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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛНА СРЕДА

2007 - 2013

Г."

NQ 1

Решения за

по-добър КИВОТ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Е ВРО ПЕ ЙСК И ФОНД ЗА
РЕ Г И ОНАЛ Н О РАЗВ И ТИЕ

Ле ген Д а:

•

София

•

D
D

Пловдив

хижа

Републиканска пътна мрежа:

територия на НП "Пирин"

1 клас

граница на резерват

11 клас

населено място

111

граница на землище

Общинска пътна мрежа

О

клас

Обслужваща пътна мрежа

Карта на местоположението на НП "Пирин"
М

1 : 100
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛ НА С Р ЕДА

2007 - 20 13 Г."

www.Qрс.П10сw . gоуесо wепt . Ьg
Договор .N~ УР-О5 I n9 .

П роект 1'(2

01. 201 4 1', с предмет: "РазработВЗ II С на П У Н3 ип "П ири н " за пср II QД3 2014 - 2023 Г."
DIR- 511 3325-3-91 "УСТОЙ'l IllЮ У IlРЗВЛСI I IIС 'Ia Н П " llll p llН " И Р "Tllcaтa" ОТ ОП "О КОЛlI 3 среда 2007-20 13 г: '

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА АИС-АКБ

АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ

БА Н

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БДЗБР

БАСЕИНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДЕН БЕЛОМОРСКИ РАИОН

БПК

БИОХИМИЧНА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД

БТС

БЪЛГАР С КИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ВЕЦ

ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕ СК А ЦЕ НТРАЛА

ВИК

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГИ С

Г ЕОГРАФ С КА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ДАГМ

ДЪРЖАВНА АСТРОНО МО-ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА

ДНП

ДИРЕКЦИЯ НАЦИ ОНАЛЕН ПАРК

ДНПП

ДИРЕКЦИЯ НАЦИО НАЛ ЕН ПАРК ПИРИН

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА
ДНСЗ П

ПРИРОДАТА "

ЕЛ

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

ЕО

ЕКОЛОГИЧНА ОЦ Е НКА

ЕУ П

ЕКИП З А УПРАВЛ Е Н И Е НА ПРОЕКТА

З БР

ЗАКОН З А БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

ИАГ

ИЗПЪЛНИТ ЕЛН А АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ИАРА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ

ИБЕИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

МГУ

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕР СИТ ЕТ

МЗХ

МИНИ СТЕР СТВО НА ЗЕМЕДЕЛ ИЕТО И Х Р АНИТЕ

МК

МИНИСТЕР СТВО Н А КУЛТУРАТА

МО СВ

МИНИСТ Е Р СТВО НА ОКОЛНА ТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МРР

МИНИ СТ Е Р СТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

НАИМ

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУ З ЕИ

НИНКН

НАЦИ ОНАЛ Е Н ИН СТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
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200720
- 13 г о.

~А-ци-оtгА-лЕп-иFrСТИТУТ-ПО МЕТЕОРОЛОгия-и-хидРШ IUТ И>I
НП

НАЦИОНАЛЕН ПАРК

НАЦИОНА Л НО ПРЕД СТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА

НПИОМ

ОБЩЕСТВЕНОТО М НЕНИЕ

ОП

ОПЕРАТ ИВНА ПРОГРАМА
ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПЛАНОВЕ , ПРОГРАМИ,
ПРОЕКТИ И ИНВЕ СТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМ ЕТА И

ОС

ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НАТУРА

2000

ОСН

ОБЕКТ НА С ВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО

ППТ

ПО СТОЯННИ ПОДРОБНИ ТОЧКИ

ПР

ПАРКОВ РАИОН

ПУ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ПУ

ПАРКОВ УЧАСТЪК

РГО

РАБОТНА Г ЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА

РДГ

РЕГИОНАЛНА Д ИРЕКЦИЯ по ГОРИТЕ

РИОСВ

Р Е ГИОНАЛНА ИН С П Е КЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СУ

СОФИИСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТП

ТЕ РИТОРИАЛНО ПОДЕЛ Е НИЕ

ТПДГС

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛ ЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРС КО С ТОПАНСТВО

ТПДЛ С

ТЕ РИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО

ХПК

ХИМИЧНА ПОТРЕ БНОСТ от КИСЛОРОД

ЮЗДП

ЮГОЗ АПАД НО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,
ЮН ЕС КО

НАУКА И КУЛТУР А

GPS

ГЛОБАЛНА С И СТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ

RAPPAM (Rapid
Assessl11ent and
Prioritization

of the
Protected Areas
Маl1з gеm еп t )
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛ Н А СРЕДА

2007 -2013
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www.ope.moew.government.bg
До говор N~ УР-О5 1/29.
П роеКТ

01. 2014

Решения за

г . с п редмет: "Разработван е н а ПУ н а НП .nИ ри н ' за п еРИОАа

No DlR-5 1 13325-З-9 1 "Устой ч иво уп равл ен и е н а НП . П и р ин " и Р "Ти сата' от оп .окол н а

2014 - 2023 г."
среАа 2007-2013

г ."

ТАБЛИЦИ към сьответните тексгове на Плана за управление:

Табmща

NQ 1:

IlтIOЩ на lШ "Пирllli" И ВКТIючените в него защитени територии запазващи стюута си

Табшща

NQ 2 : Разпределение на

rшощите , на горсю-rre и безлесни територии в Парка и процеmното им

СЪО1Ношение, по парковиучастьци.

Табmща

Разпределение на rшощите на горсю-гге и безлесни ТериropI-П-I в Парка и резерваn-rre и проценпюто им

NQ 3:

СЪО1Ношение

Табшща

NQ 4:

Териropиално-аДМllliИС1ра1ИВНИ едИНlЩИ

Табmща

NQS

Табшща

NQ 6 ДлЪЖНОС1Но

Табmща

NQ 7:

Табmща

NQ

8:0сновни ФунIЩlill на персонала по ДЛЪЖНОС'IИ.

Табmща

NQ

9-Сrpаден фонд

Табmща

NQ 10-

Табmща

NQ 11- Транспор1НИ

Табmща
Табmща

NQ 12- Оборудване за работа на терен.
NQ 13 - Комуникационни връзки.

Табmща

NQ 14:

Табmща

NQI5:

Главни речни басейни

Табmща

NQ 16:

Обобщени валежи на териroрията на lШ Пирин

Табmща

NQ 17:

Основни отroчни характериС1ИКИ на териroрията на lШ ,,пирин"

Табmща

NQI8:

-

час1И от териropията на lШ "Пирllli"

Разпределение на застроениге rшощи на сградния фонд на териториален признак
разписание на Д lШ "Пирин"

ДттъЖНОС1Но разпределение по Паркови участъци!ПУ/.

Офис оборудване
средства

Финансирания на дейностra на lШ ПирШI в периода

2004-2012

Воден баланс на териroрията на lШ ПИРШI

Табmща

NQ19 Обобщени резуma'IИ от химичните анализи на 28 водни проби от повърхнос1НИ водни тела категория
"реюi" (Rl , R3, R5, R14) и " езера" (Ll) в период на rrьлноводие в lШ , ,пирин" , mg.dm· З , май-ЮШl, 2014 г.
Табmща
"реюi"

NQ20 Обобщени резулта'IИ от химичните анализи на 28 водни проби от повъ~хностни водни тела категория
(Rl , R3, R5, R14) и "езера" (Ll)B период на маловодие в lШ ,,пирин" , mg.dm· , 9-15 сеrneмври 2014 г.

Табmща

Оценка на еколоrnчното състояние по биолоrnчен елементза качество на фитоrшанктон и фиroбенгос

NQ21

на стоящи водни тела в lШ ПирШI
Табmща

NQ.22:

Табmща

NQ.23

Съдържание на тежЮ1 метаШl в почви от СЮ1 ПИС'IИ

-

НП ПирШI,

2014

Разпределение за rшощите за lШ ,,пирин" , Буферна зона-ЮНЕСКО и резерва'IИте " Юлен" и "Баюви

ДУIlЮ1-Джннджирrща" по степени на ерозираност
Табmща

NQ 24

Местообшания

Табmща

NQ25

Разпредление на горите в lШ ПирШI при двата плана за управление

Табmща

NQ26

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ на lШ ПИРИН по ВИД НА ЗЕМИТЕ

Табmща

NQ27

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и ЮIасове на ВЪЗРАСТ

Табmща

NQ 28

Табmща

NQ 29 Разпределение

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПРОИЗХОД на НАСАЖДЕНИЕТО
на rшощта и запаса на насажденията, в които е реrnС'Iрирана мъртва дървеСШIа по

ЮIасове на възраст

Табmща

NQ 30

Разпределение на запасите на насажденията, в които е реrnС'Iрирана мъртва дървеСШIа по д.вид

1
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Табmща

NQ 31

Разпределение на общата rшощ на бр <<Баюви дуrжи

Табшща

NQ 32 Разпределение

- ДЖИНДЖИРlЩЮ>

2014 - 2023 г."
среАа 2007-2013

г ."

по ВИД на земите

на залесената rшощ (без ЮIека) по дървесни видове и ЮIасове на възраст

Табmща NQЗ3 Разпределение на залес.rшощ по произход
Табшща

NQ 34 Разпределение

на rшоща и запаса на насажденията, в коиro е реrnС1рирана мъртва дървесина по

класове на възраст

Табшща NQЗ5 Разпределение на запасите на насажденията, в които е реШС1рирана мъртва
дървесина по дървесен ВИД

Табшща

NQ 36 Разпределение

Табшща

NQ 37

Табшща

NQ 38 Разпределение

Табшща

NQ 39:

на ОБIЦAТА ПЛОЩ на Резерват Юлеи по ВИД НА ЗЕМИТЕ

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ (без ЮIека) по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

на залесената rшощ по произход на насажденията

Разпределение на площа и запаса на насажденията, в коиro е реШС1рирана мъртва дървепша по

ЮIасове на възраст

Табшща

NQ 40

Разпределение на запасите на насажденията, в които е реШС1рирана мъртва дървесина по дървесен

'ид
Табшща

NQ 41:

Сравните.тша характерИС1ика на флорис1ИЧНОТО богатство на България, Пирни rшаншш и lШ

Табшща

NQ 42:

Разпределение на видовете висши растения от флората на lШ "Пирни" по 01ДeшI И ЮIасове.

Табшща

NQ 43:

Разпределение на консерваЦlЮННО значимите видове от флората на Пирни и lШ "Пирни" по родове и

"Пирни".

семейства.

ТабшщаNQ 44: Брой консервациошю знаЧИ!llli растения от флората на на Пирни и lШ "Пирни" според разШlчни
национаJШИ рефереНIНИ документи.
Табшща

NQ 45:

Брой консервационно значими растения от флората на на Пирин и НП "Пирни" според разШlЧНИ

международни рефереНIНИ документи.
Табшща

NQ 46:

Характеристика на 1ревниге и храстовите съобщества -1Ипове местообигания от Приложение

1 на

ДиреК1Ива 9214зIEЕС.
Табшща

NQ 47

Фаунис1ИЧНО богатство и проученостна разглежданите груrш

Табшща

NQ 48

Обобщени данни за разглежданите rpупи в национален парк rшpни

Табшща

NQ 49

Богатство на таксоните

-

Табшща

NQ 50:

Богатство на таксоните

- пnщи

Табшща

NQ 51:

Видово богатство на бозайната фауна в lП1 "Пирни"

Табшща

NQ52:

Табшща

NQ 53:

Табшща

NQ54:

Табшща

NQ 55 Паша

Табшща

NQ 56:

Табшща

NQ 57 Добши

земноводни и влечуrn

Разпределение на заС1роените площи по основно предназначение:
КОШlчества генерирани 01Падъци по паркови участъци
Усреднена дневна годишна проrnоза и по сезони
на домашни живo'Iни

-

вид И брой добитък

IlтIOЩ на подходящите за паша терени.
КОШlчества Дървесниа в lШ Пирин за периода

2004 - 2014

г, по вид на дейнос1ИГе и по

основни категории дървесниа.

Табшща

NQ 58 за реrnс1рИРаните пожари

Табшща

NQ 59 МарЮ1рани

в териroриаJШИя обхват на НП Пирни в периода

2010 - 2013

пешеходни ТУРИС1ИчесЮ1 маршру1И в НП "Пирни"
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Табmща

NQ 60

Съществуващи hemapIO-lРани 'I)'рИС1Ически маршру1И в lШ "Пирин".

Табmща

NQ 61

Сrшсък на Хl-DКИ, заслони и ТУРИС1Ически бази, пряко свързани с 'I)'ризма в lШ "Пирин".

Табшща

NQ 62 CIO-I rшс1И

Табшща

NQ 63

Въжен 1ранспорт в lШ "Пирин".

Табшща

NQ 64

Места (част ОТ1ЯХ не са регламентирани) за паРIO-ipане в граНIЩИТe на парка и в непосредствена

Табmща

NQ 65

Коmpолно ниформационни пунктове (КlШ) по паркови участъци.

Табmща

NQ 66:

по CIO-I ЗОНИ В lШ "Пирни".

блИЗОСТ.

Дшшмика в численостra на турисn-rre по паркови участъци през годнните от

2008

г. ДО

2012 г.

Табшща NQ 67: Обобщен МОНИТОРllliГ на ПОСe'IИТeШlТе на lШ "Пирllli" летен сезон 2014 г. и зимен сезон! 2014-2015
с.

Табmща

NQ 68:

Разпределение по вид на гориге и по дървесен вид

Табmща

NQ 69

ФуНIЩИонална ПРllliадлежност на гориге в прlillежащиге терИТОрllli

Табmща

NQ 70:

Оценка на оrpаниченията и заrшахиге за предприемане на мерЮ1 в рамю-гге на 10-годишен rшан за

управление на НП "Пирин" за периода
Табmща

NQ 71

2014-2023

г.

ДЛЬЖНОС1Но разпределение по паркови участъци за ИЗПЪШlение на ПУ'2014

! Зимният МОНИТОРllliГ обхваща периода от 13.12.2014 г. до 31.01.2015 г.
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ФИГУРИ към съответните тексгове на Плана за управление
Фиг.

Процентна СЪO'IНошение на rшощите в lШ "Пирин" И ВЮIючените в него резерва1НИ терИГорI-П-I и техния

NQ 1:

ста1УТ определен от ззт.
Фиг.

NQ 2:

3еМШIЩа попадащи в lШ "Пирин" И процеН1НОТО им учаС1Ие

Фиг.

NQ 3:

Разпределение на проценпюто учаС1ие на rшощта на общиниге попадащи в lШ "Пирни"

Фиг.

NQ 4:

Исторически промени по заповеди и rшощи на 1ш "Пирин"

Фиг.NQ
Фиг.

5:

Проценпю разпределение на зас1роениге rшощи по ВИД собственост
Действаща функционашш С1рУК1Ура на Д lШ "Пирин"

NQ 6:

(2014

г.)

Фиг.NQ7: Картосхема на КШThШ1ИЧниге райони

Фиг.

NQ 8:

ТеllШераryрни разлИЮ1 (дТ) между североизточния и югозападния макросклон на Пирин

Фиг.

NQ 9:

Височинно изменение на средния годишен валеж (Р) по разШlЧНИ макросклонови профшIИ на Пирllli

Фиг.NQI0: Височинно изменение на средногодишната O'IНосителна влажност (н) в Пирllli
Фиг.NQll: Брой на дните
Фиг.NQI2: Честота

(%)

Фиг.NQ13: Скорост

(N)

със снежна покривка по декади

на вятъра по посока в ст. Банско

(m!s)

на вятъра по посока в ст. Банско

Фиг.NQI4: Ходови криви на средния годишен отгок на реките (т%) в района на Пирllli rшаншш.
Фиг.NQI5: Месечно разпределение на отгока на реЮ1Те в С1румсЮ1Я подбасейн на Пирllli планllliа.

Фиг.NQI6: Месечно разпределение на отгока на рею-rгe в МестенсЮ1Я подбасейн на ПИРllli rшаншш.
Фиг.

NQI7:

Разпределение на видовете по разреди.

Фиг.

NQI8:

Разпределение на заС1роениге rшощи на териториален признак

Фиг.NQI9: Сграден фонд-състояние и проблеlllli на ПУ "Вихрен"

Фиг.

NQ20:. CrpaдeH фонд - състояние и проблеlllli на ПУ "Три реки"

Фиг.

NQ21.

Сграден фонд-състояние и проблеlllli на ПУ "Безбог"

Фиг.

NQ22.

Сграден фонд -състояние и проблеми на ПУ "КамеНlЩа"

Фиг.

NQ23 . Сграден

фонд

-

състояние и проблеlllli на ПУ "СllliаНlЩа"

Фиг.

NQ24.

Сграден фонд

-

състояние и проблеlllli на ПУ "СllliаНlЩа"

Фиг.

NQ25.

Високоrшашшски пасища в ПИРllli. В плътен зелен цвят

теригорШlТе на резерВа1ите "Юлен" и "Баюви дуrжи",

- дашш

от проект

Фиг

NQ 26.

Фиг.

NQ 27

Фиг.

NQ28

Фиг.

- терени,

разрешени за паша. В щрих

* - пробни прощадки на терешш проучвания през 2014 г.; О

DIR-5113325-3-91.

Брой зарибени водоеlllli на територията на lШ ПИРllli по годшш през периода

г

Предпочигани аК1ИВНОС1И, извън зимниятryРИС1Ически сезон.
Актове за установяване на адJ\.1ИНИС1ра1ИВНИ нарушения (АУАН) 01ИОСНО ryризма, спрямо общия брой

NQ29

АУ АН съставени в парка за периода

2007-2013

Фиг.

NQ30

Оценка на райониге с най

- голям ryРИС1Ически

фиг.

N!!31

Численост на ryристопотока в lШ ,,пирин" за периода

фиг.

N!!32

Численост на ryристопотока в lШ ,,пирин" разпределени по ПУ за периода

Фиг.

NQ 33
NQ 34.

г.

интерес в rpаниците и близост до парка.

2008 - 2012 г.
2008 - 2012

г.

Актове за установяване на адIllliНИС1ра1ИВНИ нарушения (АУАН) 01ИОСНО ryризма, спрямо общия брой

АУ АН съставени в парка за периода
Фиг.

2004 -2014

Схема на основните пътни артерни около НП "Пирllli".

2007-2013

г.

ФуНlЩИонална С1руктура на ДfШ Пирин за изгтышение на IlтIaH'2014
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РЕЗЮМЕ
Предназначение на Плана
Предназначението на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. е да бъде
за 10 г. период инструмент за управление на националния парк на основата на
актуализирани данни за биологичното и ландшафтно разнообразие и оценка на състоянието
на Обекта на Световното наследство и Буферните зони в НП „Пирин“; Интегриране на
всички бази данни в нов Цифров модел на територията и Географска информационна
система на горските и безлесни територии, техническа и туристическа инфраструктура;
Отразяване социално-икономическото и екологично развитие на общините в района на
Националния парк;
Възложител
Дирекция на НП „Пирин“ към Дирекция „Национална служба за защита на природата“/Д
„НСЗП“/ - Министерство на околната среда и водите/МОСВ/. Планът е средство за екипът
на Администрацията – Дирекцията на НП „Пирин“ за управление и реализиране на
средносрочни и подвърждаване на дългосрочните цели; Съгласувани предложения в
План'14 със заинтересованите общини за територията на НП „Пирин“ и Прилежащите
територии за планиране на Национален парк „Пирин“ като „биосферен резерват“ на
основата на обявения биосферен резерват „Байови дупки – Джинджирица“ по Програмата
„Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.
Финансиране
Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. се финансира от Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“, като част от Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво
управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“
План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. (План’14) се основава на
основополагащи документи от природозащитното национално и международно
законодателство.
Екип разработил Плана за управление
Участват 68 експерти – интердисциплинарен състав от ключови и неключови експерти от
различни области на науката и практиката, представители на научните и академични среди,
специалисти от практиката по планиране и управление на защитени територии.
Проучвания и резултати
В настоящия том „План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“ са
представени синтезирани резултати от проучвания, анализи и оценки в процеса на
разработване на ПУ. Подробните текстове от проучванията, методите на работа, конкретни
резултати от анализите, таблици, фигури, схеми и описания, както екологични и социалноикономически оценки, препоръки и др. са обобщени в 9 броя сборници: Правни анализи,
Абиотични фактори, Биологична характеристика, Гори, Противопожарна безопасност,
Лечебни растения, Социално-икономически аспекти, Инфраструктурни обекти,
Международни и национални оценки и верификации. Оформени са 2 бр.Свитъци: Свитък I:
Приложения и Свитък II: Нормативни документи, писма становища, протоколи от работни
срещи и семинари към ПУ.

I
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Участие на заинтересованите страни
В процеса на разработване на Плана е осигурена възможност за активно участие на широк
кръг заинтересовани страни в Работни срещи и Семинари за представяне раздели и части от
Проекта на ПУ: Национални държавни, регионални и местни институции и поделения,
Общински администрации и представители на общински съвети на общини Ралог, Банско,
кметство Добринище-община Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и община
Симитли, Сдружения с нестопанска цел – БТС-Централно ръководство, Туристически
дружества от района на НП, Планинска спасителна служба, екологични, природозащитни, за
регионално развитие неправителствени организации, експерти на проектантски и
строителни фирми и представители на бизнес среди, свързани с екотуризма, ски-спорта и
др. Направен е преглед и обсъждане по етапи на Проект на План’14 на работни срещи и
семинари с представители на заинтересованите страни и обществеността.
Обществен консултативен съвет/ОКС/ към Дирекция „НП Пирин“
Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД е осигурил участие на представители на ОКС в
организираните семинари за представяне и обсъждане на части от Проекта на Плана за
управление на НП „Пирин“, както и представяне на целия Проект на ПУ пред редовно
заседание на ОКС на 24.03.2015 г.
Форми на участие
Чрез кореспонденция с писма, становища и предложения от заинтересовани страни; Срещи
и предложения в офиса на Плана за управление по конкретни въпроси от заинтересовани
страни; Участия в работни срещи и семинари за разглеждане и обсъждане на резултати от
раздели и части от Плана и Проекта на Плана за управление; Ползване от заинтересовани
страни на актуална информация предоставена на сайта на Плана за управление от
Изпълнителя, с възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори www.pupirin.com
Собственост
Територията на НП „Пирин“ е определена като изключителна държавна собственост от
Конституцията на Република България и Закона за защитените територии. В План’14 е
направен Анализ на нерешени правни проблеми свързани със собствеността в Парка.
Особености и значение на Природния комплекс на НП „Пирин“
Абиотични фактори
В резултат на проучените Абиотични фактори на средата са включени и анализирани данни
за климат, климатични промени-дендрохронологичен анализ, геология и геоморфология,
хидрология и хидрография, хидрохимия, хидробиология, почви и почвени
процеси(ерозионни процеси). Особеностите и значението на факторите от подробните
проучвания са представени в Сборник Абиотични фактори
Биологична характеристика
За Биологичната характеристика на НП „Пирин“ са използвани актуалните данни от
инвентаризацията на горските и безлесни територии, проучванията на екипа за целите на
План’14, резултати от разработващи се паралелни проекти по Проект DIR-5113325-3-91
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, Бенефициент:
ДНП „Пирин“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, данни от
Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – Фаза I “ както и съществуващи резултати от минали проучвания.
Проучванията, характеристиките и оценките на цялото биологично разнообразие за
екосистеми и местообитания, растителност, горскодървесна растителност, флора-нисши
II
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.“

растения: водорасли, гъби-макромицети и лишей; висша флора – в.т.ч. мъхове, лечебни
растения и фауна са представени за територията на Националния парк и отделно за
Биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и Резерват „Юлен“.
Класификационните системи, подходите и методите на работа при проучванията,
картирането, регистрираните нови видове при теренните проучвания за План‘14, анализите
и оценките са представени в Сборник Биологична характеристика към Плана за управление.
Характеристиката и оценките за горскодървесната растителност са на база данните от
извършената инвентаризация на горските територии (ГТ) в Парка през лятото на 2014 г.
Данните са обработени съгласно „Методика за извършване на инвентаризация на горските
територии в границите на НП „Пирин“. Информацията е представена в Сборник Гори
Ползване на парка и социално-икономически аспекти
Включва проучвания за характеристики и оценки на социално икономическите фактори,
даващи насоки за вземане на управленчески решения и създаване на предпоставки за
устойчивост в развитието на туризма, екологосъобразен поминък на населението, както и
минимизиране на негативното въздействие върху екосистемите и защитата на дивата
природа. Предмет на обследване и геодезическо заснемане при отсъствие в ЦМТ са
обектите свързани с: електрозахранване, водоснабдяване – водоизточници, водоснабдителни
мрежи и съоръжения по общини, канализация и пречиствателни съоръжения на територията
на парка, противолавинни съоръжения, налична транспортна инфраструктура, ски-зони на
територията на парка.
Селско стопанство
Друг важен аспект е ползването на ресурси от селско стопанство, свързано основно с
животновъдството и осигуряване на паша за домашни животни, като поминък и
икономическа дейност за прилежащите му населени места. Налице е икономически интерес
за развитие на тази дейност на територията на парка, където в миналото са били
традиционните пасища на местното население.
Горско стопанство
Ползване в горите е свързано основно при извеждане на поддържащи и възстановителни
дейности (ПВД) - „санитарна сеч“ Основен ползвател на дървесина е местното население.
Дирекцията на НП е водила своевременна борба с болести и вредители, противопожарни и
други мероприятия. Нарушенията на територията на Парка са най-масови от незаконна сеч.
Любителски риболов
Със заповед на директора на Парка, както и чрез заповеди на министъра на Земеделието и
храните всяка година се посочват разрешените и забранени места за риболов. Забраните са
свързани най-вече със скорошно зарибяване на определени водоеми или намаляване на
запасите от риба. Определени са правила и норми за зарибяване и риболов на територията
на НП, съгласувано с ИАРА и МЗХ (Заповед №РД 09-223 от 10.04.2014, МЗХ; Заповед РД
09-112 от 25.02.2014, МЗХ; ; Заповед РД 59/31.07.2014 на директора на НП „Пирин“
Заповеди за забрана за риболов през периода 2004 – 2014 от директора на НП „Пирин“).
През периода 2004 -2014 година от ДНП ”Пирин” се финансира и провежда зарибяване със
зарибителен материал от Балканска пъстърва (Salmo trutta) на водоеми на територията на
парка
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Туризъм, отдих, спорт, услуги
Обекти на обследване, оценка и планиране е посетителската инфраструктура, туристически
маршрути, елементи свързани с видовете туризъм и спорт на територията на НП „Пирин“ и
описани във функционална връзка с прилежащите територии на НП.
Мониторинг на туристопотока
В рамките на разработването на План‘14, в периода на един летен (юли-септември 2014 г.) и
един зимен (13 декември 2014 - 31 януари 2015 г.) сезони е проведен мониторинг на
туристопотока на територията на НП „Пирин” с цел преброяване на посетителите. През
летния сезон на 2014 г. НП „Пирин“ е посетен от около 100 хил. души, което показва, че НП
„Пирин“ е привлекателна територия за отдих и туризъм. Резултатът от мониторинга през
зимния сезон 2014 г.–2015 г. показва, че за наблюдавания период – общо 16 дни събота и
неделя и празнични дни, състезания и др. пикови натоварвания, зимните ски курорти в
гр.Банско и гр.Добринище са били посетени от общо 140352 души, в огромното си
мнозинство скиори. Освен българи, които са преобладаващото мнозинство, посетителите са
главно от съседните балкански страни, англичани, руснаци, украинци и латвийци.
По данни на SKIDATA за Ски зона с център гр. Банско, за периода от 01.12.2014 г. до
30.04.2015 г.са регистрирани 545 309 посетители на Ски зоната. Данните по националност
са: 24.38% англичани, 23.51% българи, 18.87% гърци, 17.58% руснаци, следват румънци,
турци, сърби с почти равно участие от 5.05% до 3.02%
Информираност на обществеността за Парка
Направени са
социологически изследвания за целите на План‘14: a) Национално
представително изследване на общественото мнение „Националният парк и хората“; b)
Социално-икономическо изследване на населението в прилежащата територия на НП
„Пирин”; Проучване сред ползвателите на парка по метода на дълбочинно проучване; d)
Анкетно проучване сред посетителите на парка (лятно и зимно).
Превенция и борба с пожарите
На територията на парка е изградена система от противопожарни кули за термо и видео
наблюдение, откриване и пожароизвестяване, разположена в ПР «Вихрен». Осъществено е и
обучение на служители от парка за работа със системата. Оперативно, тя функционира от
2012 г., с 3 бр. камери, монтирани н адвадесет метрови стълбове, в околносттанаски- зоната.
Културно – историческо наследство

Актуализирана е информацията за броя, вида, значението и състоянието на недвижимото
културно наследство на територията на НП“Пирин“ и прилежащите територии. Съставен е
списък от 51 археологически обекти, намиращи се в непосредствена близост и в границите
на НП“Пирин“ с GPS координати. От тях 17 обекта се намират вътре в територията на
парка. Два обекта са в резерватна територия. Значителни промени са настъпили в културния
и празнично-обредния календар и обектите – музейни сбирки на нематериално културноисторическо наследство
Ландшафт
За характеризиране на структурата на ландшафтите от територията на НП Пирин се прилага
по-подробна система за класифициране – по вид на земно покритие. За идентифициране на
специфичните ценности на ландшафтите от територията на НП се използва методът на
теренните проучвания, както и анализ на данни от ГИС. Съставена е Карта на ландшафтна
структура на НП „Пирин“ Ландшафтната карта на НП представлява образно-знаков модел,
който разкрива структурата, динамиката и функционирането на ландшафтите от съответния
таксономичен ранг.
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Първа оценка – Екологична и социална и икономическа оценка
Цел на Първа оценка от План‘14 е на базата на събраната актуална информация и данни за
абиотичните и биотичните елементи и социално-икономическата характеристика да
оцени факторите, видовете екосистеми, местообитания, съобщества и видове от флората и
фауната, културните и социално-икономическите аспекти на средата на обекта и неговите
прилежащи територии. Изборът на абиотичните и биотичните елементи се базира на тяхната
световна, европейска или национална значимост, степен на влияние и необходимостта от
дългосрочно опазване в съответствие с тяхното екологично състояние.
Основните и специфичните проблеми на територията
Основни проблеми са: Потенциална уязвимост на екосистеми, местообитания и видове;
Проблеми по състоянието и дейностите в горите, Влошено състояние на високопланински
тревни местообитания и езера от паша на домашни животни; Заплахи за водорасловата
Флора; Уязвимост на ядливите гъби; Уязвимост на видовете от ихтиофауната и
местообитания вследствие на човешка дейност; Нерешени проблеми с отвеждане и
пречистване на отпадните води; Свързани със строителство; Състояние на обслужващите
обекти за подслон и прилежащите им площи.
Специфични проблеми са: Отсъствие на регламентирани и устроени места за палатъчни
лагери и места за каравани; Нерегламентирано паркиране на моторни превозни средства под
склопа на гората; Ползване на лечебни растения за стопански/ търговски цели;
Рекреационна деградация по пешеходни маршрути и места за отдих; Неизяснена
собственост на сгради; Отсъствие на маркировка по някои основни туристически маршрути;
Някои проблеми свързани с планираните функционални зони и режимите в тях в План‘04
Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите съгласно
части 2, 3 и 4 на план 2004
Оценена е ефективността на управление на Д НП в контекста на изпълнение на режимите и
задачите, програмите и проектите, изпълнение на комплексния мониторинг планирани с
План’04. Оценено е постигане на дългосрочните и второстепенни цели, както преодоляване
на описаните ограничения определени в План’04.
Резултати
С проучванията за План’14 се установява висока степен на биологично разнообразие. Не са
установени съществени промени в екосистемното разнообразие през предходното
десетилетие, което показва, че съществуващото зониране и функционално предназначение
на зоните, ползването на ресурсите, строителството и наличната инфраструктура са
допринесли за опазване на природните местообитания. Изключение са езерните екосистеми
(за част от високопланинските езера), върху които негативно влияят пашуващия свободно
едър рогат добитък.
ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
В План’14 са определени главните и второстепенните цели на основата на целите
определени от Закона за защитените територии и международни ангажименти по които
РБългария е страна.
Първа главна цел: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство
по Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО;
Втора главна цел: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни
местообитания и местообитания на растителни и животински видове;
Трета главна цел: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в
други територии с потенциал на резерватни;
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Четвърта главна цел: Усъвършенстване на управление на посетителите в НП „Пирин“,
осигуряващо съхранена природна среда;
Пета главна цел: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на
възможностите и предимствата на Националния парк;
Определяне на второстепенните цели
Първа второстепенна цел: Създаване на условия и възможности за осъществяване на
образователни и научни цели в съприкосновение със съхранена природна среда;
Втора второстепенна цел: Осигуряване развитието на природосъобразен летен и зимен
туризъм, спорт и рекреация в съответствие със значимостта и предназначението на парка,
чрез създаване на оптимални условия за духовно обогатяване чрез досег с дивата природа,
отдих и спорт за укрепване на човешкото здраве;
Трета второстепенна цел: Опазване, поддържане или възстановяване на водните ресурси в
НП „Пирин“;
Четвърта второстепенна цел: Устойчиво ползване на биологични ресурси – паша, дървен
материал за парка и местното население, билки, гъби и др.;
Пета второстепенна цел: Оптимизация на управлението, институциално развитие на
администрацията на Националния парк, обучение и управление кариерата на персонала;
Шеста второстепенна цел: Опазване на богатото недвижимо археологическо културно
наследство на територията на НП „Пирин“, адаптиране за целите на културния туризъм
обектите на нематериалното културно наследство в Прилежащите територии на Парка;
Седма второстепенна цел: Изпълнение на ангажиментите съгласно международни
документи по които Република България е страна.
Втора оценка: ефект на ограниченията върху дългосрочните цели
В План’14 е направена оценка на факторите и възможностите за ограничаване или
отстраняване на влиянието на заплахите и ограниченията, като оценката е разработена по
насоки и критерии чрез точкова система за сравнимост. Представена е Оценка на
ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за
управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. Резултатите са основа за определяне на
приоритетите в Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване т.4.1.
Определяне на приоритетите.
Потенциални възможности на парка
В План’14 потенциалните възможности на НП „Пирин“ са разработени в следните насоки:
Опазване на природните местообитания и на естествените процеси в тях - Паркът
като цяло представлява сериозна база за провеждане на научно-изследователски дейности и
дългосрочен мониторинг, която може да подпомага опазването и поддържането на
биоразнообразието и устойчивото развитие на научна основа;
Поддържане и възстановяване на местообитания и видове - Съхранена е потенциалната
стойност на екосистемите и биотопите в НП „Пирин“- 37 специфични за Пирин
местообитания са включени в Червената книга на Р.България; 25 типа екосистеми и
свързаните с тях природни местообитания с европейска значимост са включени в
приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС и ЗБР;
Устойчиво ползване на ресурсите - Потенциалът на Парка в сферата на екосистемните
услуги и природосъобразното /устойчиво ползване на природни ресурси е голям и
предоставя възможности за развитие в различни направления;
Развитие на устойчив туризъм - НП Пирин е притегателен център за туристи в
населените места около парка. Съществуващият посетителски интерес към НП Пирин е
обусловен от големите възможности, които парковата територия предлага в съчетание с
прилежащите територии.
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Научна дейност - Възможностите на Парка по показател „научно-изследователска
дейност“, въпреки огромния му потенциал, все още не са разработени напълно. Качествата и
значението на НП „Пирин“ като ОСН, и едновременно с това като среда за развитие на
местните общности, предполагат потенциални възможности за развитие на научноизследователските и приложни дейности в един още по-широк спектър;
Екологично образование - Наблюдава се повишен интерес на местно, национално и
международно ниво за обучение по целеви групи и интереси с цел запознаване с
консервационно значимите видове в парка, запознаване с правилата за поведение и др. Ще
се засилва нуждата от специфичен опит, знания /квалификация и умения за изпълнение от
страна на парковата администрация на нови функции, като напр.: консултиране на местната
администрация и на други заинтересовани лица за вземане на правилни решения, вкл. за
проекти касаещи ползване на ресурси, туризъм, спорт и рекреация и др.
Дългосрочна визия за развитието на НП „Пирин“
Визията на План’14 за 50 годишен период е свързана с планиране на Националния парк
като „биосферен“, като се отразят съвременните изисквания към биосферните резервати,
обявени по Програмата „Човекът и биосферата“(МАВ) на ЮНЕСКО. Съгласно
изискванията на Секретариата на ЮНЕСКО към България, указанията на МОСВ и
Българският Национален комитет по Програмата, се изисква от страната ни, да съвмести
своите биосферни резервати с новите изисквания за Периодична оценка на биосферните
резервати UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve periodic
review – January 2013 на обектите от Листата на биосферните резервати, по
Програмата „Човекът и Биосферата“(MAB) на ЮНЕСКО.
НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ - ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
ЗОНИТЕ
Функционално зониране, норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите
Наименование
на зоната

No

Съгла
сно
ЗЗТ
Чл.19

Площ
ха

% от
общата
площ на
парка

І

Резерватна зона
(в т. ч. 544,4 ха разширение на БР БД-Дж)

т. 1

6521.71

16.2

II

Зона за ограничено човешко въздействие

т. 4

7136.3

17.7

т. 4

22526.1

55.8

т. 4

1088.9

2

т. 2

3985.8

9.9

т. 3

199.03

0,5

40368,9

100,0

Зона за опазване на горските, високопланинските,
тревните, езерни и речни екосистеми
ІV
Специална буферна зона
Зона за туризъм, в т.ч.:
Буфер Юнеско (Зона IV – част /без писти и просеки) –
V
899.1 ха, туристически предложени нови т-рии –
2808.0 ха и маршрути – 278.7)
Зонa на хижите, административните центрове за
управление и поддръжка на парковете и спортните
VI
съоръжения
Общо Национален парк „Пирин“:
ІII

Забележка:

2.7

¹ В площта на зоната влиза и предложеното разширение на Р "Баюви дупки –
Джинджирица" (544.5 ха).
² Площта на зоната се съдържа към зона V (899.1 ха) и зона VI (189.8 ха).
³ В площта на зоната влизат сгради и прилежащите територии, шосета, паркинги,
лифтове и ски писти.
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
Определяне на приоритетите
Критериите за определяне произтичат от: Международни и национални документи,
планове и стратегии; Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в
План‘14; Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и ограничения
отразени в точкова система за приоритетност в „Оценка на ограниченията и заплахите за
предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“ за
периода 2014-2023 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Формулираните програми са в съотвествие с набелязаните Главни цели и определени
Приоритети за тяхното реализиране с План’14, като допълват програмите от План’04.
Планирани са VII бр.програми, представени по приоритетност в Работен план –
Средносрочен за първите 5 години от действие на ПУ. За първата година от действие на
Плана са включени проекти с висока степен на приоритетност. Посочени са възможните
източници за финансиране на отделните проекти.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ
На основата на оценката на ефективността на управлението на НП „Пирин“ в т.1.22.4. и
формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и
ограничения от Плана за управление, са описани актуализирани оперативни задачи за
изпълнение от Дирекцията на НП „Пирин“ и взаимодействие с нейните партньори и
заинтересовани страни. Оперативните задачи се отнасят до организация на дейностите от
Дирекцията на НП „Пирин“, която осигурява провеждането на държавната политика по
„опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените процеси,
протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане на биологичното
разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни, образователни и
рекреационни дейности в поверената й защитена територия“.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
Преразглеждане на целите
За изпълнението от Д НП на определените цели с План за управление на НП „Пирин“ за
периода 2014-2023 г. се предвижда на четвъртата година от приемането на Плана от
Министерски съвет, преглед на тяхното изпълнение и актуалност. Изборът на Изпълнител за
Преглед на изпълнението на План’14 относно изпълнението на целите, следва да се
процедира по Закона за обществените поръчки. Съгласно ЗЗТ - чл. 60. (3) на всеки четири
години се организира публично обсъждане на изпълнението на плана за управление на
националните и природни паркове, организирано от Министерството на околната среда и
водите, на което се канят за участие лицата по ал. 2 от чл.60 на ЗЗТ
Преразглеждане на задачите
Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за Преглед и Оценка на
изпълнението на „Оперативните задачи“. База за този преглед и оценка следва да бъде
разработената схема за отговорности и дейности на Дирекцията на НП „Пирин“, описана в
т.4.4. Оперативни задачи от настоящия План за управление. За целите на прегледа и
оценката следва да се проучат документи от действащата система за отчетност и контрол в
рамките на Администрацията на Д НП.
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА
2014-2023 Г.
Карти към съответните части от Том: План за управление на НП „Пирин“ за периода
2014-2023 г. :
Приложение 1: Карта на местоположението на НП "Пирин" - М 1 : 150 000
Приложение 2: Карта „Разпространение на видовете скали, според техния състав“ - М 1 :
120 000
Приложение 3: Карта на релефа на НП "Пирин" - М 1 : 120 000
Приложение 4: Дългосрочна визия за развитие на НП „Пирин“ за 50 годишен период
Приложение 5: Карта "Функционалното зониране и режими" - М 1 : 120 000
Приложение 6: Сравнителна карта на функционално зониране от План’04 и План’14 - М 1 :
120 000
СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – Включва: Списъци, таблици, подробни данни, подкрепящи
съответни части, раздели и точки от Том: План за управление;
СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ
РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – Включва: Задание за разработване на План за
управление за НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г., Заповеди за обявяване и
прекатегоризиране на НП и резерватите в неговата територия, писма от Д НП, НСЗП-МОСВ
и др. заинтересовани страни, становища свързани с ПУ, покани, програми за работни срещи
и семинари, протоколи от тях, от научни съвети и присъствени листа от работни срещи,
семинари и научни съвети.
СВИТЪК III: КАРТЕН МАТЕРИАЛ – Включва: Картен материал на хартиен носител
съгласно„Структура и съдържание на актуализирания План за управление“
СБОРНИК: ПРАВНИ АНАЛИЗИ;
СБОРНИК: АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ
СБОРНИК: БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СБОРНИК: ГОРИ
СБОРНИК: ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
СБОРНИК:ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
СБОРНИК: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
СБОРНИК: ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
СБОРНИК: МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ
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ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ
0.1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Разработването на настоящия План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
(План’14) се основава на основополагащи документи от природозащитното национално
и международно законодателство:
0.1.1. Закон за защитените територии (ЗЗТ) обн. ДВ.бр.133 от 11Ноември 1998 г.
Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред,
определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет.
(2) Плановете за управление на национални и природни паркове се разработват в срок до три години, а на
резервати и поддържани резервати - в срок до две години от обявяването им. Плановете се актуализират
на всеки десет години.
ЗЗТ-Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г

0.1.2. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
(НРПУЗТ) обн., ДВ, бр.13 от 15.02.2000 г.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Плановете за управление се актуализират на
всеки 10 години по реда на глава трета. До актуализацията на плана за управление се запазват разписаните
в него режими и норми за ползване на земи, гори и водни площи, строителство и други дейности, освен в
случаите на промени по реда на глава четвърта.
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) По смисъла на наредбата "актуализация на план за
управление" е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление(допълнителна разпоредба)
НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила
от 20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.

0.1.3. Задание за разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
Разработването на настоящия План за управление се основава на Задание за разработване
на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. м.август, 2012 г., утвърдено
от Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.58.(3) от ЗЗТ. Заданието следва
структурата, съгласно Приложението към чл. 5, ал. 1 от НРПУЗТ, като акцентира върху
анализа на опита и резултатите от досегашното управление на Парка и изпълнението на
целите на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2004-2014 година, посочва етапи
и срокове за проучване, обобщаване на информацията с оценки, прегледи и обсъждане.
Съгласно Заданието за разработване на ПУ предмет на ПУ на НП „Пирин“ са:
 Земите, горите и водните площи в неговите граници с обща площ от 40 356 ха., в това число
резерват “Юлен” и резерват “Баюви дупки – Джинджирица”;
 Разнообразието от екосистеми и местообитания, както и на видовете от флората и фауната
обитаващи парка;
 Обектите и дейностите, свързани с поддържане и използване на ресурсите и развитие на туризма;
 Целите на управлението на парка за периода 2014 г.- 2023 г.;
 Норми, режими, условията, мерки и дейностите за постигане на поставените цели.
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Задание за разработване на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
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Чл. 7. Възложителят конкретизира изискванията към съдържанието на всяка точка, включена в
структурата на плана, като определя:
1. показателите на абиотичните и биотичните компоненти, както и методите за определяне на
стойностите им;
2. показателите за характеризиране на настоящото ползване на защитената територия;
3. критериите за екологичната оценка на защитената територия;
4. изискванията, свързани със зониране или въвеждане чрез плана на допълнителни норми, режими,
условия или препоръки по ползване на ресурси, строителство и други дейности в защитената територия;
5. насоките за приоритетните области, в които да се планират конкретни дейности;
6. изискванията за приложенията към плана.
Чл. 8. Отчети за научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на план за
управление, не са част от него и се представят на възложителя в отделно приложение.
НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в
сила от 20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.

0.1.4. Заповеди за обявяване, промени в границите и площите и прекатегоризиране на
защитената територия.
Границите и статута на НП „Пирин“ от момента на неговото обявяване като народен парк през 1962
г. са претърпели промени и развитие. В настоящият План за управление има основания за
актуализиран преглед на периода 2004-2014 г. относно последни заповеди и решения.

0.1.5. Програмата “Човекът и биосферата”(MAB) на ЮНЕСКО – Севилска стратегия
за Биосферни резервати, март 1995
Основните насоки са свързани с увеличаване приноса на биосферните резервати за прилагането на
практика на международните конвенции, свързани с опазването на природата и устойчивото
развитие, и най-вече на Конвенцията за биологичното разнообразие.
Биосферните резервати са територии със сухоземни или крайбрежни/морски екосистеми или
комбинация от тях, които са международно признати в рамките на Програмата „Човекът и
биосферата” (МАВ) на UNESCO в съответствие с определената Нормативна рамка (Statutory
Framework). Биосферните резервати, в голяма степен, имат предимство в сравнение с традиционните
строго защитени територии, комбинирайки сърцевинни зони “core zones”, в които се акцентира на
дейности, свързани с опазване на природата и зони, в които се поощрява прилагане на устойчиви
практики, гарантиращи, както икономическото развитие на съответните региони, така и опазването
на природата в тях.
В рамките на Програмата „Човекът и биосферата” (MAB) на UNESCO, биосферните резервати се
изграждат, за да подобрят и демонстрират балансирани взаимоотношения между хората и
биосферата. Биосферните резервати се обявяват от Международния Координационен Съвет (ICC) по
Програмата „Човекът и биосферата” по молба на съответната държава. Биосферните резервати,
всеки от които остава под суверенитета единствено на страната, в която е разположен и
следователно подчинен на нейното законодателство, формират Световна мрежа, в която участието
на всяка страна е доброволно.
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В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА, ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ
СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – са приложени документи по т.0.1.3.; Задание за разработване на План за
управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.; 0.1.4.Заповеди за обявяване, промени в границите и
площите и прекатегоризиране на защитената територия;
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В СБОРНИК: МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ – са приложени
анотации и материали по т. 0.1.5. Програмата „Човекът и биосферата”(MAB) на ЮНЕСКО – Севилска
стратегия за Биосферни резервати, март 1995; т. 0.1.6. Национални документи относно предложения за
включване на площи от НП „Пирин“ като обект на световното наследство пред КСН на ЮНЕСКО – ООН;
т. 0.1.7. Доклади и Решения на сесии на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО за Национален парк
„Пирин“, като обект на световното наследство; 0.1.8. Решение на Министерски съвет (МС) и Заповеди за
включване в европейската екологична мрежа от проект Натура 2000 по Директива 92/43/EEC за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/409/EEC за опазване на дивите
птици адаптирани в Закона за биологичното разнообразие(ЗБР); 0.1.9. Други Европейски Директиви със
значение за НП „Пирин“, 0.1.10. Международни конвенции по които РБългария е страна.

0.2.ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
Процесът на разработване на План’14 следва поставените изисквания на Заданието за
разработване на плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г., в съответствие
с поставените изисквания за видовете проучвания, характеристики, анализи и оценки по
определени критерии и показатели. За изпълнение на поставените цели процесът включва
създаване на условия от страна на Изпълнителят за включване на заинтересованите страни
при обсъждане и вземане на важни решения свързани с управлението на Националния парк
„Пирин“
0.2.1. Участници в Екипа разработващ Плана за управление
В процеса на разработването на Плана за управление взеха участие 68 експерти –
интердисциплинарен състав от ключови и неключови експерти от различни области на
науката и практиката, представители на научните и академични среди, специалисти от
практиката по планиране и управление на защитени територии, осигуряващи качествено
изпълнение на всички изисквания поставени в Заданието за разработване на Плана и
оперативна организация на дейностите.
Членове на основния Екип разработващ ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
титли, име, фамилия

Месторабота

1

инж. Антоний Стефанов

"Пролес Инженеринг"
ООД, гр. София

2

ланд.арх. Димитринка
Берберова

ЕТ "Илия Петров", гр.
София

3

инж. Георги Налбантов

4

проф. д-р Александър Ташев

5

зоолог Николай Караиванов

6

проф. д-р Димитър Павлов

"Пролес Инженеринг"
ООД, гр. София
Лесотехнически
университет (ЛТУ), гр.
София
Институт по
биоразнообразие и
екосистемни изследвания
- БАН, гр. София
"Пролес Инженеринг"
ООД, гр. София

7

инж.Илия Петров

8

проф. д-р Екатерина Павлова

9

Веселина Паскова

10 инж. Вахрам Алтунян

ЕТ "Илия Петров", гр.
София
Лесотехнически
университет (ЛТУ), гр.
София
Великан 3 ЕООД, гр.
София
"Пролес Инженеринг"

Участие в Плана за управление
Ръководител на на екипа изпълняващ
разработването на Плана за
управление
Заместник-ръководител на екипа
изпълняващ разработването на Плана
за управление
Главен експерт: Управление на бази
данни и софтуер
Ключов експерт: Флора
Ключов експерт: Фауна
Ключов експерт: Природни
местообитания/ гори
Главен експерт: Почвена ерозия;
Степен на въздействие върху ОСН
Ключов експерт: Мониторинг и
ефективно управление на защитената
територия
Ключов експерт: Връзки с
обществеността
Ключов експерт: ГИС (вкл.
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No:
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ООД, гр. София

11 инж. Мариан Николов
12 доц. д-р Зоя Матеева
13 инж. Георги Груев
доц. д-р Мариана
14 Социолог
Драганова
15 юрист Костя Караиванов
16 юрист Милана Кривачка

картография)

експерт: Топографски работи
"Картгео" ООД, гр. София Главен
и геодезически измервания
Национален Институт по
Геофизика, Геодезия и
Главен експерт: Абиотични фактори
География (НИГГГ) БАН, гр. София
"Пролес Инженеринг"
Главен експерт: Инвентаризация на
ООД, гр. София
горски територии
Институтът по
Главен експерт: Културни и
социология - БАН, гр.
социално-икономически аспекти
София
"Прагматика консулт"
Сборник 1 "Правни анализи"
ЕООД
Сборник 9 "Международни и
"Кривачка и Ко" ЕООД
национални оценки и верификации"

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ - Таблица № 0.2.1. е представен пълният състав на Екипа от експерти
взели участие в разработване на Плана за управление на НП „Пирин“

0.2.2. Изисквания на Заданието за разработване на ПУ на НП „Пирин“ 2014-2023 г.
Настоящият План за управление се разработва съгласно структурата определена от утвърденото
Задание от министъра на околната среда и водите, съдържанието на Плана, формата на представяне,
обсъждането на определени етапи и съгласувания на експертно ниво и със заинтересованите страни,
следват поставените от Заданието изисквания.

0.2.3. Участници в процеса на разработване на Плана
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Разработването на Плана за управление е със съдействието и участие на Възложителят на Плана за
управление – Дирекция на НП „Пирин“, Екип за управление на проект „Устойчиво управление на
НП „Пирин“ и Р „Тисата“ – ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, ръководството и експертите на
Дирекция „НСЗП“ – МОСВ, ръководството и експерти от РИОСВ-Благоевград, ръководството и
експерти от БДЗБР-Благоевград, Регионална лаборатория-Благоевград към ИАОС, Дирекция „Води“
– МОСВ, кметове, гл.архитекти и еколози от общинските администрации, представители на
общинските съвети на общини Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна,
Симитли, Областен управител и експерти от Областна администрация Благоевград, експертиеколози от бизнеса, представители на научните и академични среди, сдружения с нестопанска цел и
др.
Екипът на Изпълнителят е получил съдействие от участниците в процеса в следните аспекти:
 Представяне на базова информация от Дирекция на НП „Пирин“, Дирекция „НСЗП“,
РИОСВ-Благоевград, БД ЗБР-Благоевград, РЛ-Благоевград към ИАОС – МОСВ, необходима
за План‘14;
 Съдействие от страна на национални, регионални и местни институции за набиране на
необходима допълнителна информация и данни, както и разработени и текущи планове,
програми и проекти за територията на НП и Прилежащите територии;
 Предоставяне от ръководствата на общинските администрации на виждания и предложения
свързани с екологичното и социално-икономическо развитие на общините;
 Участия на представители от заинтересованите институции и организации в работни срещи
на експертно ниво и семинари с участие на Общественият Консултативен съвет към Д „НП
Пирин“ за обсъждане на основни раздели и части от Плана;
 Участия в работни срещи с принос на Дирекция на НП „Пирин“ в резултат на експертен
опит в управлението на процеси и дейности на територията на НП П;
 Прегледи и становища за приемане от ДНП и ЕУП на доклади, методики и отчети от
проучвания, анализи и оценки, разработени от Изпълнителя в процеса на разработване на
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Плана, в съответствие на правилата на ОПОС 2007-2013 г;
 Предоставяне от Д НП „Пирин“ на резултати от разработващи се паралелни проекти за
територията на НП „Пирин“ по проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“
– ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

0.2.4. Участие на заинтересовани страни
В процеса на разработване на Плана е осигурена възможност за активно участие на широк кръг
заинтересовани страни: Национални държавни/МОСВ-Д „НСЗП“, ИАОС-МОСВ, МРРБ, МЗХИАГ, МК-НИНКН, МТСП, МТ, академични среди – ЛТУ, СУ „Св.Климент Охридски“, Национална
спортна академия(НСА), Югозападен университет „Неофит Рилски“-Благоевград(ЮЗУ), Аграрен
университет-Пловдив(АУ)/, регионални и местни институции и поделения на БДЗБР-МОСВ,
РИОСВ-МОСВ, Регионална лаборатория (РЛ) Благоевград - офис на Изпитвателна лаборатория (ИЛ)
към Гл.Дирекция „Лабораторно аналитична дейност - ИАОС, ЮЗДП - МЗХ, РДГ – Благоевград, ТП
ДГС и ТП ДЛС, Областна администрация-Благоевград, Служба по геодезия, картография и кадастър
– Благоевград - АГКК, Общински администрации и представители на общински съвети на общини
Ралог, Банско, кметство Добринище-община Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и
община Симитли, Сдружения с нестопанска цел – БТС-Централно ръководство, Туристически
дружества от района на НП, Планинска спасителна служба, екологични, природозащитни, за
регионално развитие неправителствени организации, експерти на проектантски и строителни фирми
и представители на бизнес среди, свързани с екотуризма, ски-спорта и др.

Форми на участие на представителите на заинтересуваните страни (ЗС)

 Чрез кореспонденция с писма, становища и предложения;
 Срещи и предложения в офиса на Плана за управление по конкретни въпроси;
 Участия в работни срещи и семинари за разглеждане и обсъждане на резултати от раздели и
части от Плана и Проекта на Плана за управление;
 Ползване от ЗС на актуална информация предоставена на сайта на ПУ от Изпълнителя, с
възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори;

0.2.5. Етапи на процесът на разработване на Плана
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Процесът на разработване на Плана включва съгласно утвърденото Задание следните пет етапа:
0.2.5.1. Първи етап: Проучвания и анализ на наличната информация и представяне на процеса за
разработване ПУ пред местните власти и общности;

Събиране, обработка и обсъждане на наличната информация;

Извършване на теренни и други проучвания, предвидени в Заданието;

Представяне от Изпълнителя на подробни отчети за възложените им задачи.
0.2.5.2. Втори етап:

Подготовка на проект на Части 1 и 2 от Плана;

Организиране на семинар за представяне на Част 1;

Отразяване на целесъобразните предложения.
0.2.5.3. Трети етап:

Подготовка на проект на Части 2, 3 и Части 4 и 5 от Плана;

Организиране на семинари за обсъждане на Части 2 и 3, Части 4 и 5 от Плана;

Организиране на семинар за представяне на цялостния проект на Плана;

Отразяване на целесъобразните предложения.
0.2.5.4. Четвърти етап:

Организиране на обществено обсъждане на Проекта на план за управление;

Отразяване на целесъобразните предложения;

Внасяне на Проекта в МОСВ.
0.2.5.5. Пети етап

Представяне на Проекта на план за управление пред ВЕЕС;

Отразяване на бележките от решението на ВЕЕС;

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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Внасяне на Проекта в МОСВ за приемане от МС.

Преглед и обсъждане по етапи на Проект на План’14 на работни срещи и
семинари с представители на заинтересованите страни и обществеността
В процеса на разработване на Плана за управление, съгласно чл. 12 (4) от НРПУЗТ,
изискванията на Заданието за разработване на Плана за управление, както и допълнителни
работни срещи инициирани от Изпълнителя, са проведени следните работни срещи,
семинари и обсъждания:
0.2.6.
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0.2.6.1. Работна среща за оповестяване началото, целите, задачите и процеса на разработване на
Плана за управление на НП „Пирин“ – 27.03.2014 г., в сградата на Посетителски информационнен
център на община Банско, гр.Банско. Направени са презентации за особеностите и процеса на
бъдещия План и предстоящите проучвания на общественото мнение за Националния парк.
В работната среща участваха 60 бр. представители на заинтересованите регионални и местни
органи на властта, представители на Възложителят на Плана – Дирекция „НП Пирин“, експерти от
Екипа за управление на Проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“,
представители на бизнеса, неправителствени организации и експерти от Екипа разработващ Плана
за управление. Целесъобразните препоръки са намерили отражение за подобряване процеса и
връзките със заинтересованите страни.
0.2.6.2. Работни срещи по инициатива на Изпълнителят на Плана за управление с общинските
администраци, представители на общинските съвети и други заинтересовани страни от общините в
района на НП „Пирин“ – община Разлог – 23.04.2014 г., община Банско – 29.05.2014 г., кметство
Добринище-община Банско – 24.04.2014 г., община Гоце Делчев – 30.05.2014 г., община Сандански
– 15.05.2014 г., община Струмяни – 14.05.2014 г., община Кресна – 14.05.2014 г. и община
Симитли – 24.04.2014 г.
Кметове на общините и отговорни представители на общинските администрации и други
заинтересовани страни представиха конкретни социално-икономически условия, проблеми и
предложения за развитие в прилежащите територии и в границите на Националния парк „Пирин“.
Предоставена е на Екипа информация за общински планове за развитие за програмен период 20142020 г., Общи устройствени планове на общините(ОУПО), задания за ОУПО, Стратегии за
развитие на туризма и важни инвестиционни проекти за развитието на общините.
0.2.6.3. Работна среща на Екипа за разработване на Плана с ръководството, експертите и
инспекторите на парковите участъци от Дирекция „НП „Пирин“ за начало на инвентаризацията на
горските територии в границите на Парка – 14.07.2014 г. Цел на срещата е уточняване на въпроси и
дейности при инвентаризацията и съставяне на таксационните описания, картиране и нова
номерация съгласно приетата „Методика за инвентаризация на горските територии в границите на
НП „Пирин“.
0.2.6.4. Работна среща(двудневна) на експертно ниво за резултати от раздел „Абиотични
фактори“ с експертите по раздела (от т.1.8 до т.1.11) – Първи модул – 27-28.08.2014 г.
0.2.6.5. Работна среща(двудневна) на експертно ниво за резултатите от раздел „Биологична
характеристика“ с експертите по раздела (от т.1.12. до т.1.15) – Втори модул – 27-28.10.2014 г.
0.2.6.6. Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и Обществен
консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА – Трети
модул – 26-27.11.2014 г.
0.2.6.7. Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и Обществен
консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ и
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ – Четвърти модул – 17-18.12.2014 г.
0.2.6.8. Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и Обществен
консултативен съвет за обсъждане на ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА
ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ и ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ – Пети модул – 27-28.01.2015 г.
0.2.6.9. Работна среща на експертно ниво и Семинар със заинтересованите страни и Обществен
консултативен съвет за обсъждане на ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“
ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 Г. – Шести модул – 25-26.02.2015 г.
Материалите по т. 0.2.6. са приложени в СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА
И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ
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0.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
0.3.1. Предназначение на Плана
Предназначението на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. е да бъде
инструмент за управление на националния парк за 10 г. период на основата на
актуализирани /нови данни:
 За биологичното и ландшафтно разнообразие и оценка на състоянието на Обекта на
Световното наследство и Буферните зони в НП „Пирин“;
 Интегриране на всички бази данни в нов Цифров модел на територията и Географска
информационна система на горските и безлесни територии, техническа и
туристическа инфраструктура;
 Отразяване социално-икономическото и екологично развитие на общините в района
на Националния парк;
 Планът е средство за екипът на Администрацията – Дирекцията на НП „Пирин“ за
управление и реализиране на средносрочни и подвърждаване на дългосрочните цели;
 Потвърждаване и формулиране на целесъобразни промени във функционалните
зони, режими и норми;
 Развитие и приложение на Програми за действие, подкрепящи интегралния процес
на управление на националния парк и прилежащите му територии;
 Включване на нови и неизпълнени от План‘04 целесъобразни проекти;
 Разработване на средносрочен Работен план по приоритетност;
 Подготовка на оперативни работни планове;
 Усъвършенстване
на
експертния
и
институционалния
капацитет
и
административните структури на Националния парк;
 Осигурена отделна подробна информация и планиране за Биосферен резерват
“Баюви дупки – Джинджирица” и Резерват “Юлен”;
 Съгласувани предложения в План'14 със заинтересованите общини за територията на
НП „Пирин“ и Прилежащите територии за планиране на Национален парк „Пирин“
като „биосферен резерват“ на основата на обявения биосферен резерват „Байови
дупки – Джинджирица“ по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.
0.3.2.Особености на Плана
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 Актуализиране и надграждане на цялата събрана информация от План’04 и в периода
на неговото действие, отразяване на тенденциите и ограничителните фактори, както и
подробен анализ на постигнатите цели от предходния План.
 Планът за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023“ съгласно
Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии
(НРПУЗТ) е „нов план“ разработен за реализиране дългосрочните цели на
управлението на Националния парк, което определя възможности за дългосрочна
визия за бъдещето на НП „Пирин“;
 Особеност и предимство на План’14 е направената пълна инвентаризация на горските
и безлесни територии в границите на НП „Пирин“, на основата на която е изработен
нов Цифров модел на територията, анализи и оценки на екологичното състояние,
социално-икономическото развитие и планиране на зони и режими, дейности и мерки
за опазване и възстановяване на местообитания и видове;
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 Необходимостта от преработване и допълване на данните от приключилият
национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
местообитания и видове“(Натура 2000), резултатите от който за територията на НП
„Пирин“са непълни. Необходимостта е в съответствие с изпълнение на поставеното
изискване на Заданието за отразяване на готовият проект в План’14;
 Настъпилата съществена промяна в режима на значителна площ на Националния
парк „Пирин“ в сравнение с План’04, включена като Обект на световното
наследство, 2011 г. с решение на КСН към ЮНЕСКО – ООН
 Спазеното изискване от Заданието и реализирането на осигурена от Екипа
качествена и достатъчна публична информация по готови раздели, готови части на
План‘14, представена на работни срещи на експертно ниво, семинари с
представители на ОКС и др. заинтересовани страни за дискусия и механизъм чрез
публикуване в сайта на ПУ за оперативно ангажиране на Обществеността в
разработването на ПУ и бъдещото управление на НП;
 Съществен нов момент за периода на разработване на План’14 е да не се допуска
извършване на дейности припокриващи вече финансирани или текущи дейности и
проекти. В тази връзка, са проучени голям обем завършени, текущи и планирани
проекти по действащи в Република България проекти по Оперативни програми и
други донори, както и проекти финансирани от държавния бюджет.
 Разработващите се текущи паралелни проекти и дейности от План’04 по Проект
DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват
„Тисата“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2023 г.“,
възложени в последните 2 години от действие на План’04. Д „НП Пирин“ предоставя
за целите на План’14 информация по етапи и различни срокове, което затруднява
тяхната оценка и интегриране на резултатите в План‘14.
 Планиране за новия програмен период 2014 – 2020 г. и реалната необходимост за
партньорства и балансиране на интересите и развитието на общините в района на
Национален парк „Пирин“, необходимостта да се идентифицират виждания и
инвестиционни намерения на общините в границите на НП и Прилежащите
територии за важни екологични и социално-икономически проекти с отношение и
връзка с НП „Пирин“.
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ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ
1.0.1.Местоположение
Национален парк „Пирин“ е част от Пирин планина – Северен Пирин. Разположен е в
югозападната част на страната между долините на реките Струма и Места - между 41°36' и
41°52' северна ширина и 23°16' и 23°34' източна дължина.
Според физико-географското райониране на Република България, Национален парк „Пирин“
попада в Рило-Родопска област, подобласт на Рила и Пирин и котловинната редица по р.
Места, Рило-Пирински район (География на България-физическа и социално-икономическа,
София, 1997, АИ проф.М.Дринов).
В Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 год.
Благоевградска област попада в Югозападен район към Районите на ниво 2 (NUTS 2). В
йерархичната система на градовете-центрове, Благоевград се намира във второ ниво големи градове.
Към настоящия План за управление, след „Съдържание“ е включено Приложение -1: Карта
на местоположението на НП „Пирин“ в М 1:100 000
1.0.2. Границите на НП „Пирин“ са определени със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ,
бр. 44/2000 г.) на Министъра на околната среда и водите с обща площ 40 332,4 ха.
Със същата заповед общата площ на горския фонд е определена на 29 999,4 ха. Площта на
високопланинските пасища и ливади е определена на 10 333,0 ха.
В територията на парка изцяло попадат два резервата: биосферен резерват „Баюви дупки –
Джинджирица“ (последна промяна със Заповед No.976 от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на
Държавен вестник 976-1979 г.) с площ 2873.0 ха и Резерват „Юлен“ (Заповед No.223 от
26.08.1994 г., бр. 75/1994 на Държавен вестник) с площ 3156.2 ха.
Границите в реални геодезически координати в метри (координатна система 1970 г.) в
Координатен регистър на границите на Националния парк са предоставени от Дирекция „НП
Пирин“- МОСВ. В реални геодезически координати са предоставени също и всички вътрешни
граници на „туристическа“ и „буферни“ зони от НП, координати на границите на Биосферен
резерват „Баюви дупки-Джинджирица“, Резерват „Юлен“ и координати на граници на предоставени
на концесия площи на „Юлен“АД
В резултат на точно картиране и уточняване на границите на НП „Пирин“ в определени участъци от
външните граници по естествени линии на терена, по преценка на комисия с представители на
Дирекция „НСЗП“, Протокол и Становище на МОСВ от 04.12.2014 г., са променени границите и
представен към План’14 Координатен регистър на границите на Националния парк в координатна
система 1970 г.
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В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към Плана за управление са представени на CD Координатни регистри на
границите на НП „Пирин“, границите на биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“, резерват
„Юлен“, буферните зони определени от ЮНЕСКО, граници на функционални зони от План’04 и граница
на зоната на концесия предоставена на „Юлен“ АД.

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.
“

1.1. ПЛОЩ НА ПАРКА И НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Площта на парка е претъпяла множество промени в исторически аспект, нормативно
описани в редица заповеди. В Таблица № 1 са показани площите на парка и резерватите от
последните актуални заповеди и от актуалните цифрови модели (*zem и *cad - файлове).
Констатираните разлики се описват, както и причините довели до тези разлики
1.1.1 Окончателни площи на НП „Пирин“ и на включените в него резерватни
територии съгласно ЦМТ от План‘14
- Обща площ на НП „Пирин“ – 40 368,9 ха. Разлика от Заповедта: + 36,5 ха.
- Площ на Биосферен резерват „Баюви дупки - Джинджирица“ – 2841.4 ха. Разлика от
Заповедта: - 31.6 ха.
- Площ на Резерват „Юлен“ – 3149.9 ха. Разлика от Заповедта: - 6.3 ха.
Таблица № 1:
Площ на НП „Пирин“ и включените в него защитени територии запазващи статута си

Заповед
/последна/

Площ по
заповед
/ха/

Площ по
ЦМ 2003
г. /ха/

Площ по
ЦМ 2014
г. /ха/

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

Разлика
спрямо
заповедта
/ха/

2

3

4

5

6

7

8

НАЦИОНАЛЕ ПАРК
"ПИРИН"

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

40332,4

40356,0

40368,9

*

+36,5

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

2873,0

2841,9

2841,4

7,0

- 31,6

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

3156,2

3149,9

3149,9

7,8

- 6,3

№
по
ре
д

Категория и
наименование на
защитена територия

1
1

3

БИОСФ.РЕЗЕРВАТ
"БАЮВИ ДУПКИ ДЖИНДЖИРИЦА"
РЕЗЕРВАТ
"ЮЛЕН"

1.1.1.2. Установени разлики в площите на Парка и резерватите по заповеди и площи
установени на база актуален цифров модел
Разликите в площта на НП „Пирин“ и резерватите по заповед и площите получени в
резултат на изчисления на база актуалния цифров модел от План ‘14 се дължат на точно
картиране и уточнени и съгласувани с МОСВ външни граници описани в Координатен
регистър. В резултат изчислената на базата на изработения нов цифров модел площта на НП
„Пирин“ е 40 368,9 ха.
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Фиг. № 1: Процентно съотношение на площите в НП „Пирин“ и включените в него
резерватни територии и техния статут определен от ЗЗТ.
Към настоящия План‘14 е представено Приложение 2: Карта на НП „Пирин“ с
местоположението на БР „Баюви дупки - Джинджирица“ и Р „Юлен“ - М 1: 100 000.
1.2.ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
1.2.1.Видове територии
Със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000г.) на Министъра на околната среда и
водите общата площ на горския фонд е определена на 29 999,4 ха. Площта на
високопланинските пасища и ливади е определена на 10 333,0 ха.
След актуализацията на ЦМТ и инвентаризацията на площите в НП „Пирин“ съгласно чл.7 и
чл. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в сила 31.03.2001 г., обн. ДВ. бр.1 от
02.01.2001 г. посл.изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27.06.2014 г.са:
 Земеделски територии – за обработваеми земи (ливади) и необработваеми земи
(високопланински пасища, скали, мочури, сипеи, езера) с обща площ на
необработваеми безлесни територии: 12 917.7 ха.
 Горски територии – за гори: залесени и незалесени дървопроизводителни (сечище,
пожарище, голина) и недървопроизводителни (поляни, земи заети от храсти, скали, и
др.): 27404.2 ха в т.ч. клек – 5 936.3 ха.
 Нарушени територии – горски територии за възстановяване и рекултивация –
кариера, ровина, откос: 47.0 ха.
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В Плана за управление, на основание Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е
възприето всички имоти да бъдат обозначени като вид територия „ЕИРВМ“ – „Естествени
и изкуствени ресурси за възстановителни мероприятия“, съгласно Единния класификатор

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.
“

на начините за трайно ползване, независимо дали за всяко землище има изработена
кадастрална карта. Към 31.12.2014 г, такава има изработена само за гр.Разлог, гр.Банско и
гр.Добринище.
Таблица № 2 : Разпределение на площите, на горските и безлесни територии в Парка и
процентното им съотношение, по паркови участъци.
Обща площ
№

Паркови участъци

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПУ "Баюви дупки"
ПУ "Вихрен"
ПУ "Безбог"
ПУ "Трите реки"
ПУ "Каменица"
ПУ "Синаница"
Общо за НП Пирин

в ха
4840.1
9835.6
4927.4
5387.2
8492.3
6886.3
40368.9

Засесена площ

в % от
площта
на парка
12.0
24.4
12.2
13.3
21.0
17.1
100.0

в ха
1597.1
4935.5
2822.0
2261.9
4850.9
4763.8
21231.2

Незалесена площ

в % от
площта
на
зал.площ
7.5
23.2
13.3
10.7
22.8
22.4
100.0

в ха

в % от
площта на
незал.площ

1135.8
3465.1
1759.5
3125.3
3641.4
2122.5
15249.6

7.4
22.7
11.5
20.5
23.9
13.9
100.0

Таблица № 3: Разпределение на площите на горските и безлесни територии в Парка и резерватите
и процентното им съотношение
Разпределение на площта по вид територия
№

Категория и наименование на
защитена територия

Горски
територии
в ха

1. Национален парк "Пирин"
В т.ч.:
2. БР "Баюви дупки-Джинджирица"
3. Р "Юлен"
4. НП „Пирин“ без резерватите

в%

Безлесни
територии
в ха

в%

Обща площ
в % от
в ха
общата
площ

25142.7

73.1

15249.6

44.4

40368.9

100.0

2107.2
1780.9
21254.6

6.1
5.2
61.8

734.2
1369.0
13146.4

2.1
4.0
38.2

2841.4
3149.9
34377.6

7.0
7.8
85.2

1.2.2. Административна принадлежност
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По отношение на административното деление на Република България, НП „Пирин“ попада
изцяло в област Благоевград (BLG), който е и културен и икономически център с изградена
социална и техническа инфраструктура.
В Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 год.
Благоевградска област попада в Югозападен район към Районите на ниво 2 (NUTS 2). В
йерархичната система на градовете-центрове, Благоевград се намира във второ ниво големи градове. На територията на НП „Пирин“ попадат седем общини и осемнадесет
населени места, от които три града и петнадесет села.
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№ ПО РЕД ОБЩИНА

ОБЩИНА

В % от площта на
парка

№ ПО РЕД НМ

ГРАД / СЕЛО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

КМЕТСТВО

площ на НМ /ха/

площ попадаща в
парка /ха/

В % относно площта
на парка

В % относно
Землището

Таблица № 4: Териториално-административни единици – части от територията на НП „Пирин“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Банско

36,6

2

Гоце Делчев

4,9

3

Кресна

14,9

4

Разлог

10,2

5

6

7

Сандански

Симитли
Струмяни

30,6

2,3

0,4

гр.

Банско

общински център

14884,3

10256,8

25,4

68,9

2

гр.

Добринище

кметство

7951,0

2275,9

5,6

28,6

3

с.

Кремен

6124,9

900,3

2,2

14,7

4

с.

Обидим

6943,1

1347,6

3,3

19,4

5

с.

Брезница

кметство

8190,0

1095,9

2,7

13,4

6

с.

Корница

кметство

6403,9

900,4

2,2

14,1

7

с.

Влахи

12078,6

5342,1

13,2

44,2

8

с.

Стара Кресна

2978,6

671,1

1,7

22,5

9

гр.

Разлог

14135,3

4123,0

10,2

29,2

2336,2

331,0

0,8

14,2

7637,7

4853,8

12,0

63,6

14163,0

3863,2

9,6

27,3

9889,2

3019,1

7,5

30,5

2160,2

276,5

0,7

12,8

4013,9

135,3

0,3

3,4

общински център

Горна
Сушица
Лиляново

10

с.

11

с.

12

с.

Пирин

13

с.

Плоски

14

с.

Сугарево

15

с.

Брежани

16

с.

Градево

9154,7

106,6

0,3

1,2

17

с.

Сенокос

3705,4

692,5

1,7

18,7

18

с.

Илинденци

кметство
кметство

кметство

ОБЩО

5445,1

177,9

0,4

3,3

138195,1

40368,9

100,0

29,2

Фиг. № 2: Землища попадащи в НП „Пирин“ и процентното им участие
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Фиг. № 3: Разпределение на процентното участие на площта на общините попадащи в НП „Пирин“

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е представена подробна информация в табличен вид по общини и землища,
относно вида на площите по паркови участъци и процентните съотношения между тях.

1.3. ЗАКОНОВ СТАТУТ
1.3.1. Историческо развитие на законовия статут на НП
прекатегоризацията му съгласно Закона за защитените територии:

„Пирин”

и

 Заповед № 3074 от 08.11.1962 г. (ДВ, бр. 43/1963г.) на Главно управление на горите при
Министерски съвет /МС/ за обявяване на Народен парк „Вихрен” с площ 6212 ха. Включва
басейните на р. Бъндерица и р. Демяница, отдели 18-54 на Горско стопанство Банско.
 Промяна в площта със Заповед № 4050 от 29.12.1973 г. (ДВ, бр. 29/1974г.) на
Министерство на горите и опазване на природната среда – Увеличава площта на Народен
парк „Пирин“ от 6212 ха на 34943 ха:
- Горски фонд – 28224 ха и
- Пасищен фонд – 6719 ха.

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

Page14

 Промяна в площта със Заповед № 3011 от 30.09.1974 г. (ДВ, бр. 85/1974г.) на
Министерство на горите и опазване на природната среда – Обявяване на Народен парк
Пирин с площ 26413,8 ха „За запазване на специфичния характер на централните части от
планинския масив Пирин, в които алпийският характер, формираните биоценози и наличните
ендемити и реликтни растителни и животински видове представляват научна и културна
ценност и изхождано от възможните за развитие на вътрешния и международен туризъм,
очертани с утвърдените основни принципи за териториално устройство на „Ски район
Пирин”.
- В НП „Пирин“ да се включат резерватите „Баюви дупки”, „Сеймен тепе” и „Малка
Джинджирица”, като се запазва определения в тях режим за резервати, съгласно
Закона за защита на природата”.
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 Промяна в площта със Заповед № 594 от 03.03.1976 г. (ДВ, бр. 85/1974г.) на Министерство
на горите и опазване на природната среда /МГОПС/ - Определяне площта на Народен парк
Пирин на 26479,8 ха.
- „С оглед разработването на разкритите запаси от бял мрамор и на основание чл.22 от
ЗЗП се изключват от площта на НП „Пирин“ подотдели: 306-а, б, д, 1 в г.с. – гара
Пирин, с обща площ 34.0 ха.”
 Заповед № 5425 от 19.12.1979 г. (ДВ, бр. 85/1979г.) на Министерство на горите и горската
промишленост за Образуване на Народен парк „Пирин”. Народен парк „Пирин” развива
своята дейност върху територията определена със Заповед № 3011 от 30.09.1974 г. на
Министерство на горите и опазване на природната среда, допълнена със Заповед № 594 от
03.03.1976 г. на МГОПС.
 Заповед № 1478 от 30.06.1981 на МГГП за допълване на Заповед № 5425 от 19.12.1979 г.
на МГГП.
 Промяна в площта със Заповед № 1036 от 17.11.1987 г. . (ДВ, бр. 94/1989г.) на КОПС при
МС включване в територията на НП „Пирин“ на +12 639 ха, както следва:
- Горски фонд с обща площ 4369,9 ха
- Селскостопански фонд – високопланинските пасища, намиращи се в горския фонд,
включен в Народния парк с обща площ 8276 ха
Съгласно същата заповед се изключват от границите на НП „Пирин” -16,1 ха, от които:
- От ГС Добринище – отдели: 36-г(част); 39-б(част), 3 с обща площ 10,1 ха
- От ГС Сандански – отдел 177-а с площ 6,0 ха
Във високопланинските пасища от селскостопанския фонд се разрешава пашата на домашни
животни без кози.

Фиг. № 4: Исторически промени по заповеди и площи на НП „Пирин“

1.3.2. Правна рамка и актуален законов статут на Национален парк Пирин и
включените в него резервати „Баюви дупки – Джинджирица“ и „Юлен“ и площите
обект на концесия
1.3.2.1.Съгласно националното законодателство (ЗЗТ, ЗБР, ЗКН, ЗВ, ЗДС, ЗК)
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 Закон за защитените територии(ЗЗТ)

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.
“

Основополагащ закон за защитените територии и категорията „национален парк“
Чл. 1. С този закон се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на
опазване и ползване, обявяване и управление.
Чл. 2. (1) Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и
общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи
за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.
 (2) Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях
ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.

Със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000г.) на Министъра на околната среда и водите
съгласно параграф 2 ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗТ народен парк „Пирин“ се
прекатегоризира в „национален парк“ със същото наименование
Със същата Заповед е намалена площта на НП „Пирин“ със 134.5 ха, както следва:
 От община Разлог, по паркоустройствен проект на НП „Пирин“ от 1993 г., отдели 21 а-в,1; 22
а-г, с обща площ 58,1 ха;
 От община Сандански по паркоустройствен проект на НП „Пирин“ от 1993 г., отдели: 378 ав,4,7; 379 а, 3-6; 380 а (част 5.0 ха), 4,5; 397 е-з, к, м, н, 4 (част 0,3 ха ),5; 398 1; 399 к, 5, 6,;
404 8 (част 0,2 ха) 405 е (част3.5 ха), 4,5,; с обща площ 76,4 ха.
Със същата заповед общата площ на горския фонд е определена на 29 999,4 ха. Площта на
високопланинските пасища и ливади е определена на 10 333,0 ха.
Съгласно ЗЗТ резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и резерват „Юлен“ са обекти от първа
категория – резервати с определени от Закона режими на ползване
Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, посочени
в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са
изключителна държавна собственост.
ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. доп. и изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.

 Закон за биологичното разнообразие(ЗБР)
Чл. 2. Този закон цели:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и за Европа типове
природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и
гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от
флората,фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън
естественатаим среда;
4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и
животинскивидове в природата;
5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
6. опазването на вековни и забележителни дървета.
Чл. 3. (1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА
2000", в които могат да участват защитени територии;
................
Чл. 14. За защитените територии, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за защитените
територии
Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.

 Защитени зони на територията на НП „Пирин“

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

Page16

Съгласно ЗБР територията на Национален парк „Пирин“ е съществен елемент от Националната и
Европейска екологична мрежа Натура 2000. Площта на НП се припокрива от защитена зона с
идентификационен код BG0000209 „Пирин“ от мрежата обекти Натура 2000

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.
“

Защитена зона „Пирин“ е от тип „C“ – Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на
дивите птици и защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
• На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие и т.1 от Решение на Министерски съвет № 122/2.III. 2007 г.(ДВ, бр.21 от 2007
г., е обявена със Заповед № РД-572 от 8 септември 2008 г. (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) за
защитена зона „Пирин“ с идентификационен код BG0000209 в землищата на: гр.Разлог,
община Разлог, гр.Банско, гр.Добринище, с.Обидим и с.Кремен, община Банско, с.Брезница
и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Пирин, с.Лиляново, с. Горна Сушица, с.Сугарево и
с.Плоски, община Сандански, с.Илинденци, община Струмяни, с.Стара Кресна и с.Влахи,
община Кресна, с.Градево, с.Сенокос и с.Брежани, община Симитли, област Благоевград, с
обща площ 403 823, 813дка
Предмет на опазване в защитена зона „Пирин“ с идентификационен код BG0000209 са видове
птици: видове по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР; видове по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР;
Защитената зона се обявява с цел: опазване и поддържане на местообитанията на посочените
видове птици за постигане на тяхното благоприятно природзащитно състояние, както и
възстановяване на местообитания на видове птици предмет на опазване във защитената зона, за
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
 Статут на територията отдадена на концесия съгласно ЗК и Концесионния договор
•

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

•

Площите от НП „Пирин“ обект на концесия, са предоставени с Договор, на основание чл.4.
ал.1. т.10 от Закона за концесиите,
Решение 514/03.07.2001 г. на Министерския
съвет/обнародвано в ДВ, бр .61/2001 г./и Решение 738/09.11.2001 г. на Министерския
съвет/обнародвано в ДВ, бр.98/2001 г. Страна по Договора с предоставени правомощия е
Министъра на околната среда и водите като концедент и концесионер – Изпълнителните
директори на „Юлен“ АД.
Чл. 4. (1) Концесии могат да се предоставят за следните обекти:
..................................
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) горите и парковете с национално значение;
ЗК-Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.92 от 17 Октмври 1995г.

•

Предоставено е особено право на ползване върху защитена територия, изключителна
държавна собственост, с площ на предоставената територия 99.55 ха, при граници, съгласно
одобрения със Заповед 09-13 от 01.03.2001 г. на Кмета на Община Банско
Териториалноустройствен план за извънселищна територия „Ски-зона с център гр.Банско“
индивидуализиран с координати на точки от 1 до 252 в координатна система „1970 г.“ по
чупките на външната граница на ски-зоната, от която е изключена площта 2.2 ха на
съществуващи сгради, съоръжения за водоснабдяване и I-ви охранителни зони на тръбни
кладенци, др.съоръжения от санитарно-охранителни зони. Договорът включва условия за
осъществяване на концесията от Концесионера.

1.3.2.2 Международен статут на НП „Пирин” като обект на световното наследство
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 Съгласно Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство
o НП „Пирин“ е включен под № 225/15.06.1982 г. в списъка на ООН на Националните
паркове и еквивалентните на тях резервати.
o Национален парк „Пирин“ с приложена документация за номинация от ЮНЕСКО №
225 от 9/12/1983 г.(WHC Nomination Documentation 225.pdf UNESCO Region EUROPE

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.
“

Pirin National Park, CRITERIA ("KEY WORDS") N (i)(ii)(iii)), НП „Пирин“ е включен като
обект на Световното природно наследство към Конвенцията за опазване на световното
културно и природно наследство, с площ 26 423,8 ха.
Включената територия от НП „Пирин“ е определена съответстваща на три критерия за световно природно
наследство.
Предложенията със съпъстващите документи за номиниране са направени от БАН – Изследователски и
координационен център за опазване и възстановяване на околната среда с директор проф.д-р Симеон Недялков
– председател на Националния комитет по Програмата MAB - „Човекът и биосферата“ – процедура към
07.01.1982 г. ревизирана информация м.май 1992 г.
Независимо, че Национален парк „Пирин” е вписан в Списъка на световното културно и природно наследство
през 1983 г., повече от 10 години Парка е на дневен ред в Комитета главно заради намиращата се на
територията му ски зона.
Следвайки препоръките на Комитета за световно наследство и IUCN, държавата-членка внася предложение за
разширяване обхвата на територията на обекта. След техническа оценка, направена през 2009 г., на 34 -тата си
среща през 2010 г. Комитетът одобрява разширяването на обхвата на територията на НП „Пирин” като обект
на световното наследство, както и създаването на буферна зона, която да подпомогне опазването и
управлението на обекта (Решение 34COM 8B.5). Със същото решение Комитетът одобрява и изключването на
четири области (с обща площ 150,6 ха) в периферната част на обекта, както и на туристическите зони Банско и
Добринище (с обща площ 1078,23 хка), които стават част от нова буферна зона.

С Решение 34 COM на Комитета 2010 г. се увеличава площта на Обекта на СН на
НП „Пирин“ на 39 277,72 ха с буферни зони с площ 1 078, 28 ха, в съответствие с
Решение 35 COM 7B.21-2011 на КСН от 35-тата му сесия в Париж, 2011 г.
В изпълнение на Решение 34COM 7B.5 на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО от 10 до
14 октомври 2011 г., Центърът за световно наследство и IUCN провеждат съвместна мисия на
територията на Национален парк „Пирин” като обект на световното наследство.
o
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Цел на мисията е да направи преглед на последните подобрения на капацитета на ски
съоръженията в буферната зона на обекта на световното наследство, да определи вероятното
им въздействие върху изключителната универсална ценност на обекта на световното
наследство и да се изготви препоръка относно евентуалното включване на обекта в списъка
на световното наследство в опасност, както е поискано от Комитета за световно наследство на
неговата 35-та сесия. Мисията оценява и цялостното консервационно състояние на обекта и
други фактори, влияещи върху неговата изключителна универсална ценност.
т.77. Комитетът за световното наследство смята, че един културен или природен обект представлява
“изключителна универсална ценност” (виж параграфи 49 до 53), ако този обект отговаря поне на един от
следните критерии. В тази връзка, предложените обекти трябва:
...................................
(vii) да представляват забележително природно явление, или област с естествена природна красота и да са
носители на естетична наслада в най-висока степен;
(viii) да бъдат изключително представителен пример за големите периоди в историята на Земята, в това число
и доказателства за наличие на живот, свидетелства за протичащите геоложки процеси по време на
изменението на земните форми, както и геоморфни или физиографски елементи от особено голямо значение;
(ix) да бъдат изключително представителен пример за екологичните и биологичните процеси по време на
еволюцията и развитието на екосистемите и на колониите от земната, водната, крайбрежната и морската
флора и фауна;
(x) да включват най-представителни и най-значими за съхранението in situ на биологичното разнообразие
естествени местообитания, в това число и места, където обитават застрашени от изчезване видове на флората
и фауната, които имат неизмерима универсална стойност от гледна точка на науката или следва да бъдат
съхранени за в бъдеще.
т.78. За да бъде считан за изключителна световна ценност, един обект на културното или на природното
наследство трябва да отговаря също така на условията за цялост/интегритет и/или автентичност; за него
трябва да има изградена подходяща система за опазване и управление, която да осигури неговото съхранение
за бъдещите поколения.
Критерии за оценка на “изключителната универсана ценност” на един обект Ръководни насоки за прилагане на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство
(извлечение) - Междуправителствен комитет за опазване на световното културно и природно наследство.
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 Статут на НП „Пирин“ като съществен елемент от Европейската екологична мрежа
Натура 2000
Територията на Национален парк „Пирин“ е съществен елемент от Националната и Европейска
екологична мрежа Натура 2000. Площта на НП „Пирин“се припокрива от защитена зона с
идентификационен код BG0000209 „Пирин“ от Европейската мрежа обекти „Натура 2000“
Защитена зона „Пирин“ е от тип „C“ – Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на
дивите птици и защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.

1.3.2.3. Статут на резерватите на територията на НП „Пирин“ съгласно националното
и международното законодателство
Чл. 8. (3) Природните резервати са територии по чл. 5, т. 1 и 4, включващи образци на естествени екосистеми,
опазването на които изключва всякаква или допуска минимална човешка намеса.
....
Чл. 16. (1) За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или
забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им.
(2) Резерватите се управляват с цел:
1. запазване на естествения им характер;
2. научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг;
3. опазване на генетичните ресурси;
4. запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове;
5. развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.
(2) Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Посещенията по ал. 1, т. 2 и 4 се осъществяват след съгласуване с министъра
на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Санитарните
мероприятия по ал. 1, т. 5 се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с
оправомощени от него длъжностни лица, издадено след положително научно становище от Българската
академия на науките и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.
Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други
места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в
горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г

 Биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“

o
o
o

С Постановление № 1388 от 29.01.1934 г. на Министерството на земеделието и
държавните имоти, Отделение за Горите и Лова, ДВ, бр.255 от 13-II-1934 г. се
постановява: „обявяват се за строго охранителни местностите: „Баюви дупки“,
„Дунино куче“, „Бански суходол“, в землищата на градовете Разлог и
Банско...“..“Горите в горепосочените граници и местности се обявяват за резерват....“
Със Заповед № 301 от 04.02.1976 (ДВ, бр. 15/1976 г.) на МГОПС се променя площта на
резервата, като неговата площ е увеличена
През 1977 г. резерватът „Баюви дупки“ е включен в списъка на биосферните
резервати към Програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”.
През изминалите години не е осигурено законово зониране и функциониране като
биосферен резерват, независимо от направените проектни предложения в стари
паркоустройствени разработки (1991 г. ИПП Агролеспроект, София). През последните
години Секретариатът на ЮНЕСКО е приканвал неколкократно държавите – членки на
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o
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o

Програмата „Човекът и биосферата“, включително и България, да изпълнят задълженията
си като съвместят своите биосферни резервати с изискванията на Севилската стратегия
или съответно направят постъпки за изключване от световната мрежа на тези от старите
си биосферни резервати, за които считат, че нямат потенциал да отговорят на тези
изисквания. Секретариатът на ЮНЕСКО е определил месец август 2016г. като краен
срок, в рамките, на който държавите могат да внесат номинации за съвместяване.
Наложително е, след задълбочени анализи, оценки и планиране да се приведе НП
„Пирин“ и неговите резерватни територии в съответствие с новите изисквания към
обектите от Световната мрежа.
Със Заповед № 976 от 26.12.1979 на Комитета по опазване на природната среда при
Министерски съвет се разширяват териториите на резерватите „Баюви дупки“ и „Малка
Джинджирица“, като се обединяват в единен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ с
обща площ 2873,0 ха.

 Разрешени пътеки за транзитно преминаване, регламентирани със заповедта за обявяване;
 За еднократно извеждане и връщане на домашните животни до високопланинските пасища.
В района на резервата се забраняват всякакви дейности, нарушаващи самобитния характер на
природата.
Разрешава се транзитното преминаване на пешеходци по следните традиционни маршрути:
1. х. Яворов - м. Погледец (или Яворови поляни) - Каменишки циркус - до главното било;
2. х. Яворов по дол Разложки Суходол към главното било;
3. х. Яворов - Даутов връх - Тъмните поляни към м. Предела.
За еднократно извеждане и връщане на домашните животни до високопланинските пасища да се
използват маркираните туристически пътеки: № 2 - преминаваща през отдели 94 и 95, и № 3 - до пасище
Конарника, преминаваща през отдели 84, 86 и 87.
Заповед № 976 (от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на ДВ).

 Резерват „Юлен“
o

o

o

Със Заповед № РД-223 от 26.08.1994 г. на Министерство на околната среда, ДВ,
бр.75/1994 г. се обявява резерват „Юлен“, в землището на гр. Банско, с площ 3156,2 ха.
Описанието на площите е по паркоустройствен проект от 1990 г.
Резерват „Юлен“ е обявен на основание чл.16 и чл.24 от Закона за защита на природата, с
оглед опазването без човешко вмешателство на образци от горски, субалпийски и
алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и
ендемични животински и растителни видове;
В резервата се забранява всякаква човешка дейност, с изключение на транзитно
преминаване на туристи по определените туристически маршрути.

В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ
СРЕЩИ И СЕМИНАРИ към т.1.3.1. и т.1.3.2. са представени документи регламентиращи статута на
територията на Парка, заповеди за обявяване, промени в площта, актове за собственост, решение на МС и
заповеди за обявяване на защитени зони от Натура 2000
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В СБОРНИК: МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ – са приложени по
т.1.3.2.2. Доклади за консервационното състояние на НП „Пирин“- МОСВ, Доклади от оценителни и
мониторингови мисии за наблюдение на Центъра за световно наследство/IUCN и Решения на Комитета за
световно наследство на ЮНЕСКО за Национален парк „Пирин“
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1.3.3. Правна рамка за управление на НП „Пирин“ – органи на управление
 Управлението на Националния парк се осъществява от Министерство на околната
среда и водите (МОСВ). Към МОСВ с координиращи и контролни функции,
свързани с управлението на защитените територии работи Дирекция „Национална
служба за защита на природата“ (Д „НСЗП“).
Чл. 46. (1) Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи провеждат и
осъществяват:
1. управлението и контрола в защитените територии;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) управлението, възлагането на дейностите по поддържането и възстановяването,
възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените
територии - изключителна държавна собственост.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 се извършват при условия и по ред, определени с правилник, утвърден от
министъра на околната среда и водите.
Чл. 47. В изпълнение на своите правомощия министърът на околната среда и водите:
1. разработва стратегии, планове, програми, законопроекти и подзаконови нормативни актове за развитието на
системата от защитени територии;
2. изгражда системата от защитени територии;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на
данните за защитените територии по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за създаването
на специализирани карта, регистър и информационна система за тях;
4. възлага изработването и внася за утвърждаване в Министерския съвет плановете за управление на
националните и природните паркове;
5. възлага изработването и утвърждава плановете за управление на останалите защитени територии, извън
посочените в т. 4, и съгласува устройствените и технически планове и проекти за защитени територии, които не
са изключителна държавна собственост;
6. подпомага дейности на собственици или ползватели, сдружения, неправителствени организации и други,
насочени към опазването, поддържането или възстановяването на защитени територии;
7. организира контрол върху дейността на всички собственици и ползватели в защитените територии;
8. координира дейностите на други министерства, ведомства, общини, обществени организации, научни и
академични институти и други, свързани със защитените територии;
9. представлява държавата пред международни институции и организации в областта на защитените територии;
10. прави предложения пред международни институции за включване на защитени територии в "Листата на
биосферните резервати", в "Списъка на световното наследство", в "Списъка на влажните зони с международно
значение" и други;
11. организира охраната на защитените територии - изключителна държавна собственост;
12. разпорежда изграждането и поддържането на посетителски центрове в защитените територии с
информационни и образователни цели;
13. създава специализирани структури за управление на защитените територии.
ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.

 Регионална политика и органи на МОСВ за защитените територии
Чл. 48. Регионални органи на Министерството на околната среда и водите за защитените територии са
дирекциите на националните паркове и регионалните инспекции по околната среда и водите.
Чл. 49. Дирекциите на националните паркове са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка и на
пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите.
ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.
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Непосредственото управление и осъществяване на държавната политика за НП „Пирин“ се
извършва от Дирекция „НП Пирин“. Дейността на Д НПП се регламентира от
„Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове“,
издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила
от 19.03.2013 г.
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1.3.3.1. Основополагащи закони определящи и допълващи правната рамка и управлението
на НП „Пирин“












Закон за защитените територии (ЗЗТ)
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
Закон за лечебните растения (ЗЛР)
Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
Закон за водите (ЗВ);
Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)
Закон за държавната собственост (ЗДС)
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
Закон за публично-частното партньорство (ЗПЧП)
Закон за концесиите (ЗК)

1.3.2.2. Закони за Прилежащите територии на НП „Пирин“ с отношение към въздействието
върху Националния парк:










Закон за концесиите (ЗК)
Закон за регионалното развитие (ЗРР)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за горите (ЗГ)
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
Закон за общинската собственост (ЗОС)
Закон за вероизповеданията (ЗВИ)
Закон за туризма (ЗТ)

Аналитичната част, събраната и обобщената информация по т.1.3. е включена в Сборник „Правни
анализи“ и Сборник „Международни и национални оценки и верификации“

1.4. СОБСТВЕНОСТ
1.4.1.Територията на НП „Пирин“ определена като изключителна държавна
собственост от Конституцията на Република България
Чл. 18. ал.(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и
водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени
със закон, са изключителна държавна собственост
Конституция на РБългария/Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г.,

1.4.2. Територията на НП „Пирин“
определена като изключителна държавна
собственост от Закона за защитените територии
Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати,
посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна
значимост, са изключителна държавна собственост.
ЗЗТ /обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.
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1.4.3. Закон за държавната собственост
Законът за държавната собственост определя в Чл. 2. (1), че собствеността на държавата е
публична и частна.
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Чл. 2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Публична
държавна собственост са:
1. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) обектите и имотите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република
България, определени със закон за изключителна държавна собственост;
2. обектите и имотите, определени със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна
собственост;
4. имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им;
5. имотите от национално значение, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от
национално значение чрез общо ползване, определени от Министерския съвет;
...............
Чл. 6. (3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Обектите и имотите изключителна държавна собственост, не могат да се обявяват за частна държавна собственост.
ЗДС / В сила от 01.01.1996 г /Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г.

Допълнително в чл.7 (1) и (4) законодателят е въвел ограничения за разпореждане и
възстановяване на собственост.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да
бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Собствеността върху имоти - публична държавна собственост, не подлежи
на възстановяване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В случаите и при
условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти - изключителна и
публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е
необходимо за:
1. изграждане на национален обект;
2. трайно задоволяване на обществени потребности;
3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 - когато няма
друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
ЗДС / В сила от 01.01.1996 г /Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г.

1.4.4. Анализ на правни несъответствия свързани със собствеността в Парка
Произтеклите промени в социално-икономически аспект през изминалите повече от две
десетилетия, динамично променялата се в същия период нормативна уредба, както и
фактическите дейности по нейното прилагане, определят рамката и обхвата на анализите,
свързани със състоянието, реквизитите на собствеността, нейното индивидуализиране.
В резултат на извършените проучвания са констатирани следните проблеми, по отношение
на правото на собственост върху територията на парка:
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 Недовършени процедури в защита на изключителната държавна собственост срещу
неправомерно възстановено право на собственост върху земи от землището на с. Влахи,
попадащи на територията на парка, като резултат от прилагането на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи.
 Неправомерно възстановено право на собственост върху земя в землището на град Банско,
попадаща в границите на защитената територия, в последствие продадена на трето лице.
 Непълноти и неточности, по граничния контур на парка, допуснати в процеса на
отстраняване на възникналите проблеми при съвместяване на картите на земеделските земи и
тези на горите в резултат на което в неговите граници попадат строежи, собственост на
физически лица.
 Не е решен въпросът за взаимовръзката между собственика на територията - държавата в
лицето на Дирекция „Национален парк Пирин“ и собственика/ползвателя на сграден фонд в
терените от Зона ІV - Зона на сгради и съоръжения от План’04 по отношение на правата и
задълженията на последния относно визираната територия.
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Причините за възникналите описани несъответствия се коренят в процесите, свързани с трансформацията на
собствеността и независимо от изтеклите давностни срокове, би следвало да се потърсят законосъобразни
решения в защита на държавната собственост. Територията на националните паркове, включително и тази
върху която са построени обекти и съоръжения, независимо от тяхната собственост, има качеството на
изключителна държавна собственост, т.е. тя не подлежи на възстановяване и не може да бъде отчуждавана,
придобивана по давност или трансформирана в друг вид собственост. Съставеният Акт №3 от 16.01.1997 г. и
съпътстващите го документи - основания в достатъчна степен легитимират територията на НП „Пирин“ като
притежаваща качеството на изключителна държавна собственост.

1.4.5. Процедура за издаване на актове за изключителна държавна собственост –
нерешени проблеми
Актовете за изключителна държавна собственост се съставят от МРРБ.

 Правно основание - чл. 69, ал.(1) от ЗДС и чл.8 ал.(1) от Конституцията на РБ ;
 Процедурата стартира със заявление/предложение/, от ръководителя на ведомството, на
което имотът е предоставен за управление.
 Препоръчително е заявлението или приложение към него да съдържа кратко описание и
статут, историческа справка, основни цели, правила, норми и документи, свързани с
управлението и поддържането на съответния имот.

Документи:

 Актуална скица /скици/, съдържащи основни реквизити – местонахождение, граници и
съседи, площи и др. технически показатели, заверени от компетентен орган, съпроводени с
координатен регистър на точките от граничния контур на имота.
 По рано съставени актове за държавна собственост;
 Справка - извлечение по сметка 201 от баланса на ДМА, съответстваща на актуалните данни
за площта на имота.
 Писмени доказателства – документи, установяващи правото на собственост на държавата;
 Правни актове, по силата на които:
 имотът притежава качеството на изключителна държавна собственост;
 имотът е предоставен за управление на съответното ведомство.
 Данни и документи в т.ч. и графични материали за учредени ограничени вещни права в
полза на други субекти – физически и/или юридически лица и /или отдаден на концесия.
 допълнителни данни и документи, по вид и съдържание съгласно указания от
актосъставителя, в случая МРРБ. Такива е наложително да се поискат, когато се касае за
сложен и специфичен по своето предназначение, ползване и управление имот.
 Документът, който легитимира Национален парк „Пирин“ като изключителна държавна
собственост, управлявана от МОСВ - Дирекция „Национален парк Пирин“ е Акт за
изключителна държавна собственост №3/16.01.1997 г.

При извършеният анализ по отношение на актуалността на съдържащите се в него
информация и данни се констатираха следните неточности:
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 Допуснати са грешки при изчислението размера на площта на парка.
 Не са индивидуализирани в достатъчен обем неговото местонахождение и граници - област,
общини и землища на населени места и др.
 Не са посочени кадастрални данни за парковата територия /идентификатори по КК и КР или
№№ по КВС на поземлените имоти, съставляващи територията/.
 Не са индивидуализирани имотите и териториите с които граничи НП „Пирин“.
 Нееднозначни са данните, отбелязани в акта, касаещи концесионния договор в т.ч. такива,
касаещи размера на отдадената на концесия територия. При визуализиране на описаните
координати на точките от граничния контур се внася допълнителна неяснота - ограничава се
територия с площ, различна от визираната. В нея липсват контурите на изключените 2,2 ха за
десетте посочени терени от ІV-та зона - хотел „Тодорка“, база „Горско стопанство“, база
„Академика“ и т.н.
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 Липсва информация за наличие и запис за други ограничени вещни права - заварени или
наложени по закон, свързани с реализираните на територията на парка строежи – хижи,
хотели, почивни бази, както и инженерно - технически съоръжения или части от тях.
 Липсват данни за съставени по рано актове за държавна собственост, каквито несъмнено са
съставяни по правилата на Наредбата за държавните имоти.
 В землището на град Банско се намират части от територията на парка, които не граничат
помежду си и с компактната територия на парка. Същите не са актувани с отделни актове за
изключителна държавна собственост.
 Поправка на АИДС /Акт за поправка на АИДС №3/ не е извършвана.
 Съдържащите се в АИДС №3/97 г. непълноти и фактически грешки са от техническо и
организационно естество. Съвременните практики и технически възможности създават
условия за актуализиране на базата от данни и създаване на коректни документи. Които,
комплектувани в изискуемия обем да се предоставят на актосъставителя.
 Основното несъответствие е свързано с наличието на неправомерно възстановена
собственост в границите на НП и неговото разрешаване не търпи отлагане.
При така очертаната фактическа обстановка, необходимостта от актуализация на акта за държавна
собственост е очевидна. Същата следва да се съобрази както с текстовете на чл. 72, ал.(2) от ЗДС и
чл.104, ал.(3) от ППЗДС, така и с изискванията на чл.71 от ЗДС. Предвид размерите на парка,
многократните промени в неговите характеристики, както и спецификата свързана с неговия статут,
ползване, поддържане и управление, е целесъобразно да се поиска от МРРБ методическо указание
за вида и броя на съпътстващите последващото заявление документи, като се обоснове
необходимостта от единствен акт за компактната територия.
За терените извън нея следва да се съставят отделни актове за изключителна държавна собственост.
В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ
СРЕЩИ И СЕМИНАРИ към т.1.4.5. е приложено Копие на АИДС №3/16.1.1997г.

На територията на НП „Пирин“е реализирано строителство – собственост на държавата, подлежащо
на актуване:
o строежи необходими за изпълнение на функциите по управление на парка;
o строежи, реализирани от концесионера. /При предоставяне на концесията концедентът
запазва правото си на собственост върху обекта на концесията, като приращенията и
подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на
концесионния договор стават собственост на концедента от момента на възникването
им/.
Тези строежи нямат качеството на изключителна държавна собственост, защото не попадат в
приложното поле на чл.18, ал.(1) от Конституцията на РБ. Същевременно са предназначени за
изпълнение на функции по управление, както и за задоволяване на обществени потребности. Като
такива, притежават качеството на публична държавна собственост - чл.2 ал.2, т.т.2, 4, и 5от ЗДС
Като публична държавна собственост са достатъчно защитими - чл. 7 ал.1 и ал. 4. от същия закон.
Същевременно правилата и нормите, на които се подчиняват, дават по-широк кръг на възможности
за тяхното управление, ползване и поддържане.
Актовете за публична и частна държавна собственост се съставят от областния управител. Правно
основание – чл. 70, ал.1 от ЗДС и чл. 102, ал.2 от ППЗДС;

1.4.6. Правни несъответствия свързани със собствеността на съществуващите сгради и
съоръжения.
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Основното строителство на територията на НП „Пирин“ е стартирало през 30-те години на
миналия Век с изграждането в първоначален обем на туристическите хижи „Бъндерица“,
„Вихрен“(“Ел тепе“), „Демяница“, „Пирин“(“Велебит“), поетапно разширявани и
надстроявани поради на нараствалите във времето потребности от леглови фонд и финансови
възможности. По-късно са изградени хижите „Яворов“, „Безбог“, „Беговица“, „Синаница“,
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заслона „Тревно езеро“, както и ведомствените почивни бази. Отделна е групата са сградите
със стопанско предназначение – обори, мандри, жилища за работници и пастирски заслони.
Изключвайки строежите от транспортните съоръжения, реализирани от концесионера,
свързани с изграждането на Ски зона с център гр. Банско, на територията на парка са
построени сгради с обща застроена площ 20 663,41 .кв. м., което отнесено към цялата площ
на парка представлява 0,005 %.

За всички тях са характерни следните признаци:
•
•
•

поетапно изграждане;
неравномерно ситуирани спрямо територията на парка;
с приоритети, насочени към капацитета на обектите, за сметка на качеството на обитаване,
които отнесени към съвременните нормативни изисквания и потребности са основополагащи
за дефинираните проблеми от строително-техническо и естетическо естество, а именно:
неустановеност за повечето по отношение на техническото им съответствие, енергийна
ефективност, санитарно хигиенните изисквания и занижено ниво в качеството на обитаване.

Таблица №5
Разпределение на застроените площи на сградния фонд на териториален признак
№

1.
2.
3.

Местонахождение
Площи от парка /дка/
1
Застроена площ /ЗП/обща в кв.м.
ЗП-основно
застрояване в кв.м.
ЗПдопълващо
застрояване в кв.м.

НП
„Пирин“
403 560
2
20 663,41

Община
Банско
147 713
3
16 080,87

Община
Разлог
41 225
4
1 282,15

Община
Сандански
123 687
5
2 592,49

Община
Кресна
60 104
6
707,90

15 336,22

12 517,68

819,19

1 414,11

585,14

5 327,29

3 563,19

462,96

1 178,38

122,76

Несъответствията свързани с правото на собственост върху сградния фонд в значителна степен
се дължат на протеклите в близкото минало процеси на трансформация на собствеността от
държавна в други видове. Към момента делът на държавата е намален, за сметка на собствеността на
физически и юридически лица, в т. ч и на общини.
В резултат на проучвания и анализи са констатирани редица несъответствия, свързани с
правото на собственост върху сгради и сградни комплекси. Същите най-подробно се описват и
анализират в Сброник „Правни анализи“.

Възможностите за законосъобразно придобиване от държавата на сграден фонд и
инфраструктура са следните:
•
•
•

придобиване на държавна собственост от друго ведомство - с Решение на Министерския
съвет.
принудително отчуждаване от физически и юридически лица -.единствено в случаите,
когато възникналата потребност не може да бъде удовлетворена по друг начин.
придобиване на общинска собственост – необходимо и задължително условие е съгласието
на Общинския съвет, установено с негово Решение.

придобиване на имот от физически или юридически лица по ТЗ или ЗЮЛНЦ-чрез
покупко-продажба или дарение.
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Фиг.5 Процентно разпределение на застроените площи по вид собственост

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ са включени изброените по-долу списъци. Аналитичната част, събраната и
обобщената информация по т.1.4. е включена в Сборник „Правни анализи“
- Списък по землища на поземлените имоти, неправомерно възстановени на частни лица и общини –
Приложение 1.4.4.
- Списък по землища на съществуващи сгради и съоръжения в парка със статут на собственост,
различен от публичната държавна собственост(собственост на частни лица, общини,
организации и др.) – Приложение 1.4.5.
- Списък по землища на учредените и съществуващи права на ползване върху земите, горите и
водите – Приложение 1.4.6.

1.5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
1.5.1. Организационна структура и администрация.
Структурата, функциите и дейността на Дирекцията на НП „Пирин“ се регламентира от
„Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове“, издаден от
министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г.

1.5.1.1 Историческа ретроспекция.
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В исторически аспект функционалната структура и администрация на парка е претърпяла редица
промени, както в структурно отношение така и по отношение брой на персонал, длъжности, степен
на квалификация и други. Всички тези промени са правени в зависимост от конюнктурата в
страната, преминаваща през различни етапи от развитието си. Въпреки всичко са следвали идеалната
цел на парка, съхраняване на природните богатства, екологосъобразен поминък на населението,
основани на устойчивото ползване на природните ресурси на територията на парка.
В периода 1980–1995 г. НП „Пирин“ е единствената защитена територия, която има самостоятелна
администрация, успяла да натрупа опит и да се наложи като компетентен орган, приеман добре в
региона.
Създадена със Заповед на МГГП 54-25/19.12.1979 г. Парковата администрация е преминала през
различни трансформации, включващи промени на броя на персонала и неговите функции.
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При проучванията проведени в края на 2001 г. (за ПУ ‘04), администрацията на НП „Пирин“
включва 41 щатни служители от които 13 държавни служители. Тази административна структура
отговаря на идеите, заложени в ЗЗТ и подзаконовите нормативни документи по неговото прилагане,
в които всички дейности по стопанисването на природните ресурси и обслужването на туристите се
отдават от парковата администрация на различни стопански субекти за изпълнение. В парковата
администрация се включва и нещатен персонал, нает на временни договори, в т.ч. 4 бр.
допълнителна охрана и 9 бр. пожаро - наблюдатели. С изработването на ПУ ’04 се предлага нова
функционална структура, която не е реализирана.
Справката направена към 2014 г. (за ПУ), посочва общо 48 човека персонал както следва: директор –
1; директор на дирекция „Контрол и охрана ” – 1; директор на дирекция “Административни,
финансови и правни дейности“ – 1; директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и
проекти“ – 1; главен инспектор на ПУ – 5; специалист счетоводител – 1; специалист касиер – 1;
технически сътрудник секретар – 1; експерт „ЧР и канцелария“ – 1; изпълнител домакин – 1; експерт
„ОП и ПИЦ“ – 1; експерт „Инфраструктура“ – 1; експерт „ПВД“ – 1; експерт „ Гори“ – 1; експерт
„Флора“ – 1; експерт „Фауна“ – 1; експерт „ГИС“ – 1; експерт „ТДИ“ – 1; специалист “
Биоразнообразие” – 2; специалист “Паркова охрана” – 24.( Фиг. 6.)

1.5.1.2 Организационни връзки и връзки на съподчиненост на персонала на ДНП между
различните нива.
Организационната структура е средството за ефективно изпълнение на поставените задачи и
контрол. В парка е разделена на три дирекции (по сходни дейности), за по-добра отчетност и
контрол. Така йерархичната съподчиненост е формирана на четири нива с цел решаване на
предварително поставените цели, подредени по важност.
Директора на дирекция „Контрол и охрана”, отговаря за главните инспектори на парковите
участъци. Към дирекция „Контрол и охрана“ работят тридесет човека, като от тях един е директор на
дирекция, петима главни инспектори и двадесет и четири специалисти.
Всеки главен инспектор отговаря за определен брой специалисти „Паркова охрана“, които се
отчитат за констатирани нарушения, нередности и други впечатления по време на работа. Всеки
инспектор на ПУ изготвя шестмесечни и годишни доклади, който се обобщават от директора на
дирекцията.
Директора на дирекция “Административни, финансови и правни дейности“, отговаря за хората
занимаващи се административни, финансови, счетоводни и правни дейности. Към дирекция
“Административни, финансови и правни дейности“ работят шест човека, като един от тях е директор
на дирекция и пет експерта, специалисти и сътрудници.
Директора на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, отговаря за
експертите по флора, фауна, инфраструктура, ГИС и др. В дирекция „Биоразнообразие, планове,
програми и проекти“ работят единадесет човека от които един директор на дирекция, осем експерта
и двама специалиста.
Общият брой на персонала обслужващ нуждите на парковата дирекция е 48 човека, в три дирекции
(обособени от сходните им функции).
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В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т. 1.5.1.2 са поместени длъжностните характеристики на всяка
една заемана длъжност подредени по дирекции, като се посочват и позициите в НКПД.
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Фиг. 6. Действаща функционална структура на Д НП “Пирин” (2014 г.)
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1.5.1.3 Разпределение на персонала по длъжности и численост
Съгласно чл. 6. (1) (от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на НП ) Д
НП „Пирин“ се ръководи и представлява от директор.
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Таблица № 6

№
по
ред

Структурни звена и длъжностни
наименования

Численост на
персонала (брой)

Код по НКПД*

Длъжностно ниво от
КДА*

Наименование на
длъжностното ниво от
КДА*

Образователна степен минимални изисквания
за заемане на длъжност

Длъжностно разписание на Д НП „Пирин"

1

2

3

4

5

6

7

А

ДИРЕКТОР

1

11127052

Б.4
Б.5

Обща администрация

Б.3

магистър

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Б
Б.1
Б.2

Прил. 5 от ПМС
№67 от 2010 г.

Б.6
В

Директор на дирекция "АФПД"
Главен експерт "ЧР и канцелария"

1

12137008
24226041

6

Ръководно ниво 6А

магистър

1

9

Експертно ниво 5

бакалавър

Старши специалист "Счетоводство"

1

33593022

12

Ниво специалист 2

средно

Старши специалист "Каса"

1

33593022

12

Ниво специалист 2

средно

Технически сътрудник "Секретар и
деловодство"

1

41102005

13

Ниво сътрудник

средно

Изпълнител "Домакин, снабдител и
поддръжка"

1

41102006

14

Ниво изпълнител

не се
изисква

Дирекция "Биоразнообразие, планове, програми и проекти"

В.1

Директор на дирекция "БППП"

1

12137008

6

Ръководно ниво 6А

магистър

В.2

Главен експерт "Образователни
програми и ПИЦ"

1

24226041

9

Експертно ниво 5

бакалавър

Старши експерт "Инфраструктура"
Старши експерт "Флора"

1
1

24226046
24225046

10

Експертно ниво 6

бакалавър

10

Експертно ниво 6

Младши експерт "Поддръжащи и
възстановителни дейности"

1

24225040

11

Експертно ниво 7

Младши експерт "Гори"

1

24225040

11

Експертно ниво 7

Младши експерт "Фауна"

1

24225040

11

Експертно ниво 7

Младши експерт "Туристически
дейности и интерпретация"

1

24225040

11

Експертно ниво 7

бакалавър
проф.
бакалавър
проф.
бакалавър
проф.
бакалавър
проф.
бакалавър

Старши експерт "ГИС"

1

24226046

10

Експертно ниво 6

бакалавър

Мл.специалист "Биоразнообразие"

2

33593021

13

Ниво специалист 3

средно

В.4
В.5
В.6
В.7
В.8
В.9
В.10
В

Дирекция "Контрол и охрана"

Директор на дирекция "КО"
1
12137008
6
Ръководно ниво 6А
Главен инспектор на парков
В.2
участък
5
24226043
9
Експертно ниво 5
Главен специалист "Паркова
В.3
охрана"
19
33593026
11
Ниво специалист 1
Старши специалист "Паркова
В.4
охрана"
2
33593022
12
Ниво специалист 2
Младши специалист "Паркова
В.5
охрана"
3
33593021
13
Ниво специалист 3
Забележка: Разписание на основание Правилника за устройството и дейността на дирекциите на
националните паркове, обн. ДВ бр. 28 от 19.03.2013 г. в сила от 01.08.2014 год.
*НКПД - Национална класификация на професиите и длъжностите.
*КДА - Класификатор на длъжностите в администрацията.
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В.1

Специализирана администрация

В.3

магистър
бакалавър
средно
средно
средно
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ДИРЕКТОР
Директор на дирекция „Контрол и
охрана”
Главен инспектор на парков участък
Специалист „Паркова охрана”
Директор на дирекция „АФПД“
Специалист „Счетоводител“
Специалист „Касиер“
Технически сътрудник „Секретар“
Експерт „ЧР и канцелария“
Изпълнител „Домакин“
Директор на дирекция „БППП“
Експерт „ОП и ПИЦ“
Експерт „Инфраструктура“
Експерт „ПВД“
Експерт „Гори“
Експерт „Флора“
Експерт „Фауна“
Експерт „ГИС“
Експерт „ТДИ“
Специалист " Биоразнообразие”
ОБЩО

БРОЙ

ПУ Каменица
и Трите реки

ПУ Синаница

ПУ Безбог

ДЛЪЖНОСТ

ПУ Баюви
дупки

Д НП / ПУ
Вихрен

Таблица № 7: Длъжностно разпределение по Паркови участъци/ПУ/.

1

1

1

1

1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
5

1
4

1
4

1
4

5
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

27

6

5

5

5

48

Седалището на дирекцията на парка се намира в гр. Банско от 1980 г. Управлението на ПУ е
възложено на съответните главни инспектори. Средна площ на един специалист „Паркова
охрана“ по ПУ (площ на парка 40 368.9 ха) е:
ПУ „Вихрен“ – 1407,7 ха;
ПУ „Баюви дупки“ – 967,9 ха;
ПУ „Безбог“ – 1232,4;
ПУ „ Синаница“ – 1723,2;
ПУ „Каменица“ и „Трите реки“ – 3463,3 ха.
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Забележка: В Част 4 „Оперативни задачи“ т.4.4, е представено предложението за ново
длъжностно разпределение и функционална структура, за изпълнение на План‘14.
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1.5.2. Персонал – функции.
Таблица № 8:Основни функции на персонала по длъжности.
ДЛЪЖНОСТ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на
дирекция „Контрол
и охрана”
Главен инспектор
на парков участък

Специалист
„Паркова охрана”
Директор на
дирекция „АФПД“
Специалист
„Счетоводител“
Специалист
„Касиер“
Технически
сътрудник
„Секретар“
Експерт „ЧР и
канцелария“

Изготвя документацията по трудовото и служебно досие.

Директор на
дирекция
„Биоразнообразие,
планове, програми
и проекти“

Експерт „ОП и
ПИЦ“

Експерт
„Инфраструктура“

Експерт „Гори“
Експерт „Флора“

Своевременно снабдяване с необходимите стоки, материали, инвентар, теренно и
униформено облекло, противопожарен инвентар и канцеларски материали,
съхранението им в съответствие с изискванията, законосъобразно отпускане.
Ръководи, организира, координира и контролира работата на експертния състав,
свързана с мониторинга, опазването и устойчивото ползване на природните ресурси,
интерпретацията и образователните програми, туризма, парковата инфраструктура за
постигане на идеалните цели на парка, заложени в Плана за управление.
Организира и контролира изпълнението на планове, програми и проекти за проучване,
мониторинг, поддържане и възстановяване на животинските видове, популации и
техните местообитания с цел опазване и съхраняване на разнообразието им на
територията на парка.
Разработва на образователни програми и печатни издания за разпространяване сред
широката общественост и предоставяне на пряко заинтересованите лица и
организации на обща информация за парка и дейностите в него чрез всички налични
средства за комуникация.
Координира дейностите на експертите "Флора”, "Фауна” и „Туризъм” в
интерпретацията на тяхната област на дейност и организиране работата на
посетителските информационни центрове в Дирекцията и офисите на парковите
райони.
Създаване на предпоставки за развитието на туризъм (осигуряване на условия за отдих
и пребиваване на посетители), екологосъобразен поминък на населението,
включително осигуряване условия за пребиваване на пастири и други дейности като:
предоставяне на възможности на парковата охрана за оптимално управление,
информационно обслужване и интерпретации.
- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол над
дейностите, свързани поддържане и изграждане на туристическата и друга
инфраструктура
Съхраняване, опазване и поддържане на естествения характер на горските
екосистемите и ландшафти .
Способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол над
дейностите, свързани поддържане на горските екосистеми, ландшафти и
биоразнообразието в тях.
Съхраняване, опазване и поддържане на естествения характер на екосистемите
Събиране и поддържане на базата данни за състоянието на флората на територията на
национален парк "Пирин” с цел ефективното опазване и възстановяване.
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Изпълнител
Домакин

Експерт „ПВД“

Да планира, организира и контролира управлението и охраната на парковата
територия. Да допринася чрез информираност, методическо ръководство и
координация на съвместната дейност с всички структурни звена в Д НП за постигане
на идеалните цели на парка, заложени в ПУ.
Да планира, организира и ръководи дейността на подчинените му служители и
изпълнява поставените му от Дирекцията задачи за постигане на идеалните цели на
парка, заложени в ПУ.
Извършват дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на
околната среда. Да охранява природните ресурси – биотични, абиотични и
инфраструктурата, да извършва контрол над дейности и обекти, както и над
организации и лица осъществяващи дейности в охранителния му участък, да следи и
докладва за състоянието на екосистемите, видовете и техните местообитания, с което
да допринесе за изпълнение на целите на националния парк. Съпровождат
посетителски групи.
Ръководи Дирекцията, носи отговорност за изпълнение на задачите и организира,
контролира, координира и отчита дейността на дирекцията.
Осчетоводява първичните счетоводни документи, отразява вярно записванията по
счетоводните сметки, с което да допринася за вярното и честно отразяване на
резултатите от финансовата дейност, води дълготрайните материални и нематериални
активи и материални запаси.
Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни книжа и носи
отговорност за настъпили вреди за изразходвани парични средства срещу неоформени
в съответствие с изискванията първични документи.
Организация на работата в помощ на директора и точно водене на кореспонденцията в
Дирекцията.
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Експерт „Фауна“

Експерт „ГИС“

Експерт „ТДИ“

Специалист
„Биоразнообразие”

Събиране и поддържане на базата данни за състоянието на фауната на територията на
национален парк "Пирин” с цел ефективното опазване и възстановяване.
- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол над
дейностите, свързани с опазване на животинските видове
Организира и осъществява дейности за развитие на ГИС, поддържането и попълването
на географска база от данни за парка, извършване на специализирани пространствени
анализи и моделиране с цел използването на ГИС при управлението на парка.
Изготвя планове, отчети, мнения, предложения, анализи, модели и др. с цел да
подпомогне вземането на решения от висшестоящите служители при изпълнение на
годишните планове, Плана за управление на парка, устройствените и техническите
проекти и други оперативни задачи по опазването, контрола, поддържането,
възстановяването, инвентаризацията и др. на видовете и техните местообитания,
обекти, сгради и съоръжение и др. в парка.
Разработва и изпълнява планове, програми и проекти за мониторинг и развитие на
екотуризма в парка, с цел опазване и съхраняване на биоразнообразието и създаване
на възможности за туристически дейности и екологосъобразен поминък на
населението в прилежащите територии.
Да охранява природните ресурси – биотични и абиотични и инфраструктурата в
охранителен участък, да извършва контрол над дейности и обекти, както и над
организации и лица осъществяващи дейности в охранителния му участък, да следи и
докладва за състоянието на екосистемите, видовете и техните местообитания, с което
да допринесе за изпълнение на целите на националния парк.

1.5.3. Материално-техническо обезпечаване на Д НП „Пирин” (по данни към 2014г.).
Таблица № 9-Сграден фонд
Материално-техническо
обезпечаване

Сграден фонд-собствен

Наименование на активите

ДМА*
брой

Административна сграда и ПИЦ в гр. Банско

1

ПИЦ с офис - гр. Кресна

1

ПИЦ с офис – гр. Сандански

1

Контролно информационни пунктове (КИП)

7

Заслон за пастири

6

Бунгало-опорен пункт

2

ОБЩО
15
*Забележка: ДМА – Дълготрайни материални активи. ЗБА – задбалансови активи, които по принцип
нямат пряко отношение към финансовите резултати.

В административната сграда се помещава цялото ръководство на парка, както и ПИЦ, който
служи и като образователен център. Сградата разполага с прожекционна зала със
съответната за целта техника, изложбена зала, зала за посетители с модел (3D) на парка,
както и богата библиотека достъпна за всички. В двора е изграден кът за отдих и алея с
билки и цветя. Центъра е достъпен и за хора със специални нужди. Сградата се намира на
адрес: гр. Банско, ул. България 4, тел.: 0749 88203, факс: 0749 88202.
ПИЦ в гр. Сандански (открит на 05. 06. 2014г.) е многофункционална сграда може да
изпълнява и функции на образователен център за деца в различни възрастови групи.
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 Контролно-информационни пунктове по паркови участъци:
 ПУ „Вихрен” - в м. „Драгостинов чарк” и в м. „Бъндеришка поляна“;
 ПУ „Баюви дупки.”- в м. Бетоловото;
 ПУ „Синаница” – м. „Върбите” и в м."Ширинето – Пещерата";
 ПУ „Каменица” – до х. "Беговица".
Предвидено е изграждане на няколко контролно информационни пунктове, както и
ремонт на съществуващите.
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Таблица № 10- Офис оборудване
Материалнотехническо
обезпечаване

Наименование на активите
Компютърни конфигурации

Офис оборудване

ДМА

ЗБА

брой
30

брой

Лаптопи

14

Сървър

1

Цв. лазерен принтер

1

работни станции

2

мастилено-струен плотер

1

Копирмашина

1

2

Принтери

21

МФУ

5

Скенер

2

DVD система за домашно кино (библиотеката)

1

Видеопроектор “Тошиба” (68557946)

1

Далекоглед KONUSPOT-80, #7120

1

Екран 150/150

1

Екран преносим за мултимедиен проектор 180х180
Екран стационарен за мултимедиен проектор
180х180
Микроскоп KONUSPIX, #5023

1

Плазмен телевизор GVC (библиотеката)

1

Телефон за разговор с птиците

1

LCD телевизор TOSHIBA REGZA

1

Фотоапарат огледално-рефл. Никон с обектив

1

Фотоапарат цифров CANON Powershot SX20 IS

1

ОБЩО

1
2

50

43

Таблица № 11- Транспортни средства

Транспортни средства

ДМА
брой
Товарен автомобил Great Wall
5
Лек автомобил SSANGYong
4
Лек автомобил Шкода Октавия
1
Лек автомобил УАЗ
1
Лек автомобил Нива
12
Мотоциклети
9
Моторни шейни
2
ОБЩО
34
Наименование на активите
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Материално-техническо
обезпечаване
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Таблица № 12- Оборудване за работа на терен.
Материалнотехническо
обезпечаване

Оборудване за работа на
терен

ДМА

ЗБА

брой

брой

Бензино-моторен трион Щил MS460

1

14

GPS-GSM нашийник за мониторинг на кафява мечка, 70 см

1

Пневматична пушка за имобилизиране на животни Teledart

1

Приемник VHF за телеметрия за мониторинг на кафява мечка

1

GPS приемник Trimble JunoSB P/N 66411-00

1

Наименование на активите

Бинокли

18

радиостанции

3

Фотокапани

15

фотоапарати

12

Храсторези

7

GPS

21

Чук маркировъчен

22

Цифрова уебкамера

2

Пистолети

35

Бензино-моторни помпи

4

Висотомери

6
ОБЩО

5

159

Таблица № 13 - Комуникационни връзки.
Материално-техническо
обезпечаване

Комуникационни връзки

ЗБА

Наименование на активите

брой
72
6

М-тел
Виваком АД
Наета оптична линия за предаване на данни по Интернет

1

ОБЩО

79

Както се вижда, в периода на действие на План‘04 е закупена голям брой техника за работа
на терен и офис оборудване. Част от техниката вече е амортизирана и остаряла и има
необходимост от подновяване. Подновяването на част от техниката се налага и поради
бързото развитие на технологиите, за да може персонала на парка да бъде на едно модерно и
съвременно ниво, спрямо европейските стандарти. Всичко това води до високо
самочувствие на персонала, удоволствие от работата и по-добри резултати от нея.
1.5.4. Финансиране.
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Информация по източници на финансиране - държавен бюджет, ПУДООС и други,
изразходвани за периода от 2004 до 2012./вкл./ е представена по следните направления –
поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; опазване на парка от
пожари; туристическа инфраструктура; образователни програми и информационно
осигуряване; научни изследвания и мониторинг; капиталови разходи – оборудване,
строителство и др.
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2005
2006
2007
2008
2009

2010

2011
2012

72176
72176

3000
3000

35174
35174
1069230

0
0
686238

5
96260
96260
133435
133435
23570
23570
0
0
8848
8848
65413
65413
106835
77848
28987
62258
36524
25734
12900
12900
1019038

Научни изследвания и
мониторинг

4
122193
122193
29812
29812
4636
4636
1000
1000
4943
4943
119540
119540
57995
57995

Образователни програми и
информационно осигуряване

3
37979
37979
88708
88708
35207
35207
21800
21800
32573
32573
137094
137094
73904
73904

6
15046
15046
8859
8859
0
0
0
0
1864
1864
0
0
37214
2114
35100
955
955
10852
10852
149580

ОБЩО

2004

2
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
в т.ч. BG0033
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
в т.ч. BG0033
Общо разходи
в т.ч. ПУДООС
ОБЩО

Капиталови разходи оборудване, строителство и
др.

1

Туристическа
инфраструктура

Дейности по години

Поддържащи и
възстановителни дейности в
гори, земи и водни площи;
опазване на парка от пожари

Таблица № 14: Финансирания на дейността на НП Пирин в периода 2004-2012

7
512068
389875
48972
48972
102203
20085
38860
1500
0
0
12618
12618
702144
89717
554926
152680
706
124246
0
0
2812190

8
783546
661353
309786
309786
165616
83498
61660
24300
48228
48228
334665
334665
978092
301578
619013
291069
113361
149980
58926
58926
5736276

Забележка: Посочените суми са в Български левове ( BGN).

1.5.5. Функции на други държавни, общински и обществени организации на
територията на НП „Пирин“
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Други държавни и общински органи или НПО, които изпълняват дейности свързани с: мониторинг
на фактори на околната среда; обезпечаване сигурността и здравето на посетителите; борба с
пожарите и други дейности /извън тези на ДНП/ на територията на парка:
• Мониторинг на факторите на околната среда – МОСВ- ИАОС - Регионална лаборатория
гр.Благоевград, научни работници от структурите на БАН, работещи по проекти на МОСВ и
др. възложители; МОСВ-БДЗБР-Благоевград – контрол върху ползването и опазването,
състоянието на повърхностните и подземни води; МЗХ-ИАРА – разрешения за проучвания и
риболов с научна цел;
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•
•
•

•

•
•

Обезпечаване сигурността и здравето на посетителите в НП „Пирин” – МВР - Регионални
и районни структури на полицията; Планинска спасителна служба-Български червен кръст;
БТС-местни структури;
Борба с пожарите – МВР-Национална служба и регионални структури за „Пожарна
безопасност и защита на населението”;
Съпъстващи и контролни дейности в отделни секторни политики: МВнР – държавна
политика за спазване на международните конвенции по които България е страна; МОНИнститути на БАН и Университети-академичните общности; НИМХ - Областна
администрация гр.Благоевград - контрол и актуване на публичната държавна собственост,
пожарна безопасност; МРРБ – Агенция по геодезия, картография и кадастър с Областна
служба по кадастър; Агенция „Пътна инфраструктура“ с Областна служба „Пътна
инфраструктура“; МК–НИНК-за обектите на недвижимото културно наследство;
„ВиК“ООД-Благоевград; Общински администрации – поддържане на сграден фонд и пътната
инфраструктура – публична общинска собственост; МЗХ-ИАГ – прилагане на Закон за лова и
опазване на дивеча, защита на горите от болести и вредители;
Други дейности на територията на парка: Доброволчески акции за почистване територията
на парка – сдружение „За Земята”, туристическите дружества и училища от прилежащите на
парка общини; Образователни и природозащитни дейности – CVS България, РЕЦ за Източна
Европа, Българска Фондация Биоразнообразие, Пирински туристически форум и др.
Ползватели и собственици на сгради и съоръжения: хижи - Български туристически съюз –
местни туристически дружества; НСА „Васил Левски“; хотели, бази за отдих, НЕК и др.;
Ползвател на площ от Националния парк с договор за концесия: „Юлен“АД

1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ
1.6.1. Проекти и дейности през периода на действие на План’04 за територията на НП
„Пирин“
Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват
„Тисата“, Бенефициент: ДНП „Пирин“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.“ – срок 15.09.2015 г.

В т.ч. по дейности, както следва:
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 Дейност № 1.1.: Опазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва, Изпълнител: Бийгъл
фото логистик ЕООД, октомври, 2014 г., Финален доклад
 Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на
територията на НП „Пирин”, Изпълнител: Горски дар ООД; Финален доклад
 Дейност №1.4. Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното
природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни
животни – Изпълнител: ГД-Струма ЕООД- гр.Симитли - Асен Андреев
 Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra
rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”; автор: Симеон Арангелов, „Био
Рисърч“ ООД – Финален доклад.
 Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията
на Национален парк „Пирин”, Изпълнител: Модерни Технологии за Управление на Дивата Природа
EООД, Диана Златанова
 Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на
територията на Национален парк „Пирин”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
 Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”,
Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
 Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”,
Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
 Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides
tridactylos)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
 Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus
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leucotus)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
 Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон
(Triturus karelinii)”и Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите
жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)” Изпълнител: Д и Г ЕКОСИСТЕМС КОНСУЛТ ООД;
 Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка
(Aegolius funereus)” Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД;
 Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana
lutea)”; Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде
(Arctostaphylos uva-ursi)”; Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на
златовръх (Rhodiola rosea); Изпълнител: Горски дар ООД;
 Дейност 4.5.: „Рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на персонала
на ДНП за периода 2012-2017 г.“, Изпълнител Пирински туристически форум, 31 юли 2014 г.
 Дейност: Стратегия за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци на територията на
НП „Пирин“Изпълнител: Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната
среда, София, 2014 г.
 Дейност: Създаване и осигуряване дейността на консултативни съвети за актуализация на Плана за
управление на НП „Пирин“ и изработване на План за управление на резервата„Тисата”.
Технически проект: ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП „Пирин” и
Резерват „Тисата”, проектант инж.Емил Солачки, април, 2013 г.
Проект: ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен лавинен контрол», Документация за
обект: »Система за контрол на лавина Палашиица», Възложител: ДНП «Пирин», Инвеститор: «Юлен»АД,
Проектант: ИВИС Проектиране § Дизайн ООД, София, 2011 г.
Проект: ”Изграждане на Система от противолавинна защита по западния склон на вр.Тодорка в четири от
улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. „Бъндерица“до м.Шилигарника; Възложител: ДНП
«Пирин», Проект: Устойчиво управление на НП Пирин и Р Тисата, ОП «Околна среда 2007-2013 г.
Изпълнител: ДЗЗД «Пирин 2014»
Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –
фаза I“, Възложител: МОСВ, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“,
Изпълнител: Консоциум „НАТУРА България“,2013г.
Проект: Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на устойчив туризъм в
Национален парк „Пирин“, финансирана от Програмата на ООН за образование, наука и култура
(ЮНЕСКО), Изпълнител: Д НП, 2011 г.
Проект FUTUREforest „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и смекчаване
негативното влияние на климатичните промени върху тях", ИАГ, 2011 г.
Проект FUTUREforest по програма INTERREG IVC на Европейския съюз: „Актуализация на
„Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, Възложител: ИАГ,
Изпълнител: Булпрофор, 2011 г.
Проект: Мониторинг на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО- абревиатура (MWH), по
Програма за участие ЮНЕСКО-2013, Босна и Херцеговина, България, Унгария, Румъния, Сърбия, Словения,
2013 г.
Проект за обект: Възстановяване на природни местообитания в просеката на демонтиран ски влек,
местността „Чалин валог”- ски зона с център, Банско, НП „Пирин”-, община Банско, М1:2000, Фаза:
Работен проект, Възложител: „Юлен”- АД, 2010 г.
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Работен проект за обект: Рекултивационни дейности след изпълнение на инвестиционни предложения за
подмяна на четири седалков лифт 4 fix от м. ‚Бъндеришка поляна“ до м. „Коларски път“ и подмяна на два
влека тип „паничка“ и тип „котва“ в м. „Платото“, парков район „Вихрен“, НП „Пирин“, Възложител:
„Юлен”- АД, 2010 г.
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Предварителни (прединвестиционни) проучвания със задание за проектиране на обект: Рекултивация на
нарушени терени – част от ски-писти с номера от 2 до 5, 5А, 5Б, от 6 до 9, 9А, 10, 11, 15 и 16 в ски зона с
център гр.Банско, НП „Пирин”, община Банско, Изпълнител: Планеко ООД, Възложител: „Юлен”АД, 2012 г

1.6.2. Стратегии, планове и програми за регионално, областно и общинско развитие с
отношение към управлението на НП „Пирин“
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022)
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025, ОП „Регионално развитие 20072013 г., Финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на РБългария, 20 г.
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, Министерство на икономиката и
енергетиката, 2014 г.
Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 457 /
01.08.2013 г.
Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г., приета от Регионалния
съвет на 30 юли 2013 г.

1.6.3. Общински планове за развитие на общините от района на НП „Пирин“
(Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли)
Общински план за развитие на общ.Разлог за 2014-2020 г., Изпълнител: Велдер Консулт ООД, 2013г
Общински план за развитие на община Банско за 2014-2020 г., АНДИ МГ ЕООД, със съдействието на
експерти от Общинска администрация Банско,2014 г.
План за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г., Изпълнител: 2013 г.
План за развитието на екотуризма в община Сандански Програма за европейско териториално
сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. Изпълнител:ПИБИЕС ЕООД, Гоце Делчев, декември, 2012 г..
План за развитие на община Кресна 2014-2020 г.
План за развитие на община Симитли 2014-2020 г., 2014 г.
Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм, 2010 г.
Концепция за развитие на курортно туристическа локализация „Банско-Разлог-Предел- Добринище“, 2014 г.
Концепция за развитие на туризма в подножието на Северен Пирин, Ски-зона „Кулиното“- І. ЕТАП
Проект: „Ски и Голф Комплекс „Кулиното”, Подробен устройствен план, 2009 г.
Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на План за изграждане на „Ски и
Голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща екология при БАН, 2009
Общ устройствен план на община Банско – Предварителен проект, Изпълнител: БУЛПЛАН ООД, 2014
г.Възложител: Община Банско; Източник на финасиране: МРРБ
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Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 г.,
Възложител: Община Банско; Изпълнител: Византия Интернешънъл ЕООД, 2014 г.; Финансиране:
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Общ устройствен план на община Сандански – Предварителен проект, Изпълнител: ЕРТА Консулт, май,
2014 г.
План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, Заповед РД 291 от 22.03.2010 г. на
Министъра на околната среда и водите (ПУРБЗБР), разработен от Басейнова дирекция Западнобеломорски
район по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Лесоустройствени и ловоустройствени проекти и Горскостопански и ловностопански планове на ТП ДГС
и ДЛС в Прилежащите територии на НП „Пирин“: ТП ДЛС Разлог; ТП ДГС Добринище; ТП ДГС Гоце
Делчев; ТП ДГС Сандански; ТП ДГС Струмяни; ТП ДГС Кресна; ТП ДГС Симитли.

1.6.4. Разработени и текущи проекти финансирани по донорски програми и държавния
бюджет на РБ в границите на общините в прилежащите територии на НП „Пирин“
В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ
СРЕЩИ И СЕМИНАРИ са приложени пълните списъци, бенефициенти и етап на изпълнение на проектите

1.6.5. Анализ на участието на различните източници на финансиране при възлагането
и изпълнението на проектите с връзка с НП „Пирин“
Получената информация за изпълнени, текущи и одобрени планирани проекти, с оглед на нейното
систематизиране и отчетност от министерства, изпълнителни агенции и техни поделения бенефициенти по оперативни програми, може да се определи приемуществено като източници на
финансиране оперативните програми на ЕС:
 ОП „Околна среда 2007-2013 г.“;
 ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“;
 ОП „Трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.“;
 „Оперативна програма за югоизточна Европа“ – ЕФРР;
 Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската икономика
2007-2013 г.“;
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 Програма за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС);
 Програма на организацията на обединените нации за образование, наука и култура
(ЮНЕСКО)
Направеният преглед и анализ на източниците на финансиране за територията на НП „Пирин“ за
периода след 2004 г. и за прилежащите територии, определено показва силен превес на средствата от
ЕС с източник ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Общият финансов ресурс за област Благоевград,
привлечен и договорен чрез финансовите инструменти на ЕС, представлява около 97,3% от
финансовия ресурс за развитие на инфраструктурата, икономиката, администрацията,
неправителствения сектор и др. За територията на НП „Пирин“ финансовите инструменти са от ОП
„Околна среда 2007-2013 г.“, ПУДООС и ЮНЕСКО.
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – точка 1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ са представени
концептуално съществуващите проектни разработки след приемане на План’04 с отношение към
управлението на НП „Пирин“с показатели: предмет, цели, съдържание, резултати, източник на
финансиране и др. стратегии, планове, програми за регионално, областно и общинско развитие с отношение
към НП „Пирин“, включително и разработени и текущи проекти по оперативни програми на ЕС и държавния
бюджет на РБ в границите на общините от прилежащите територии на НП „Пирин“

1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА ОБЕКТА
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1.7.1. Зониране и функционално предназначение на зоните, режими и норми
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В План’04 за територията на НП „Пирин“ са обособени следните функционални зони:
1) определени по смисъла на чл. 19 от ЗЗТ – Резерватна зона, Зона за туризъм, Зона на
сградите и съоръженията.
2) определени с Плана за управление съгласно чл. 19, т. 4 от ЗЗТ - Зона за ограничаване на
човешкото въздействие, Зона за опазване на горските екосистеми и отдих, Зона за устойчиво
ползване на открити площи и отдих.
План’04: „Зони, функционално предназначение на зоните, режими и процент на зоната от площта на
НП „Пирин“
% от
площта
на НП
I a-Резерватна зона Запазване на естествените Научни изследвания и преминаване по маркирани
14,8
процеси в екосистемите
маршрути с разрешение на МОСВ, санитарни
мероприятия с разрешение на МОСВ, след
становище БАН и решение на НСБР/забранена
всякаква друга човешка дейност
I b-Зона за
Опазване на места, в които Научни изследвания и пешеходен туризъм с
20,3
ограничаване на
са установени застрашени преминаване по маркирани маршрути/ забранена
човешкото
местообитания
всякаква друга човешка дейност
въздействие
II a-Зона за
Осигуряване на условия за Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих, 45,2
опазване на
естествено развитие на
противопожарни
дейности,
обезопасителни
горските
горските екосистеми;
съоръжения, прокари, преходи със ски само по
екосистеми и отдих създаване на условия за
маркирани трасета, събиране на гъби, билки,
рекреационно ползване
диворастящи
плодове
за
лични
нужди,
поддържащи и възстановителни дейности в
горите при строго доказана необходимост,
регулиране числеността на животински видове,
любителски риболов/забранена друга човешка
дейност
II b-Зона за
Стимулиране на дълготрайно
Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих, 16,9
устойчиво ползване устойчиво ползване на
противопожарни
дейност,
обезопасителни
на открити площи и ресурси; подпомагане на съоръжения,
събиране
на
гъби,
билки,
отдих
регионалното развитие
диворастящи
плодове
за
лични
нужди,
поддържащи и възстановителни дейности,
регулиране числеността на животински видове,
зарибяване с балканска пъстърва, любителски
риболов на определени места, паша на овце, крави
и коне/забранена друга човешка дейност
III-Зона за туризъм Създаване на условия за
Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих,
2,2
спортно, туристическо и
противопожарни дейности, сметосъбиране и
рекреационно ползване и извозване на битови отпадъци, събиране на гъби,
за развитие на
билки, диворастящи плодове за лични нужди,
специализиран туризъм
специализиран туризъм(езда, колоездене, ски),
поддържащи и възстановителни дейности,
регулиране числеността на животински видове,
зарибяване с балканска пъстърва, любителски
риболов на определени места, паша на овце, крави
и коне, спортни дейности/забранена друга
човешка дейност
IV-Зона на сгради и Осигуряване на условия за Научни изследвания, пешеходен туризъм и отдих,
0,6
съоръжения
отдих и пребиваване на
противопожарни дейности, сметосъбиране и
посетители, пребиваване извозване на битови отпадъци, събиране на гъби,
на пастири; Предоставяне билки, диворастящи плодове за лични нужди,
на възможности на
поддържащи и възстановителни дейности,
парковата охрана за
регулиране числеността на животински видове,
оптимално управление,
зарибяване с балканска пъстърва. любителски
информационно
риболов на определени места, спортни дейности,
обслужване и
строителство, ремонт и реконструкция на сгради,
интерпретации
пътища и съоръжения/забранена друга човешка
дейност
Цели на управление

Разрешени/забранени дейности
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Зона
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1.7.1.1.РЕЖИМИ
Предложените режими и норми целят преодоляване или ограничаване на въздействието на
заплахите, идентифицирани в Част 2, осигуряване на условия за контрол и взимане на
управленски решения. Определени са режими и норми на ползване на природните ресурси, за
отдих и за развитие на традиционно животновъдство.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)

На цялата територия на НП Пирин се въвеждат следните допълнителни забрани:
Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски-писти и съоръжения;
Унищожаване, увреждане, преместване на обекти и съоръжения от административната, туристическата и
информационната инфраструктура;
Бране на цветя;
Движение и паркиране на МПС извън определените и означени за това места, освен при изпълнение на
служебните задължения на служители от ДНП, МВР, МО и други държавни органи;
Извършването на каквито и да било дейности, които са източник на шумово замърсяване, създаващо пречки за
пълноценен отдих или нарушаващо нормалните условия в местообитанията на животинските видове населяващи
тереторията на парка.
Изкуствено осветление на територии извън определената зона на сгради и съоръжения;
Скачане и плуване във водни площи;
Използване на плавателни средства като лодки, салове, водни колела, надуваеми гуми, дюшеци и други във
водните площи, освен при поддържащи и възстановителни дейности, служебни мероприятия, научни
изследвания, мониторинг и спасителни акции;
Миене и къпане в реките и езерата с перилни препарати и сапуни;
Летене под сто метра над земята с каквото и да е летателно средство (хеликоптери, делта планери, парапланери
и др.) и кацане извън туристическата зона, определена от ПУ. Изключение се прави за спасителни операции и
поддържащи дейности на Парка, които трябва да бъдат разрешени от ДНП.
Използване на моторизирани средства, освен при изпълнение на неотложни дейности в горите и спасителни
акции;
Каране на ски извън маркираните ски-писти и трасетата, определени с ПУ;

На цялата територия на НП Пирин се разрешават:
1)
Охрана;
2)
Спасителни акции;
3)
Посещения с образователна цел;
4) Научни изследвания.

1.7.1.2. НОРМИ
В План’04 нормите са разработени и представени по дейности.
30. При бъдещи проекти поемната способност на местата за рекреационни дейности се оразмерява
диференцирано по експертна оценка, както следва:
1) За изкуствено създадени горски екосистеми - 8 човека/ха;
2) За тревни екосистеми върху добре развити почви (поляни, сенокосни ливади) – 12 човека/ ха;
3) За високопланински тревни екосистеми върху плитки почви – 6 човека/ха;
4) Еднократно натоварване до 180 човекодни годишно за високите части на зоната /над 1600 м/ и до 240 човекодни
годишно за местата за рекреация в останалите части на зоната (Douglass.R, Forest Recreation, 42-44)
31. За устройване на места за пикник и краткотраен отдих се определят следните бройки по райони:
1) ПР Вихрен -15 броя;
2) ПР Безбог - 2 броя;
3) ПР Трите реки - 5 броя;
4) ПР Каменица - 15 броя;
5) ПР Синаница - 10 броя;
6) ПР Баюви дупки - 5 броя.
34. Нормите за ползване на недървесни продукти – диворастящи плодове, билки и гъби са, както следва:
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1) Диворастящи плодове, с изключение на тези от лечебните растения, за лични нужди – количества в свежо
състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден – до 4 кг;
2) Билки, за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден,
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както следва:
а) корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
б) стръкове – до 1 кг;
в) листа – до 0,5 кг;
г) кори – до 0,25 кг;
д) цветове – до 0,1 кг;
е) семена – до 0,1 кг;
ж) плодове – до 4 кг;
з) пъпки – до 0,25 кг;
и) талус – до 0,5 кг.
3) Гъби - за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден – до 3
кг;
40. При повреди и съхнене, под 5 % от запаса на насаждението, не се допуска провеждане на санитарни
дейности.
41. При повреди и съхнене, над 25 % от запаса на насаждението, провеждане на санитарни дейности да става
по преценка на парковата администрация, след съгласуване с Научния съвет.
42. При повреди и съхнене от 5 % до 25 % от запаса на насаждението провеждане на санитарни дейности да
става по преценка на парковата администрация, като на място се оставят най-малко 5 куб.м/ха от повредената
дървесина.
43. При провеждане на поддържащи дейности в горите не се допуска добив на дървесина над 20 % от запаса на
насаждението.
44. При провеждане на възобновителни дейности в горите не се допуска добив на дървесина над 10 % от
запаса на насаждението.
45. Отглеждане на културите от местен произход се извършва до петата година, след тяхното създаване.

1.7.1.3. УСЛОВИЯ
3.Изграждането на противопожарни съоръжения се извършва по утвърден пожароустройствен проект.
4. Изграждането на нагледната информационна система в парка свързана с маркировка, информационни табла,
указателни табели и печатна информация се извършва съгласно “Концепция за Информационна система на НП
Пирин” от 2002 г.
28. Композиционното решение и оборудването на местата за отдих, както и самите елементи, се изграждат по
индивидуални проекти.
29. Всички архитектурни елементи и съоръжения се проектират и изграждат от естествени материали – камък и
дърво.
38. При провеждане на поддържащи и възстановителни дейности в горите със съпътстващ добив на дървесина,
извозването се извършва с животинска тяга.
39. Мерките за поддържане и възстановяване задължително се съобразяват с целите на управление на
съответната зона, посочени в раздел ІІІ.
Забележка: номерацията на нормите и условията е съгласно План‘04

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

Page43

1.7.2. Площ на функционалните зони и процентно участие спрямо общата площ на НП
„Пирин“
Площта на функционалните зони и процентното им участие спрямо общата площ на НП
„Пирин“ от План’04 е показана в следната таблица.
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План’04: Площ на функционалните зони и процентно участие
Обозначение Наименование на зоната
на зоната

Іа
Іb
ІІа
ІІb
ІІІ
ІV
Общо

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

Съгласно
ЗЗТ, чл.19

Категория Площ в ха % от общата
по IUCN
площ на НП

т. 1
т. 4

Іа
Іb

5991,8
8198,5

14,8
20,3

т. 4

ІІ

18245,0

45,2

т. 4

ІІ

6806,8

16,9

895,1
218,8

2,2
0,6

т. 2
т. 3

40356,0

100

1.7.3. Оценка на съществуващите Зони и Режими в зоните във връзка с целите на План
за управление на Парка за периода 2014-2023 г.
Оценката на функционалните зони и определените режими на територията на НП „Пирин“ приети с План’04,
е направена след окончателното обработване на данните от пълната инвентаризация и картиране на горските и
безлесни територии, резултати от детайлно картиране на посочените от Д „НП Пирин“ видове от флората и
фауната, обработване и нанасяне на данните от геодезическо заснемане и описване на сградите и
съоръженията в Парка, както и ситуирането и оценката на резултатите от изпълняваните проекти и дейности
паралелно с ПУ за периода 2014-2023 г. по проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“.

1.7.3.1. Оценка на функционалните зони – обхват, наименование, функции
Настоящата оценка на определените функционални зони в План’04 се базира на
изискванията в чл.19 от ЗЗТ за зонирането в Националните паркове
 Резерватна зона
В План’04 не са проучени в исторически план първоначалните документи за обявяване на
резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ и последващи пропуски в описване на площите на
резерватната територия по заповеди. Този пропуск остава извън строгия резерват площите
на „Бански суходол“- район с качества на недостъпна и непроменена природна среда.
„обявяват се за строго охранителни месттностите: „Баюви дупки“, „Дунино куче“, „Бански суходол“, в
землищата на градовете Разлог и Банско...“..“Горите в горепосочените граници и местности се обявяват за
резерват....“ .
Постановление № 1388 от 29.01.1934 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти, Отделение за
Горите и Лова, ДВ, бр.255 от 13-II-1934 г.
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 Зона за ограничаване на човешкото въздействие
Зоната е целесобразно определена и с относително достатъчни размери с функции за
опазване резерватните територии. Липсват доказателства в План’04 за „установени
застрашени местообитания“ – описаната цел „опазване на места, в които са установени
застрашени местообитания“ за определяне на зоната за ограничаване на човешкото
въздействие и нейната функционална принадлежност.
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 Зона за опазване на горските екосистеми и отдих
Определената зона е отделена без реално ясни граници и функции, което предполага
обединяване със „Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих“, като зони с
еднакви функции подчинени на консервационни цели
 Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих
Определената зона е отделена без реално ясни граници и функции, което предполага
обединяване със „Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“, като зони с еднакви
функции подчинени на консервационни цели
 Зона за туризъм
Определения обхват на „зона за туризъм“ в План‘04 покрива главно райони от
Национания парк зает от ски-писти, ски път и обслужващите ги съоръжения: лифтове,
долни, междинни и горни станции към тях, обслужващи сгради за сигурност на
съоръженията и обслужване на посетителите (ски-гардероб, полиция, медицински пункт,
магазин и ресторант) и др. Всички, бази за отдих, чайна и др. функционират главно през
зимния сезон. Туризмът се идентифицира само от ски-спорт – зимен туризъм.
„За зона III – зона за туризъм се обявяват територии от НП „Пирин“ в районите на Банско и Добринище,
със съществуващо интензивно туристическо натоварване и със съществуващи в тях спортни съоръжения,
вкл. предвидените и одобрени от МОСВ за изграждане по ТУП на „Ски-зона с център Банско““
План за управление на Национален парк Пирин 2004-2013, БФБ

Прегледът на площите от така описаната по обхват и функции зона за туризъм в План’04 на
карта № 19 Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите
„Функционално зониране“ още по-категорично отразява следните недостъци в планирането:
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 Внимание само на площи с „интензивно туристическо натоварване“ от север на НП „Пирин“.
Настоящите проучванията са, че „туристическото натоварване“ е само през зимния ски-сезон. Тези
райони включват част от подходите по туристическите маршрути към високите части, хижите и
заслоните от Парка;
 Не са планирани площи при зонирането и включени в „зона за туризъм“ от всички основни подходи на
НП с потоци на туристи за летен и зимен туризъм и други негови форми, като не е спазен основен
устройствен принцип на зониране, за разсредоточаване на туристическото натоварване и
равнопоставеност на общините при развитието на туристическите дейности;
 Всички регламентирани туристически маршрути, основни хижи по маршрутите и обекти обслужващи
туристите (паркинги, открити площи – поляни, ) остават извън „зона за туризъм“ което е необяснимо.
Би следвало изброените елементи да се включат като площни обекти с прилежащи площи с
разположени кътове за отдих, навеси, заслони, линейната информационна система от указателни и
информационни табла, табла за поведение и др. сега оцветени извън „зона за туризъм“;
 Неточно е интерпретиран обхвата на „зона за туризъм“ и „зона на сгради и съоръжения“ по
отношение на постановките на ЗЗТ. Ски-пистите и съоръженията от „зона за туризъм“(ски-зона с
център Банско) са описани и в двете зони, без да се уточни конкретно за кои „други“ ски-съоръжения
става дума в „зона на сгради и съоръжения“. Спортните съоръжения следва да са съгласно ЗЗТ в „зони
на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения“;
 Отбелязваме, че функционалните зони не са описани с кадастрални номера, отдели, подотдели и
парцели, което затруднява определяне на граници на същите, в резултат на което се явяват грешки в
координатите на границите и площите на зоните;
 Оценяваме зонирането на НП като усложнено структуриране на функционалните зони, с много
повторения при режимите на различните зони – „Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“ и
„Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих“;
 В Таблица: „Зони, функционално предназначение на зоните, режими и процент на зоната от площта на
НП „Пирин“ от План’04 се посочва площ на „Зона за туризъм“ 895.1 ха. Оценяваме размерът на „зона
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за туризъм“ като некоректно определен, спрямо цялата площ на НП, независимо от посочени в Плана
нормативи за ползване на територията за отдих и туризъм, както и противоречащ на целите на
управление на Национален парк съгласно ЗЗТ – чл.18 (2) т.3. и т.4.

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

1.7.3.3. Оценка на изпълнение на режимите
 Общата оценка е за спазване на режимите на цялата територия, включени в отговорностите на Д
„НП Пирин“
• Разрешават/съгласуват се дейности на територията на Парка в обхвата на компетенциите
с Д „НСЗП“-МОСВ и Д „НП Пирин“;
• Д „НП Пирин“ получава информация и контролира процедирани планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения за ЕО и ОС с предмета и целите на опазване на
ЗЗ „Пирин“;
• Д „НП Пирин“ контролира реализиране на разрешеното строителство съгласно ПУ;
• Спазват се определените от План’04 площи и режим(норматив) на паша.
 Площите определени за паша от План’04 се експлоатират, но не са съобразени с режимите и
заплахите за санитарно-охранителните зони.
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 В резултат на паша се констатира замърсяване на водите на езерата и реките, нарушаване
структурата на почвите по техните брегове и местата за паша, както и замърсяване по
туристическите маршрути;
 По отношение на движение и паркиране на МПС, причините за нарушения се дължат на отсъствие
на планиране и организация на „определените и означени за това места“ в План’04 и тяхната
реализация;
 В План’04 остава нерешен въпроса с развитието на Парка като биосферен резерват, с оглед
основната цел на Севилската стратегия и обявяването и създаването на биосферните резервати –
връзка със социално-икономическото развитие на района;
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ
1.8. КЛИМАТ
1.8.1. Фактори за формиране на местния климат
 Местоположение на Парка според климатичното райониране на България
Територията на НП „Пирин” е разположена на 410 с.г.ш, което е основният фактор, обезпечаващ
постъпващото количество слънчева радиация на горната граница на атмосферата, и съответно –
зонално обусловените черти на климата по тези места. Паркът попада в континенталносредиземноморската климатична област на страната. Най-характерните белези на климата в
областта, в сравнение с тези, в останалите две климатични области на България – умереноконтиненталната и преходно-континенталната, са по-топлото лято и по-меката зима, по-малката
годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите, както и липсата на
ежегодна устойчива снежна покривка в извънпланинските райони на областта.

граница на парка

Фиг.№7. Картосхема на климатичните
райони
(част
от
континенталносредиземноморската климатична област на
страната), в които попада, или е близко
разположена територията на НП „Пирин”,: 1
– климатичен район „Долна Струма”; 3 –
климатичен район „Пирин”; 4 – климатичен
район „Рила (южни склонове)”; 5 –
климатичен район „Средна Места” (модиф.
схема по: Ст. Велев,
Климатично
райониране. В: География на България.
Физическа
и
социално-икономическа
география (ред.И.Копралев и др.), София,
2002)

Паркът е разположен основно в Пиринския климатичен район на континенталносредиземноморската климатична област, но част от неговата територия преминава и в
Средноместенския климатичен район на областта (фиг.№7). В Пиринския район се проявяват всички
особености на планинския климат, с тази разлика, че температурите на въздуха, особено по
югозападните склонове на планината, са по-високи от тези, на същите надморски височини в други
планини. Средноместенският район, чрез своята отвореност на юг, позволява нахлуване на
средиземноморски въздушни маси, макар и в по-малка степен, отколкото по долината на р.Струма.
Последната попада в климатичния район „Долна Струма”, граничещ с Пирин от югозапад, и оказва
важно влияние върху формирането на климата по съответните прилежащи склонове на планината.



Влияние на континенталния и средиземноморския климат върху
формирането на местния климат
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Най-специфичният белег на климата в България е неговата преходност между умерения и
средиземноморския климат. Границата между умерено-континенталната и преходноконтиненталната климатична област минава по северните склонове на Рила планина, а между
преходно-континенталната и континентално-средиземноморската област – по нейните южни
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склонове, в непосредствено съседство с Пирин. Характеристиките на местния климат зависят от
количеството на постъпващата слънчева радиация, както и от спецификата на атмосферната
циркулация, в системата на общия атмосферен пренос.
Общият атмосферен пренос, чрез системата на основните барични центрове, обуславя преноса на
различни въздушни маси към територията на страната, и съответно на Пиринския район. От основно
значение са баричните центрове Исландски и Западносредиземноморски минимум, както и Азорски
и Източноевропейски максимум. Излъчваните от Исландския минимум Атлантически циклони
слагат отпечатък върху климата в района целогодишно, но особено силно изразено е влиянието им
към края на пролетта и началото на лятото. Тогава настъпващите хладни въздушни маси са
неустойчиви, с голям вертикален температурен градиент и мощни конвективни движение,
предизвикващи значителни извалявания. Средиземноморските циклони, свързани основно със
Западносредиземноморския минимум, се образуват най-често през студеното полугодие, с максимум
от декември до януари, обуславяйки съответни валежни максимуми и мека зима в района. Азорският
и Източноевропейският максимуми са области с високо атмосферно налягане (антициклони), които
оказват влияние върху климата главно през лятото и зимата, и по-рядко през преходните сезони. В
зависимост от сезона и от температурата на въздуха в антициклоните времето е сухо, ясно и студено
през зимата и ясно и топло през лятото.

 Влияние на елементите на релефа върху климата в парка
Релефът на национален парк “Пирин” се отличава с алпийски характер – силна разчлененост, големи
наклони, високи била и дълбоки речни долини. Снежната граница достига до 2200-2300 м н.в., а под
нея се спускат характерните ледникови долини.
Влиянието на релефа обуславя формирането на азонални черти на местния климат и се свързва найчесто с надморската височина. Наред с това, важно значение има формата на релефа, експозицията
и наклона на склоновете, разчленеността, положението спрямо атмосферния пренос и др.
Надморската височина и характеристиките на склоновете (експозиция и наклон) са параметри на
релефа, оказващи влияние върху климата главно при позитивни орографски форми. При негативните
форми на релефа (котловини, речни долини и др.) първостепенно значение имат дълбочината спрямо
оградните височини и степента на орографската им затвореност, влияещи върху формирането на
някои видове температурни инверсии. Негативните земни форми създават условия за задържане на
относително по-студен въздух и целогодишна проява на инверсии. В редица случаи влиянието на
негативните форми на релефа върху климата може да се окаже по-силно от това, на надморската
височина. Инверсните състояния са свързани със значително насищане на приземната атмосфера с
примеси от различен характер. Това провокира образуването в подобни форми на мъгли, които са 2
пъти по-многобройни, в сравнение с останалите части на района.
Особено важни за времето и климата в района са размерите и ориентацията на орографските форми
по отношение на преобладаващите въздушни нахлувания. Тези форми могат да бъдат препятствие
за настъпването и разпространението на студени въздушни маси. Едновременно с това, те имат
важна роля за разпределението на валежите при такива нахлувания.
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Релефът е изключително важен и за формирането на местна атмосферна циркулация. Планинската
преграда променя посоката и скоростта на въздушните потоци и създава предпоставки за
образуването на т. нар. катабатични (падащи) ветрове по подножните склонове. Във всички речни
долини посоката на вятъра се определя от направлението на долината. Повсеместна е и проявата на
планинско-долинните ветрове, които са характерен елемент на местния климат през топлото
полугодие. В затворените котловини се наблюдава най-голяма честота на тихо време, което е главна
предпоставка за радиационно изстиване и възникване на температурни инверсии. Често явление по
северните и североизточни части на района е и специфичният топъл, сух и поривист вятър фьон.
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1.8.2. Елементи на климата
o Температура на въздуха – средни месечни и средна годишна стойности,
амплитуди и др.
Температурният режим, обусловен от радиационните и циркулационните фактори, се оказва сложно
повлиян и от въздействието на разнообразно съчетаните релефни форми, различните наклони и
ориентация на склоновете, почвената и растителната покривка, а също и от режима на останалите
килматични елементи.
Годишната температура на въздуха в Пирин се изменя от 9.9 – 8.30С в нископланинската част
(поясът 800-1000 м), до 5.9 – 4.9 0С в среднопланинската част (1400-1600 м), и 1.0 – 0.6 0С в найвисоките части (над 2800 м). Най студен месец е януари, със средна температура от минус 2.30С на
1000 м до минус 6.10С на 2900 м. Най-топли месеци са юли и август със средна месечна температура
около 17-180С на 1000 м до 8-90С на 2900 м.
При екстремните температури средномесечните минимуми са подчертано отрицателни през зимата
(х. Вихрен – минус 80С) и положителни през лятото (х. Вихрен – 80С). Летните средномесечни
максимуми са в границите 25-270С, 19-230С и 15- 180С, съответно за ниския, средния и високия
планински пояс.
Годишният ход на температурната амплитуда е с минимум през декември и януари (когато
облачността е най-голяма) и максимум през юли и август (когато облачносстта е най-малка). С
увеличаване на надморската височина над 1000 м температурата се понижава по-силно през лятото и
по-слабо през зимата, поради което годишната температурна амплитуда е по-малка в по-високите
части на планината.
Денонощната температурна амплитуда намалява от около 11.00С средно годишно при Банско до
6.70С при х.Вихрен. Тя е най-значителна през летните месеци и в по-ниските части на планината, и
намалява през зимата, и към по-високите планински части. Денонощният ход на температурата е с
минимум в часовете преди изгрев слънце (7-8 часá през зимните и 4-5 часá за летните месеци) и с
максимум в следобедните часове (13-15 часá).
3.5
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В района на Пирин е налице
съществена разлика в средните
годишни температури на двата
планински
макросклона
–
североизточен
и
югозападен,
възлизаща средно на 1.40С. (фиг.№8).
Тази разлика е най-добре изразена
между 1200 и 1800 м н.в., достигайки
своя максимум (2.20С ср.год.) на 1400
м н.в. В сезонен аспект позначителни
са
температурните
различия между двата планински
макросклона през лятото (м.юли 1.9
0
С - средно за целия височинен
профил; 2.9 0С - за 1400 м н.в.), в
сравнение със зимата (м.декември 1.1
0
С средно за профила; 0.1 0С - над
2800 м н.в.)

Височинни пояси (м н.в.)
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Фиг.№8: Температурни разлики (ΔT) между североизточния и югозападния макросклон на Пирин
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 Валежи – годишна сума, месечно разпределение и др.

Р (сума, мм)

С увеличаване на надморската височина валежите в Пирин нарастват. Интересна особеност е, че
вертикалният градиент на нарастване е добре изразен до определена надморска височина, след което
намалява или напълно изчезва. Тази зависимост е валидна, дори при отчитане на факта, че по
планинските върхове голям процент от валежа е от сняг и силните ветрове отвяват значителни
количества от него, които не могат да бъдат измерени.
Годишните валежи в Пирин се изменят в границите от 600-700 мм в нископланинските части и до 10001300 мм във високите части на планината. Разликите между североизточния и югозападния планински
макросклон намаляват с
увеличаване на надморската
1400
височина. Така напр. на 800 м
н.в. тези разлики са над 300 мм,
1200
а над 1800 м н.в. те са около и
по данни за
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1000
Пирин
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количества падат на
различна надморска
височина. Така на височина
600-700 м зимните валежи
по южните склонове са
около 200 мм, докато
същите количества по
северните склонове на
планината падат на около
1000 м.

Фиг.№9: Височинно изменение на средния годишен валеж (Р) по различни макросклонови профили на Пирин

Вътрешногодишното разпределение на валежите в Пирин се обуславя до голяма степен от
взаимодействието между средиземноморското и умерено-континенталното климатично влияние.
Най-изобилни са късно-есенните и зимните валежи, а най-малко валежи падат през лятото. Т.напр. в
ст. Банско през зимата падат около 30% от годишната валежна сума, през есента – 26%, през
пролетта – 24% и през лятото – 19-20%. Вторичният максимум на валежите е през май-юни, а
вторичният минимум – през февруари. Като правило през зимния сезон, когато поради
специфичните синоптични обстановки доминират нахлуващите от юг и югозапад влагоносни
въздушни маси, южните планински склонове, в случая срещуветрени, се отличават с по-големи
валежни количества. Обратно, северните склонове са подветрени и по тях валежите са по-малки.
Годишната амплитуда на валежите също до голяма степен се влияе от изложението. В Пирин като
цяло тя е по-малка, в сравнение с останалите планини и е 2-6% от годишната валежна сума, само в
най-високите части достига до 10%.
Максималният денонощен валеж се изменя в широки граници и зависи от изложението на
склоновете и от сезона. Средните максимални валежи са 30-50 мм, като в отделни години
количеството паднал валеж за едно денонощие може да достигне 100, дори 200 мм, главно през
пролетта и началото на лятото, както и през ноември-декември.
Средно през годината вали в 80-90 дни, но в отделни валежни години - и до 150 дни. За разлика от
месечната сума на валежите, тази характеристика почти не се влияе от надморската височина. Наймного валежни дни има през май и ноември, около 10-15, а най-малко през август-септември - 5-8.
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През декември, януари и февруари в 50-70% от тези дни валежите са от сняг, а във високите части на
планината тези валежи са изключително от сняг. На височини над 1800 м н.в. през април и ноември

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.
“

броят на дните със сняг е около 50-60% от общия брой на дни с валеж. Броят на дни с валеж от сняг
е много по-висок по северните и североизточните склонове на Пирин, в сравнение със западните и
югозападните. Така напр. в Сандански средният брой на дни със снеговалеж е около 10, в повисоката Разложка котловина – около 20, а във високите части на Пирин над Банско – 100-120.

 Влажност на въздуха
Влажността на въздуха се определя от съдържанието на водни пари в него. Главните
източници на водни пари във въздушните маси, нахлуващи над района, са Атлантическият
океан и Средиземно море.
Пъргавината на водните пари зависи от температурата на въздуха и затова има ясно
изразен годишен ход – миниму през януари и максимум през юли. Средната годишна
пъргавина на водните пари в нископланинската част на Пирин е около 9 hPa, през януари –
средно около 5 hPa, а през юли – ср. около 14 hPa. С увеличаване на надморската височина
стойностите рязко намаляват през всички сезони и по билото средно годишно те са около 4
hPa, с максимум през лятото около 7 hPa и минимум през зимата около 2-3 hPa. Пролетта се
характеризира с по-ниски стойности, в сравнение с есента, тъй като разходът на топлина за
нагряване на подстилащата повърхнина е по-голям, което е причина за намаляване на
изпарението.

H (%)

Относителната влажност, индикираща степента на наситеност на въздуха с водни пари,
има обратен денонощен и годишен ход спрямо този, на температурата на въздуха и
пъргавината на водните пари. Максимумът е през декември и януари, а минимумът – през
юли-август. В много случаи зимният максимум се измества към ноември, когато
овлажнената почва все още не е
замръзнала и изпарението от нея е
85
възможно. С увеличаване на
надморската
височина
80
относителната влажност нараства
през всички сезони, а амплитудата
ú намалява, достигайки по
75
високите планински части под
10%. Т.напр. в подножието на
70
Пирин (ст.Сандански) средната
годишна относителна влажност е
66%,
в
ниската
планина
65
(ст.Банско) – 72%, в средно и
високо-планинските
части
(х.Вихрен) – 77%, а по алпийското
60
било – над 80% (Фиг.№10)
над. вис. (м)

Фиг.№10: Височинно изменение на средногодишната относителна влажност (Н) в Пирин

 Снежна покривка – дебелина, продължителност на снегозадържане и др.
В Пиринския район снежната покривка има важно климатично и стопанско значение. Тук тя се
формира ежегодно, но не във всички части на планината тя е устойчива (с непрекъсната
продължителност над 30 дни).
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Формирането на снежна покривка започва най-рано – още през октомври – във високопланинските
части на района. В средно и нископланинския пояс това се случва през ноември и декември.
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Последната снежна покривка се наблюдава в края на май и дори началото на юни в местата с
надморска нисочина над 1500-1700 м н.в., а в нископланинския пояс – в края на март.
Продължителността на периода, през който е възможно образуване на снежна покривка, се изменя с
надморската височина от 2-3 до около 7 месеца. За по-ниските части на района снежната покривка
през този период е непостоянна и се топи неколкократно.
Средният годишен брой на дни със снежна покривка е твърде различен, в зависимост от
надморската височина, експозицията, формата на релефа и т.н. За Сандански този брой е едва 2 дена
средно за година (и то не всяка година), за Гоце Делчев – 17 дена, за Банско – 49 дена, а за х.Вихрен
– 168 дена (Фиг.№11).
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Височината на снежната покривка е другата нейна важна характеристика. Тя се изменя както с
надморската височина, така и през периода, през който е възможно образуването ú. Средната
максимална височина в нископланинския пояс (Банско) е през втората декада на януари, когато
достига 15-20 см. Във високата планина (х.Вихрен) това се случва през първата-втората декада на
март, с височина над
20
140 см. В отделни
18
години
16
максималната
14
снежна покривка
12
може да достигне
10
250-350 см. В
8
последните години,
6
х.Вихрен
обаче, макар и с
4
Банско
променлив темп, се
2
наблюдава
0
намаляване на
височината на
снежната покривка.
ХІ
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І
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Фиг.№11: Брой на
дните (N) със снежна
покривка по декади

 Вятър – средна и максимална скорост, преобладаваща посока и др.
Скорост на вятъра. Най-високи скорости на вятъра се наблюдават през студеното полугодие, и то
по високите части на планината. Това важи и за топлото полугодие, но тогава вертикалният градиент
на нарастване на скоростта с надморската височина е по-малък.
Средната годишна скорост на вятъра по североизточния макросклон на Пирин е 3.9 m/s (средно за
склона), с най-ниски стойности – 1.4 m/s, в подножието на планината, и най-високи стойности – 8,3
m/s – по билото. Най-високи са скоростите на вятъра през зимата, когато по билото достигат над 10
m/s средномесечно. В подножието, особено ако става дума за затворени котловинни форми, често се
наблюдават инверсионни състояния и тихо време. Тук средната месечна скорост на вятъра през
януари е 1,4 m/s. През лятото по високите планински части скоростта отново е най-висока, но много
по-ниска - 6,2 m/s - отколкото през зимата. В нископланинския пояс през лятото, когато липсват
инверсионни състояния, скоростта на вятъра може да бъде по-висока, отколкото през зимата
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Силните ветрове (със скорост ≥ 14 m/s) имат незначителна честота (≤ 1%) в планинските долини
(напр. в част от долините на Струма и Места) и в затворените форми на релефа. В тези форми броят
на дни със силен вятър годишно не надвишава 10. По планинските върхове тази цифра може да
достигне над 100. Най-често дните със силен вятър се наблюдават през зимно-пролетния период,
когато броят им е от 3 до 6 пъти повече, отколкото през лятото и есента.
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Посока на вятъра. През зимата преобладават западните и северозападните ветрове, а във
високопланинските части честа проява имат и юг-югозападните ветрове. Това е свързано с потрайното формиране на циклони над западното Средиземноморие и засягането на района с различни
сектори от структурата им. През пролетта преобладаващият вятър запазва посоката си, но се
увеличава честотата на южните ветрове. Поради това процентът на случване на западните ветрове
намалява до 40-50%. През лятото, наред с активните Исландски циклони, се активизира и Азорският
антициклон. В резултат на това преобладаващи са северозападните ветрове, вкл. и по
високопланинските части. Успоредно с това, съществена проява имат планинско-долинните местни
ветрове. През есента постепенно отново се увеличава честотата на ветровете с южна компонента.
Средно годишно преобладаващите посоки на вятъра са запад-северозападни, следвани от
югозападните (фиг.№12 и №13).
Местни ветрове. В планината ветровете често могат да имат локална проява. Това се обуславя от
влиянието на многообразните релефни форми, влияещи формиращо и/или трансформиращо на
структурата на ветровия поток. Планинско-долинните местни ветрове следват посоката на речните
долини, или най-общото направление склон-подножие. Те имат средна скорост около 3 m/s и носят
прохлада и свежест през летния сезон. Фьонът е топъл, сух и поривист южен вятър, проявяващ се по
северните склонове и подножия на планината. Скоростта му е средно около 13 m/s, но отделните
пориви могат да надвишат 20 m/s. Проявява се главно през есента, зимата и пролетта, с максимум
през пролетта. Тогава предизвиква рязко затопляне и топене на снега.

 Слънчево греене
Слънчевото греене в планината има по-малка продължителност в сравнение с тази, в
извънпланинските райони, поради по-значителната облачност в планината, а за някои места – и
поради орографска закритост. Годишната продължителност на слънчевото греене по най-високите
планински части е около 1900 часа. Максимумът е през август – около 250-280 часа месечно, а
минимумът е през декември – около 100 часа. Тази минимална месечна стойност е по-висока,
отколкото в нископланинските места, тъй като през зимата високите части на планината често
остават над нивото на облачността. Годишната амплитуда на продължителността на слънчевото
греене е по-малка в по-високите части на планината (130-150 h), в сравнение с по-ниските ú части
(до 1000 м), където тя е около 180-200 h. Това се дължи на увеличаване на продължителността на
слънчевото греене през зимата и намаляването ú през лятото.
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Дневният ход на продължителността на слънчевото греене е в тясна връзка с дневния ход на
облачността. През студеното полугодие следобедите са по-слънчеви, благодарение на ниската
облачност и мъглите, които се формират най-често сутрин. През топлото полугодие следобедите
също са по-слънчеви, вследствие на по-ранното развитие на купеста облачност, в сравнение с
извънпланинските райони.
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С ясно изразен годишен ход е броят на дните без слънце. Те са най-много през зимата (до 15-16), а
най малко - през лятото (до 9-11). В отделни планински места дните без слънце през лятото не се
случват всяка година.
Годишната сума на сумарната слънчева радиация е около 5000-6000 MJ/m2, с минимум през зимата
(декември – 220 MJ/m2) и максимум през лятото (юли – 760 MJ/m2), когато стойностите нарастват 3-4
пъти, в сравнение със зимата.

 Вегетационен период – брой дни с температура над 10° С с начало и край и др
Периодът с устойчиво задържане на средните денонощни температури ≤00С е извънвегетационен,
зимен период по отношение на растителността. В Пиринския район той се наблюдава от около 450 м
н.в. нагоре. В нископланинския пояс продължителността му е около 65-75 денонощия, в
среднопланинския – около 110 денонощия, а във високопланинския – над 200 денонощия (фиг.4 –
в приложенията). От североизток на югозапад тези стойности намаляват. Териториалните различия
са по-подчертани в ниските места на планината, а с увеличаване на надморската височина
различията намаляват. Съществен принос за това имат температурните инверсии, възникващи почесто в затворени морфографски форми на релефа.
Периодът с устойчиво задържане на средните денонощни температури на въздуха ≥00С - обратно на
извънвегетационния - обикновено се разглежда като вегетационен. В зависимост от фазите на
развитие на растенията, вегетационният период се подразделя на периоди с устойчиво задържане на
температурата на въздуха ≥50С, ≥100С и ≥150С. За практиката особено важни са данните за т.нар.
активен вегетационен период, т.е. с температури ≥100С. С увеличаване на надморската височина
неговата продължителност намалява. Горната граница в района, до която се наблюдава такъв
период, е около 2100 м. Над тази граница липсва период на активна вегетация, т.е. през цялата
година средните денонощни температури на въздуха са под 10 0С.
В нископланинския пояс продължителността на периода с устойчиви ср.денон. температури на
въздуха ≥100С е над 200 денонощия, а с увеличаване на надморската височина намалява до под 70
денонощия на около 2000 м (Гара Пирин -234, Гоце Делчев-184, с.Пирин-187, Банско-170, Попина
лъка-147, х.Г.Делчев-115, х.Вихрен-73). При това, важно значение има и разположението на мястото.
Така например с.Пирин, разположено на югозападния макросклон на Пирин, ограждащ широко
отворената на юг долина на р.Струма, има по-дълъг активен вегетационен период, в сравнение с
гр.Гоце Делчев, който е с по-малка надморска височина, но с по-неблагоприятно разположение
(фиг.12 – в приложенията). Средната начална дата на преход на температурата на въздуха над ≥100С
е 25 април за пояса между 800 и 1000 м н.в., и след 5 май за височини над 1000 м. За условията на
х.Вихрен тази дата е 21 юни. Средната крайна дата за устойчиво задържане на температурата ≥100С
е 15 октомври за пояса между 800 и 1000 м н.в., и след 5 октомври за височини над 1000 м. За
условията на х.Вихрен тази дата е 29 август.
Температурните суми през активния вегетационен период (≥100С) нарастват от около 44000С
(г.Пирин) в ниските части на планината до около 8000С (х.Вихрен) във високата планина. Специално
по югозападните подножия на Пирин температурните суми през вегетационния период са едни от
най-високите, в сравнение с всички останали планини в страната.
Периодът с устойчиво задържане на ср.денон. температура на въздуха ≥150С приблизително съвпада
с т.нар. „чиста” продължителност на свободното от мраз време. Температурните суми през този
период се формират за около 6 месеца в ниските припланински места (г. Пирин-172 дена), 3 месеца в нископланинския пояс (Банско – 106 дена) и едва месец - в среднопланинския пояс. Над тези
височини липсва устойчиво задържане на ср.денон. температура на въздуха ≥150С. Температурните
суми през периода са около 26000С в ниските припланински места (по югозападното подножие
36000С), 18000С на около 900-1000 м н.в. и 8000С на около 1200 м н.в.
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Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация, таблици и фигури по т.1.8.1. и 1.8.2. са
включени в Сборник „Абиотични фактори“
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1.8.3. Климатичви промени
Специално внимание заслужават съвременните климатични условия. Известно е, че в продължение
на хилядолетия развитието на горите е следвало естествено променящия се климат. Тези промени са
били сравнително бавни и поради това еволюцията и адаптацията на растителните съобществата е
протичала плавно. През изминалия век средните температури в Европа са се повишили с почти 1°С и
се очаква да продължат да нарастват, като в най-оптимистичния сценарий се предвижда увеличение
с около 2°С до 2100 г. (www.ipcc.ch). Повишаването на температурите, според повечето учени, се
дължи на замърсяването на въздуха. Концентрацията на така наречените парникови газове (СО2, СО,
СН4 и др.) започва подчертано да нараства от средата на 19 век. Прогнозите на редица учени
посочват, че през близките години съдържанието на СО2 е възможно да нарасне над 10 пъти и да се
доближи до нивото, което е било характерно за нашата планета преди 100 млн. години.
В различните сценарии за промените на климата се посочва регионално вариране, като всички
модели подчертават, че затоплянето ще бъде най-осезаемо в Източна Европа през зимата и в Западна
и Южна Европа през лятото. Промените в температурата ще бъдат съчетани с повишаване на
средногодишното количество на валежите в Северна Европа и понижаването им в южните региони
на нашия континент. Очакваната промяна в сумите на валежите варира значително между отделните
сезони. В планинските райони се предвижда периодите със снежна покривка да се скъсят с няколко
седмици за всеки градус повишение на температурата на въздуха. Климатът ще стане по-променлив,
с повишен риск от екстремни прояви на времето, като продължителни суши, урагани и наводнения.
Горите ще трябва да се адаптират не само към влошените климатичните условия, но и към
засиленото им вариране.
Нараства значението и на биотичните стресори в условията на климатични аномалии, което се
дължи предимно на следните причини:
 увеличават се щетите от местни горски гъбни патогени и насекомни вредители;
 нахлуват нови екзотични вредители и инфекции, внесени от човека или мигрирали по
естествен път;
 променя се популационната динамика на редица важни биотични сресори.
Направеният анализ на наличните многогодишни климатични данни за района на НП Пирин ни дава
освование да направим следните по-важни изводи:
1) Многогодишните данни за температурно-валежните условия в района на парка ни позволиха да
изчислим индексите на засушаването по де Мартон и да построим климатограмите на Валтер.
Екологичният смисъл на индекса на засушаването по де Мартон ни дава основание да причислим
районите на около гр. Сандански и гр. Гоце Делчев към зонатата с периодично възникване на трайни
смущения във влагоосигуряването на дървесните видове, а тези около гр. Банско се характеризират с
проблеми свързани с влагоосигуряването само в отделни години. Съставените климатограми на
Валтер показват, че лимитиращия фактор в анализираните райони е предимно валежния режим
през вегетационния период и стресовите периоди варират от един месец (гр. Банско – VIII), два
месеца (гр. Гоце Делчев – VIII и IX) до три месеца (гр. Сандански – VII, VIII и IX).
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2) За установяване на периодичността в климатичните аномалии през вегетационния период
използвахме графичния анализ. За тази цел промените в температурно-валежния режим са изразени
чрез индекси за летните температури на въздуха и за годишните валежни суми. За района около гр.
Банско установихме отново, че през анализирания 80-годишен период по-голямо вариране имат
валежите и ясно са очертани три продължителни засушавания, като най-значителното е през
последните две декади на миналия век. В района около гр. Гоце Делчев също установихме три
стресови периода, които са свързани предимно с валежния режим, но са с различна динамика. Те не
са с такава степен на проявление, а втория и третия период почти се сливат. В района на гр.
Сандански засушливите периоди, които отново са три, са най-добре изразени.
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3) Във връзка с установените глобални температурни промени беше направен линеен регресионен
анализ на месечните въздушни температури за различни интервали от време (годишен, вегетационен
и зимен периоди) в района на НП Пирин. Целта на този анализ беше да се установят съответните
промени и резултатите показват, че има ясно изразени тенденции в районите около гр. Банско и гр.
Гоце Делчев за леко повишаване на температурите на въздуха през годишния и зимния периоди, а
така също и през вегетационния период. Тази тенденция е най-незначителна за района около гр.
Сандански.
4) За прецизен дендрохронологичен анализ е необходимо да се използва интерполиране на
наличните климатични данни за конкретна надморската височина и изложение в зависимост от
местоположението на пробните площи. Направените проучвания в нашата страна ни дават
основание да използваме за тази цел установените зависимости за влиянието на изложението и
надморската височина върху количеството валежи в района на проучването.
5) Вертикалният температурен градиент за средните месечни температури на въздуха достига своя
максимум през летния сезон, когато температурните различия в зависимост от надморската
височина са най-силно изразени. През зимния сезон промените на температурите в зависимост от
надморската височина протичат по-бавно. Това се дължи на честите температурни инверсии и
наличието на топли средиземноморски въздушни маси на по-значителна надморска височина.
Приема се, че летният температурен градиент на средните месечни температури се изменя от 0,60 до
1,10 °C на всеки 100 метра промяна в надморската височина, а през зимния сезон от 0,15 до 0,80 °C
на всеки 100 метра промяна в н.м.в.
Аналитичната част, събраната и обобщена информация и разширени анализи по т. 1.8.3, вкл. за
дендрохронологичния анализ, са включени в Сборник „Абиотични фактори“.

1.9. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
1.9.1. Геоложки строеж, морфография и морфометрия
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Пирин планина е разположена в западната част на Рило-Родопския масив между грабеновите долини
на Струма и Места. Има посока на простиране северозапад – югоизток, дължина около 70 km и
средна ширина около 30 - 35 km. На север чрез седловината Предел (1140 m) се свързва с Рила, а на
юг чрез Парилската седловина (1170 m) - с планината Славянка. Билото е остро, развито на 2000 –
2500 m н. в., а над него се издигат пирамидални върхове, преработени от ледниковата дейност през
плейстоцена.
Северен Пирин се простира между седловината Предел и седловината Тодорова поляна (1710 m).
Той е същинската част на планината – най-големият (74 % от площта), най-дългият (42 km по права
линия), най-високият и най-посещаваният дял. В него се наброяват около 60 върха с височина над
2600 m, като два от тях са високи над 2900 m – Вихрен и Кутело. Отличава се с типичен алпийски
облик на релефа и наличие на ледникови форми – карлинги, трогови долини, циркуси, моренни
валове и др.
Различията в скалната основа на Северен Пирин позволяват той да бъде разделен на две
части:северна – мраморна и южна – гранитна.
Най-високата точка на НП „Пирин“ е връх Вихрен – 2914 m, а най-ниската се намира източно от гр.
Банско – 912 m. Съгласно възприетата класификация у нас - 86,86 % от територията на парка попада
във високопланинския хипсометричен пояс, което се потвърждава и от средната надморска височина
– 1817,5 m. Около 70% от територията на парка има средни склонови наклони между 30 и 50⁰, т.е.
преобладават стръмните и много стръмните склонове.
Среден Пирин на юг достига до седловината Попови ливади (1430 m). Този дял е най-малък по площ
– 6,7 % и най-къс (7 km). Тук планината губи своя алпийски характер, липсват циркусни езера и
екзарационни форми. Развити са карстовите процеси и форми. Билото е остро и стръмно, изградено
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от силно напукани и окарстени мрамори, а по левия склон на р. Пиринска Бистрица са
разпространени гнайсошисти. Най-висок връх е Орелек (2099 m).Други по-известни върхове под
2000 m са: Баба, Чала, Сеното, Мурата.
Южен Пирине разположен между Попови ливади и Парилската седловина (1170 m), заема 19,3 % от
площта на планината и е дълъг около 11 km. Този дял е най-ниският, изграден е от гранити,
гранитогнайси и шисти. Билото е заоблено, заравнено, с дебела изветрителна покривка. Най-висок
връх е Свещник (1975 m), следван от Моторог, Ушите и др.
Речната мрежа на Пирин е развита от двете страни на главното планинско било. На изток от него
реките се вливат в Места, а на запад текат притоците на Струма. По-известни притоци на Места са
реките: Демяница, Бъндерица, Бела река, Изток, Дисилица, Ретиже, Каменица, Брезнишка и
Мътница. Към долината на Струма се оттичат следните по-големи пирински реки: Влахина,
Санданска Бистрица, Мелнишка река, Пиринска Бистрица и др.
В морфоложко отношение Пирин се отличава с дълбоко всечена речно-долинна мрежа: 1000 – 1100
m (Алексиев, 2012). Тя е образувана върху стените на призматичното пиринско тяло. Само долините
на реките Демяница, Бъндерица и Пиринска Бистрица имат субмеридиално положение (Канев,
1989). В речните долини на дълбочина от 200 до 800 m под метаморфната мантия се разкриват
гранитите. Те образуват главния водоизносен хоризонт на грунтовите и карстовите води. Речните
долини във високите хипсометрични пояси са преработени от плейстоценски долинни ледници. Това
е довело до превръщането им в трогови долини със специфичен U-образен напречен профил,
широко скалисто дъно и стръмни до отвесни склонове. В много случаи долините, развити във
високите части на планината са формирани благодарение на комплексното действие на тектонските
движения, проявени по разломни нарушения, регресивната ерозия и ледниковата дейност (Чолеев,
1984). Типични трогови долини са тези на Демяница, Бъндерица, Влахинска, Пиринска Бистрица,
Санданска Бистрица и др.Най-дълги са троговите долини на Демяница и Пиринска Бистрица.

1.9.1.1. Геоложки строеж
На територията на парка се разкриват следните лито- и хроностратиграфски:
 Кватернерни седименти.
 Неогенските стратиграфски единици са представени от от Неврокопска и Разложки
Калиманска свита.
 Палеоген, представен от Централно пиринския плутон.
 Палеозой – Спанчевски и Змейски плутон.
Докамбрий – Змейски плутон, Въчанска пъстра свита, Добростанска мраморна свита,
Луковишка гнайсо-шистова свита, Бойковска гнайсова свита, Ситовска, Бачковска
лептинитова свита, Вълчанска пъстра свита.
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Кватернерните седименти (4468 ха / 11% от територията на НП (НП + непосредствено контактните
й зони) са представени от неспоени гравитационни наслаги, като: валуни, чакъли, глини, песъчливи
глини и пясъци. Площите покрити с тези наслаги и стръмен наклон са податливи на процеси
образуващи свлачища и сипеи.
Неогенските скали (предимно в контактните до границите на НП зони) са представени от пясъчници,
брекчи и брекчоконгломерати. Това са порести скали с висока водопроводимост, което ги прави
подходящи резервоари за подпочвени води.
Киселите интрузивни скали (24740 ха (61%) с възраст Палеоген-Палеозой са представени от гранити,
гранодиорити, кварцдиорити и монцонити. Това са алумосиликатни скали с неутрален до кисел
химичен състав. Пукнатинният им характер спомага за водният транспорт и промяна на
киселинноста на водата минаваща през тях.
Карбонатните скали ( 48/30 ха / 12%) с докамбрийска възраст са представени главно от мрамори и
калкошисти. Това са алкални скали с кавернозна структура и карстови води. Тези скали поради
високата си карбонатност, допринасят за рязко покачване ph на преминаващите или извиращите от
тях води.
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Пъстрата алтернация е с докамбрийска възраст (6395 ха 16%) . Тя е съставена от амфибол-биотитови
и биотитови гнайси, гнайсошисти, шисти и калкошисти, мрамори и амфиболи.

1.9.1.2.

Основни морфометрични показатели

Средна и абсолютна надморска височина. Хипсометрия по надморски височини и
площи.
Отличителна черта на релефа в НП Пирин е алпийският му характер, силно повлиян от
ледниковата дейност през плейстоцена. За него са характерни голяма разчлененост на
земната повърхност, стръмни склонове, остри, оголени скалисти върхове и ридове, дълбоко
всечени речни долини, наличие на ледникови форми.
Най-високата точка на НП Пирин е връх Вихрен – 2914 m (трети по височина на Балкански
полуостров и втори по височина в България). Денивелацията на цялата площ на парка
възлиза на 2002 m.
Близо половината от територията на парка (48,78 %) е разположена в хипсометричния пояс
от 2001 до 2500 m. Втори по площ е хипсометричния пояс от 1601 до 2000 m, който заема
30,13 % от територията на парка. Съгласно възприетата класификация у нас - 86,86 % от
територията на парка попада във високопланинския хипсометричен пояс, което се
потвърждава и от средната надморска височина – 1817,5 m. Най-малък процент от общата
площ на парка заема височинният пояс до 1000 m. Високопланинският релеф на НП „Пирин“
обуславя спецификата на съвременните морфодинамични процеси, протичащи на неговата
територия – преобладаващо мразово изветряне, развитие на собствено-гравитационни
процеси – сипеи, срутища, блокажи, лавинна активност и т.н. Надморската височина ясно
подчертава алпийския характер на релефа в парка и обуславя наличието на всички форми и
наслаги, характерни за този тип релеф – циркуси, трогови долини, различни видове морени,
карлинги, сиепи и сипейни шлейфове, лавинни улеи и др.

Експозиция.
Разпределението на териториите със северна и южна експозиция е сравнително равномерно.
Малък превес (с около 5 %) имат районите със сенчеста експозиция. Най-голяма е
величината на териториите с източното (13,79 %) и североизточно изложение (13,70 %), а
най-малка на тези с южно (10,86 %). Експозицията е основна причина за различията в
надморската височина на снежната граница през плейстоцена. Докато по склоновете със
северна експозиция границата е била на около 2200 m, то по тези с южно изложение е
достигала височина от 2300 – 2350 m, т.е. с около 150 m по-високо. Експозицията е и основна
причина за склоновата асиметрия в циркусите и троговите долини в Пирин. Асиметрията на
троговите долини, изразена с по-стръмни сенчести склонове и по-полегати слънчеви
склонове се обяснява с това, че сенчестите части на ледниците са били по-силно подхранвани
от циркусите и са вършели по-голяма рушителна дейност. Експозицията е и една от
причините за образуването на снежници от вечен фирнов сняг в някои от сенчестите
склонове на циркусите със северно изложение – Големия Казан, Кутело, Бански Суходол.

Средни склонови наклони.



Най-малките склонови наклони (от 0 до 5О) съвпадат с циркусните дъна и моренните
форми в по-големите пирински циркуси – Бъндеришки, Василашки, Кременски,
Полежански, Бански Суходол, Баюви дупки и т.н.
С наклони между 6-10О се оконтуряват билните заравнености и денудационните
повърхнини (или части от тях), запазени по склоновете. Малки стойности на склоновите
наклони са характерни и за разседно - екзарационните преофор-мени повърхнини, които
се явяват и най-обширните снегозадържащи и подхранващи зони (във водосбора на
реките Бъндерица, Мозговица, Беговица, Демяница, Пиринска Бистрица, Влахинска,
Сърчалийца, Санданска Бистрица и др.).
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С наклони от 11-20О се характеризират склоновите повърхнини до троговите долини,
както и тези, разположени около по-големите езерни групи на територията на парка Рибните, Кременските, Превалските, Газейските езера и др.
С наклони от 21-30О е покрита най-голяма част от територията на парка – около 38 %.
Тези наклони са характерни за коритните рамене и склоновете над тях; за останките на
висящите долини, подхранвали главния ледник със странични ледници, идващи от
съседни циркуси – Василашката и Газейската висящи долини по р. Демяница, идваща от
Василашкия и Газейски циркуси, висящите долини на реките Бъндерица, Ретиже,
Влахинска и др.; за склоновете на почти всички пирински върхове над 2200 - 2400 m
надморкса височина – Стефанов връх, Демирчал, Мозговишки чукар, Муратов връх,
Синаница, Каменица, Пирин и т.н.
Високи стойности на наклоните - от 31-40О са свързани с ареалите на съвременните
активни морфогенетични процеси, представени от сипеи, срутища и лавинни улеи. Тези
склонове заемат значителна част от територията на парка – над 25 %. Свързани са с найконтрастните зони в морфоложкото развитие на района – ерозионно-денудационни
склонове, разседни склонове, фацетирани склонове, срутищно-сипейни склонове и т.н.
Максималните склонови наклони над 51О не заемат големи площи - около 6 % от
територията на парка. Характерни са за най-високите и стръмни участъци от стените на
циркусите, оградени от на най-високите пирински върхове – Вихрен, Кутело, Бански
Суходол, както и за стените на острите скални ръбове – Стражите, Караулите, Кончето и
др.

Към Плана за управление е представено Приложение 2: Разпространение на видовете
скали според техния състав в М 1:120 000
1.9.2. Геоморфология на релефа
1.9.2.1. Форми на съвременния релеф
Съвременният релеф на Пирин е започнал формирането си от средата на терциера.
Образувани са четири денудационни заравнености на различна височина, които заемат
различни площи. Билната денудационна повърхнина е развита на височина 2200 – 2500 m,
втората – на 1600 – 1900 m, третата – на 1100 – 1300 m, a четвъртата е развита като склонови
стъпала в ивицата 750 - 800 m.
Съвременният ледников релеф в Пирин е моделиран от вюрмски ледник. Типични
ледникови форми има само в Северен Пирин. Свързани са с дейността на обширно фирново
поле, моделирало многобройни циркуси и карлинги. Снежната граница е била на височина
2200 m по северните и 2300 - 2350 m по южните склонове. На тази височина са разположени
и най-ниските циркусни прагове (Канев, 1989).
Циркусите във високите части на Пирин са 35 и се поделят на два основни типа – с класическа
форма и етажирани. Етажирани са Влахинският, Бъндеришкият и Валявишкият циркус, които имат
трогоподобна форма и по два етажа: горните, формирани през риската, а долните – през вюрмската
ледникова епоха. От циркусите с класическа форма по-известни са Кутело, Бански суходол, Баюви
дупки, Казана и др. По дъната и терасираните циркусни склонове се разполагат около 180 ледникови
езера. По-големи езерни групи са: Попови езера, Кременски езера, Бъндеришки езера, Василишки
езера, Валявишки езера и др. В мраморния дял на Северен Пирин циркусите са по-малки, подълбоки и поради карбонатната основа езерата са само 2.
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Известни карлинги в Пирин са Хвойнати връх, Муратов връх, Василашки чукар, Валявишки чукар,
Дженгал, Голям и Малък Полежан, Джано и Кралев двор. Образуването им е свързано със
съединяването на три съседни циркуса. В резултат билата се превръщат в пирамидални, игловидни
или конусовидни върхове, наречени карлинги.
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Речните долини във високите хипсометрични пояси са преработени от плейстоценски долинни
ледници. Това е довело до превръщането им в трогови долини със специфичен U-образен напречен
профил, широко скалисто дъно и стръмни до отвесни склонове. Доказано е, че дължината им е
достигала до 12 km, а дебелината им до 250 m (Louis, 1930). Типични трогови долини са тези на
Демяница, Бъндерица, Пиринска Бистрица, Влахинска и др. В тях се разкриват ригели и трогови
рамене, най-отчетливи в долините на Демяница и Бъндерица. За троговите долини в Пирин е
характерна склонова асиметрия. Тя се изразява с по-стръмни сенчести и по-полегати слънчеви
склонове. Резултат е от факта, че сенчестите части на ледниците са били по-силно подхранвани от
циркусите и са вършели по-голяма рушителна дейност.
Глациално-акумулативните форми са представени от различни видове морени, които образуват
моренни валове. Челните морени са разпространени на 1150 – 1290 m и имат относителна височина
18 - 22 m. Те са добре запазени, което свидетелства за сравнително младия им произход.

Към Плана за управление е представено Приложение 3: Карта на Релефа в М 1:120 000
1.9.2.2.

Карст и пещери в НП Пирин

Карстовите процеси в НП Пирин са свързани с разпространението на мраморите. Те се проявяват
много по-силно по дъната на циркусите в Северен Пирин, отколкото по склоновете. Свързани са с
образуването на понори и губилища с различни размери на отворите. Най-големите от тях се
намират в циркуса Големия Казан. Според районирането на пещерите в България (Попов, 1976),
територията на парка попада в т. нар. Вихренско-Синанишки пещерен район (402). Той заема площ
от 57,2 km2 и до сега в него са проучени и картотекирани общо 113 пропастни пещери.

1.9.2.3.

Места на лавинна активност

Лавинните процеси образуват по повърхността на склоновете лавинни улеи, релси и конуси (Гловня,
1959). Лавините се движат по склонове с наклони 20 – 45 - 80⁰, но в долната им част, която
обикновено слиза в иглолистния пояс (2200 – 1600 m), наклоните намаляват до 10⁰. В горната част,
при надморска височина от 2200 до 2800 m, много често разпространението на сипейно-срутищните
и лавинно-сипейните склонове съвпада пространствено (Кендерова, 1992). Протичането на двата
процеса зависи от хода на климатичните елементи.
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Сред най-лавиноопасните места в парка е и местността Ечмище (известна още като „Дупките”
и „Чашата”). Намира се в района на ски курорт Банско между старата писта и ски писта
Платото. Склонът има припечено изложение, поради което се фирнова и дори заледява много
бързо. По тази причина, след снеговалежи и ветрове, сцеплението между новия сняг и долните
слоеве е слабо и често лавинната опасност е значителна. По време на бури и скоро след тях
често явление са падащи снежни дъски.
Като цяло на територията на НП Пирин почти всички припечени склонове крият реална
опасност от лавини. Такива са северният склон на в. Момин връх, източният склон на в.
Синаница към седловината Синанишка порта, югоизточният склон на в. Муратов връх към
Бъндеришка поляна, южният склон на в. Малка Тодорка и западният склон на в. Възела;
западните склонове на р. Демяница; източният и югоизточен склон на в. Безбог към
седловината Безбожки превал; югоизточният склон на в. Момин двор към Кралевдворска лява
порта; източният склон на в. Кралев двор; югозападният склон на Валявишки чукар към
Тевното езеро; склоновете на Каменишкия циркус; склоновете на циркусите Разложки
Суходол, Окаденски и др.
На склонове с голяма дължина, условия за натрупване на дебела снежна покривка и липсата
на дървесна растителност се създават предпоставки за падане на лавини с изключително
големи размери (McClung and Shaerer, 1992). Права просека във високопланинска гора с
широчина 20-30 m и дължина няколкостотин метра е ясен белег за активна лавинна зона
(Панайотов, 2011). В много такива зони (лавинни улеи, лавинни конуси) обикновено
дърветата с височина над 2-3 m са малко и са разположени по периферните части.
Преобладават храстови видове с малка височина или много жилави стъбла. При дължина на
подобни просеки в горите над 200 – 300 m и наклон над 30°, са налице условия за формиране
на големи лавини, които могат да унищожат възрастна гора (Панайотов, 2011).
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Едни от най-лавиноопасните места в Парка са склоновете на Вихрен и Кутело, в циркуса
Големия Казан, западния и северния склон на в. Тодорка, местността Палашица и др.Много от
склоновете и улеите ежегодно се засягат от лавини с малки размери. Те не представляват
опасност за високостъблените гори или инфраструктура, но крият риск от нараняване на хора.
Лавини с по-големи размери, засягащи сходни зони, имат период на повторяемост от около 10
години (Панайотов, 2007). Периодично падат големи лавини, които увреждат горски масиви и
достигат до изградени съоръжения в долините. Лавините падали през 1955, 1966, 1969, 1983,
1985 и 2005 г. Преминават лавинния конус и достигат в непосредствена близост до моста на
р. Бъндерица. Това създава опасност от човешки жертви, повреждане на постройки и обекти и
причиняване на големи финансови загуби (Панайотов, 2011).

Към Плана за управление е представено Приложение 5: Геоморфоложка карта в М 1:120 000
В СВИТЪК КАРТИ: към Плана за управление са разработени и приложени по т.1.9 следните
видове карти:
1. Карта на изложенията на релефа в М : 100 000;
2. Разпространение на видовете скали, според тяхната възраст в М : 100 000;
3. Разпространение на видовете скали, според техният състав в М : 100 000;
4. Карта на геоложките рискове (лавиноопасни зони засегнати и от срутищно-сипейни
процеси) в М 1:100 000;
5. Геоморфоложка карта в М 1:100 000;
6. Карта на наклоните на релефа в М 1:100 000;
7. Карта на релефа в М 1:100 000.
Към План’14 е изготвен и приложен Цифров модел на релефа с точност 50 см. Аналитичната част,
събраната и обобщена информация по т.1.9. е включена в Сборник „Абиотични фактори“

1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ. ВОДНИ РЕСУРСИ
1.10.1.Хидрология и хидрография
 Хидрографска характеристика
Територията наНП „Пирин“ обхваща части от водосборните басейни на реките Струма и Места.
Двете реки се заустват в Бяло море, като водосборите им са съставни елементи от Беломорската
отточна област. Общата площ на водосборните басейни на р. Струма и р. Места е 13 564 km2.
Главният вододел преминава по билото на Пирин планина в направление северозапад-югоизток и е с
обща дължина малко над 40 km и средна надморска височина около 2616 m. Общата площ на
повърхностния водосборен басейн е 403,560 км2, от които 206,065 км2 принадлежат на водосборния
басейн на р.Струма, а 197,495 км2 са от водосборния басейн на р. Места. Двата водосборни басейна
заемат приблизително една и съща площ – 51,06 % се пада на Струма, а 48,94 % - на Места
(Таблица №9)
Таблица №15: Главни речни басейни
Водосбори на главни реки
Струма / Struma
Места / Mesta
Общо / Total

Обща площ
[ km2 ]
10797
2767
13564

Площ от НП
Пирин [ km2 ]
206,065
197,495
403,560

в % от НП
Пирин
51,06
48,94
100,00

 Хидрографска мрежа
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В границите на парка, реките Струма и Места се характеризират със сравнително гъста речна мрежа.
Тук са се формирали 10 притока на р. Струма и също толкова на р. Места. Повечето от тях имат
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много малки водосборни басейни в пределите на парка. По западните склонове на планината само
три речни басейна (Влахинска, Санданска и Пиринска Бисстрица) заемат над 60 % от площта на
водосбора на Струма в парка, а на източния макросклон само басейнът на р. Изток, заема над 60 %
от площта на водосбора на Места в Парка. Гъстотата на речната мрежа варира в широки граници от
0,0 до над 2,0 km/km2. Най-висока е тя в басейните на реките Санданска Бистрица, Влахинска,
Ръждавишка и Корнишка реки.
Водосборите са добре залесени като в горните им участъци преобладават алпийската храстова и
ливадна растителност, не са малко и откритите скални пространства.
Част от реките са обхванати от Националната хидрометрична мониторингова система като в
границите на парка е разположена само една ХМС, тази на р. Демяница над Банско. В
непосредствена близост до територията на парка са разположени още 11 станции - 2 – на главните
реки, а останалите - на притоците.
В СВИТЪК КАРТИ: към Плана за управление е разработена и приложена към т.1.10 карта:
Хидрографска мрежа в М 1:100 000, на която са показани и съществуващите хидротехнически
съоръжения, водохващания и др.

 Хидроложка характеристика. Формиране и режим на речния отток.
Реките, протичащи през парка водят началото си от извори, сливането на начални поточета и в
повечето случаи, от високопланински ледникови езера. Те имат изразено снежно-дъждово
подхранване и значителнна роля на устойчивата генетична съставка на оттока. Това се дължи както
на режима на разходване на падналите валежи, така и на същественото участие на езерните води в
генезиса на речния отток. Високата естествена зарегулираност намира своето отражение и в ниските
стойности на коефициента на вариация на оттока. В отделни басейни (р. Демяница) се наблюдава и
значително участие на карстовите води при формирането на оттока.
Получените резултати за изчислителния период (1936 -2012 за Струма и за Места, периоди с
изчислен естествен отток) показват, че от НП Пирин средномногогодишно се оттичат по 333,261
млн.куб.м. вода. От тях 168,83 млн куб м се оттичат към р.Струма, а 164,431 млн.куб.м се оттичат
към р. Места. От реките, които се вливат в р. Струма с най-голям отток е р. Санданска Бистрица, а от
реките, които се вливат в р. Места – р. Бела река. С най-голям модул на оттока от притоците на р.
Струма е р. Мозговица, а от притоците на р. Места – р. Дисилица.
Оттокът от НП „Пирин“ представлява около 38 % от оттока от Пирин планина, докато площта на
парка е 15,6 % от територията на планината (2585 кв.км). В сравнение с територията на страната
площта на парка е едва 0,36 %, но от нея се оттичат около 2 % от оттока на реките в България.
Оттокът от единица площ на парка е над 2 пъти по-голям в сравнение със средния отток от Пирин
планина и над 5 пъти по-голям в сравнение с територията на страната.
На Фиг.№14 са представени ходограмите на средния годишен отток на реките в района на Пирин
планина. Забелязва се, че след продължителния и силно изразен маловоден цикъл, обхващащ
периода 1982-1994 г. през последното десетилетие се наблюдава постепенно, макар и не толкова
отчетливо повишаване на водността на реките в района.
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Фиг.№14: Ходови криви на средния годишен отток на реките (m3/s) в района на Пирин планина.
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На Фиг.№15 и Фиг.№16 са представени месечните разпределения на оттока някои реки в района на
Пирин планина. Отчетливо се забелязва регистрирането на максималния месечен отток през май и
юни във високопланинските водосбори, а маловодието повсеместно обхваща периода юли-октомври.
При по-високо разположените водосбори се наблюдава и ясно изразено вторично зимно маловодие.

Фиг.№15: Месечно разпределение на оттока на реките в Струмския подбасейн на Пирин планина.

Фиг.№16: Месечно разпределение на оттока на реките в Местенския подбасейн на Пирин планина.

 Воден баланс
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Изчислените валежжи и за естествен отток характеристики заизползвания от Изпълнителя период за
р. Струма (1961-2004) и за р. Места (1961-2000) г. дават възможност за оценка на елементите на
водния баланс за водосборните басейни на всички главни реки, които водят своето начало от НП
Пирин. Те са представени в Сборник Абиотични фактори, а тук са приложени обобщените резултати
за територията на Парка. Едно сравнение между разчетите в досегашния ПУ показват известно, но
слабо изменение на стойностите на показателите в посока на намаляване на речния отток и валежите
и увеличение на изпарението. Трудно е обаче, това да се свърже със съвременните изменения на
климата, поради дължината на използваните редици.
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Таблица № 16: Обобщени валежи на територията на НП Пирин
Водосбор

Площ
км2

Средна НВ м

Средна многогодишна
сума на валежите (mm)

Река Струма

206,065

2089

1110

Река Места

197,495

1979

1046

За НП Пирин

403,56

2035

1078

Таблица № 17: Основни отточни характеристики на територията на НП „Пирин“
Водосбор
За водосбора на
р. Струма
За водосбора на
р. Места
За НП Пирин

Площ
водосбор
km2
206,07

Ср. Надм.
височина
m
2089

Отточен
слой
mm
819

Отточен
обем
m3x106
168,83

Водно
количество
m3/s
5,353

Модул на
оттока
dm3/s.km2
25,98

197,5

1979

833

164,43

5,214

26,401

403,56

2035

826

333,26

10,564

26,19

Таблица №18: Воден баланс на територията на НП Пирин
Площ
водосбор
km2

Водосбор
За водосбора на р.
Струма
За водосбора на р.
Места
За НП Пирин

Ср. Надм.
височина
m

Валеж

Отток

mm

mm

Сумарно
изпарение
mm

Отточен
коефициент

206,065

2089

1110

819

290

0,74

197,495

1979

1046

833

214

0,8

403,56

2035

1078

826

252

0,77

 Сумарното изпарение от територията на парка е 252 мм, като изпаряващият се среден
многогодишен обем вода от територията на парка е 101,7 млн.куб.м и представлява 0,198
% от изпарението от територията на страната и 12,5 % от обемът на изпарението за Пирин
планина.
 Валежите върху единица площ от НП „Пирин“ са 1,4 пъти по-големи в сравнение с
територията на Пирин планина и 1,7 пъти по-големи в сравнение с територията на
страната.
 Oттокът от единица площ в НП Пирин е над 2 пъти по-голям в сравнение с Пирин
планина и над 5 пъти по-голям от оттока от единица площ от територията на страната.

 Езера
На територията на НП Пирин са разположени 118 езера с постоянно водно огледало, при около 140
общо. Те условно се подразделят в 17 езерни групи. Общата площ на водната повърхност при средни
водни нива е 2085 км2. Тази площ е 0,51 % от територията на парка. Най-голяма е площта на
Поповите и Бъндеришките езера. С най-голяма площ - 124 000 м2 и най-голяма дълбочина – 29,5 м е
Попово езеро.

Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация в таблици (21
бр.) и фигури по т.1.10.1 е включена в Сборник „Абиотични фактори“
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Аналитичната част, събраната и обобщена информация в таблици 21 бр. по т.1.10.1. е включена в Сборник
„Абиотични фактори“

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.
“

1.10.2.Хидрохимия
В процеса на разработване на настоящия План за управление на НП „Пирин“ са определени 2
категории водни тела на територията на парка - „реки“ и „езера“, като сред тях са идентифицирани 4
типа водни тела в категория „реки“: R1 (алпийски тип- 4 водни тела във водосбора на р. Струма и 1
водно тяло във водосбора на р. Места), R3 (планински тип- 17 водни тела във водосбора на р.
Струма и 18 във водосбора на р. Места), R5 (полупланински тип- 1 водно тяло във водосбора на р.
Струма и 6 във водосбора на р. Места) и R14 (тип субсредиземноморски малки и средни реки- 5
водни тела във водосбора на р. Струма). По старата типология тези четири типа съответстват също
на 4 типа водни тела за категория „реки“ (TR28, 31, 33, 34, с описания 011111, 020111, 021111 и
030111) и съответен код по EU_CD (BG4ME800R085-104 за притоците на р. Места, BG4ST500R05875 за притоците на р. Струма).
В категория „езера“ е идентифицирано1 тип водно тялоL1 (Планински езера Източен ПиринBG4ME700L009 във водосбора на р. Места и Планински езера Западен Пирин- BG4ST500L010). По
старата типология те съответстват на 1тип водни тела за категория „езера“ (TE 32, с описание
030020), и код BG4ST500L009 и BG4ST500L010). Всички водни тела на територията на парка се
отнасят към Екорегион ЕР 7 (Източни Балкани).
Извършена е теренно-проучвателна работа на територията на парка за периода 15- 17 май, 25-28 юни
и 4-6 юли 2014 г., при пълноводие, както и през периода 9-15 септември 2014 г. при маловодие.
На базата на получените резултати е направена оценка на състояние на изследваните водни тела по
физико-химични елементи за качество по Закона за водите, чл. 135, ал.1, т. 17, Стандартите за
качество на околната среда (ДВ 4/2008 г.) и Наредба Н4/14.09.2012 г. за характеризиране на
повърхностни води (ДВ 22/5.03.2013 г.), с направените изменения към тази наредба, в процеса на
разработване на плана за управление на НП „Пирин“, в ДВ, бр. 79/23.09.2014 г. Тази оценка е част от
комплексната екологичната оценка, направена в раздел „Хидробиология“.
Таблица №19 Обобщени резултати от химичните анализи на 28 водни проби от повърхностни
водни тела категория „реки“ (R1, R3, R5, R14) и „езера“ (L1) в период на пълноводие в НП
„Пирин“, mg.dm-3, май-юли, 2014 г.
Данни
Средно
Мин
Макс
Норма
Отлично
Добро
Умерено

Елект.,
µS.cm-1

pH

Нераз.
в-ва

N-NH4+,

N-NO3-

3,44
1,41
5,61

Реки
0,16
0,52
0,02
0,11
0,54
1,22

1,96
0,61
5,06

До 0,04
До 0,2
0,04-0,40
0,2-0,5
Над 0,40
Над 0,5
Езера
1,45
0,92
0,01
0,27
3,73
2,82

7,56
7,01
8,36

51,68
21,4
124,2

6,5-8,5
6,5-8,5
6,5-8,5

650
750
Над 750

7,54
6,87
8,54

14,06
4,6
22,5

6,5-8,7

650

До 0,03

До 0,2

Добро

6,5

750

0,03-0,08

0,2-0,5

Умерено

6,5

Над 750

Над 0,08

Над 0,5

Средно
Мин
Макс
Норма
Отлично

SO42-

5,28
1,72
11,23

1,58
0,19
3,27

Р-PO43-

БПК5

O2

0,0021
0,0015
0,0023

2,41
1,24
5,22

9,71
8,34
11,44

До 0,01
0,01-0,02
Над 0,02

До 1
1- 2,5
Над 2,5

10,5-8
8-6
До 6

0,016
0,006
0,025

1,82
0,64
4,93

9,50
8,07
10,96

0,0070,0125
0,01250,04
Над 0,04

До 1

10,5-8

1- 2,5

8-6

Над 2,5

Под 6
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Резултатите от химичните анализи на водните проби от реките и езерата при пълноводие показват,
че по показателите съдържание на разтворен кислород, киселинност и електропроводимост,
изследваните водни тела са в „отлично“ състояние. Установено е повишено съдържание на амониев
и нитратен азот, с по-високи стойности във водите от езерата, като средната концентрация на
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амониевия азот за езерата е близо 10 пъти по-висока от тази в реките и възлиза на 1,45 mg.dm-3при
изискване за умерено състояние над 0,08 mg.dm-3, а на нитратния азот 0,92 mg.dm-3, съответстващо
на “умерено” състояние. Отлично е състоянието по амониев азот само на езерата Тевно
Малокаменишко и Долно Кременско.
От реките, най-високо съдържание на амониев азот има в р. Бъндерица, Десилица и Ретиже. В много
добро състояние по съдържание на нитратен азот са водите на реките Плешка, Безбожка и Пиринска
Бистрица, а р. Десилица, Дългото и Жабешкото Бъндеришки езера съдържат концентрации на
нитрати, съответстващи на изискванията за умерено състояние. Натоварването с органични
вещества, обаче, е по-голямо в реките, където средната стойност на БПК5 е 2,41 mg.dm-3срещу 1,84
mg.dm-3за езерата (Таблица №13).
При маловодие се потвърди по-високото съдържание на амониев азот и фосфати в езерата, в
сравнение с реките, близо два пъти. Установено е двукратно повишаване на биологичната
потребност от кислород през периода на маловодие (средно 3,79 mg.dm-3за реките и 4,26 mg.dm-3 за
езерата) спрямо този на пълноводие, като измерените максимални стойности са по-високи (7,83
mg.dm-3за р. Бъндерица след хижа „Вихрен“ и 12,02 mg.dm-3за „Дълго Бъндеришко“ езеро). При
маловодие туристическата активност е по-голяма, а и животните пашуват през този период.
Неразтворените вещества са се повишили само в езерата (Таблица №19).
Всичко това напълно съответства на развитата еутрофизация в повечето от езерата (Дълго, Жабешко,
Рибно, Окото от Бъндеришките езера, Долно и Горно Василашки, Рибно от групата на Поповите
езера и др.), констатирано при пробовземанията в период на маловодие през септември месец 2014 г.
Особено напреднала е еутрофизацията, с добре развити бели цветове, в Горно и Долно Василашко
езеро, където при изтичалото е изградена дига от едри скални късове, обвити с полиетиленово
платно за зарибяване. Не се наблюдава еутрофизация само в Тевно Василашко, Тевно Кременско,
Попово и Валявишките езера, както и почти във всички реки.
Независимо от тези отклонения, в общи линии, преобладава „отлично“ и „добро“ качество на
изследваните водни тела по анализираните показатели.
Таблица №20 Обобщени резултати от химичните анализи на 28 водни проби от повърхностни
водни тела категория „реки“ (R1, R3, R5, R14) и „езера“ (L1)в период на маловодие в НП „Пирин“,
mg.dm-3, 9-15 септември 2014 г.
Данни

Елект.,
µS.cm-1

pH

Нераз.
в-ва

N-NH4+,

N-NO3-

SO42-

Р-PO43-

БПК5

O2

Реки
Средно
Мин
Макс
Норма
Отлично
Добро
Умерено

8,11
7,35
8,56

78
14
305

6,5-8,5
6,5-8,5
6,5-8,5

650
750
Над 750

2,66
0,11
6,01

0,09
0,01
0,37

0,41
0,01
1,20

До 0,04
До 0,2
0,04-0,40
0,2-0,5
Над 0,40
Над 0,5
Езера
0,20
0,36
0,01
0,01
0,59
1,02

Средно
Мин
Макс
Норма
Отлично

7,77
6,87
8,54

11,46
5,1
18,2

6,5-8,7

650

До 0,03

До 0,2

Добро
Умерено

6,5
6,5

750
Над 750

0,03-0,08
Над 0,08

0,2-0,5
Над 0,5

3,51
0,61
6,50

7,84
2,76
18,77

2,33
1,39
4,93

0,010
0,001
0,022

3,79
0,06
7,83

8,07
3,73
13,12

До 0,01
0,01-0,02
Над 0,02

До 1
1- 2,5
Над 2,5

10,5-8
8-6
До 6

0,019
0,01
0,038

4,26
1,77
12,02

9,20
7,8
16,4

0,0070,0125
0,0125-0,04
Над 0,04

До 1

10,5-8

1- 2,5
Над 2,5

8-6
Под 6
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При съпоставяне на получените резултати от изследванията на речните и езерните водни тела в
парка при разработване на настоящия план за управление с тези от дългогодишния мониторинг през
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периода 2004- 2013 г. се вижда, че също са измервани аналогични стойности за амониев и нитратен
азот, фосфати и БПК5.
Трябва да се отбележи, че в предходния план за управление от 2004 г. на базата на резултатите,
получени при определяне на почти същите показатели, състоянието на всички водни тела е оценено
като „първа категория“, в съответствие с използваните тогава норми в Наредба 7/1986. Следователно
през последните 10 - 15 години се установява слабо влошаване на качеството на повърхностните
води в Парка по отношение на азот, фосфор и биохимична потребност от кислород.
В заключение, може да се обобщи, че формираният воден отток на територията на НП „Пирин“ е 2.3
пъти по-голям от средния за Пирин планина и 5.6 пъти по-голям от този за страната. Едно от
многото богатства на Парка е изобилието на студена, кристално чиста вода с впечатляващо
биологично разнообразие във водните екосистеми, което трябва да се опази за бъдещите поколения.
Количеството на водните ресурси, включено в различните водохващания на територията на парка
съставлява само 0.56% от общия повърхностен отток, а невъзвратимите загуби възлизат едва на 0.06
% от този отток, което няма отрицателно въздействие върху устойчивото му развитие и осигурява
добро разреждане на отпадъчните води с чисти природни.
Препоръчва се строг контрол върху изкуственото зарибяване на
високопланинските ледникови езера над 2000 m и намесата в
свободното оттичане на водните им маси, предизвикващо развитие на
еутрофизация. Препоръчва се оптимизиране на взаимодействието на
вземащите решения местни и централни управленски органи при
извършване на дейности по наблюдение и контрол на въздействията
върху химичния статус на водните тела в Парка.
Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация към т.1.10.2., представена в текст и
таблици (Таблици №1.10.2. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 и 7 за пълноводие и Таблици № 1.10.2.8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 за
маловодие, както и Подробни осреднени данни от мониторинга за всяко водно тяло за периода 2004 - 2013 г.
са отразени в Таблици №1.10.2.15, 16 и 17) е включена в Сборник „Абиотични фактори“

1.10.3. Хидробиология
1.10.3.1. Оценка на екологичното състояние (по биологичен елемент за качество на
макрозообентос) на лотичните водни тела в НП Пирин
Според въведената в РБългария типология, проучваните в НП Пирин реки, се характеризират като
алпийски, планински и полупланински тип в Екорегион 7. Териториално лотичните водни тела
попадат в Егейската водосборна област и принадлежат към водосборите на трансграничните реки
Места и Струма.
За целите на настоящата разработка са извършени пробонабирания на дънни безгръбначни животни
от литоралната зона на избрани пунктове в 18 лотични водни тела, разположени на основни реки,
протичащи през територията на НП Пирин (Таблица №1.10.3.1. Оценка на екологичното състояние
на проучваните речни водни тела по биологичен елемент за качество Макрозообентос )

Подборът на подходящи реки и пунктове за пробонабиране на макрозообентос (дънните
безгръбначни съобщества) бе съобразен с няколко основни фактора:

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

Page67

1. С цел съпоставимост на данните и извеждане на дългосрочна оценка са избрани реките,
проучвани в План'04;
2. На място, в зависимост от условията, при спазване на мерки за безопасност,
достъпността и характеристиките на средата е преценен точния брой на пунктовете, и
подходът за пробонабиране;
3. Взето е под внимание изискването, заложено в Заданието, пробите за хидробиологичен
анализ на течащи води да се събират от избрани основни реки на пресечната им точка с
границата на парка, а при наличие на източници на замърсяване, съответно над тях. В
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условията на труден достъп и при липса на значими въздействия, които могат да окажат
трайно негативен ефект върху качествата на водите, пробонабирането е извършено под
границата на НП Пирин.
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Проучването на водите е извършено през лятото на 2014 г., в рамките на две полеви изследвания
(юли и август).
Европейската Рамковата директива за водите 2000/60/EC поставя като основна цел постигане на
добро екологично състояние на повърхностните води. Дефинирането на парка като парк с
национално значение, налага стойностите, които детерминират екологичния статус (ecological quality
ratio values) да характеризират неповлияни, референтни условия, което съответства на отлично
състояние на проучваните водни тела. С такъв статус бяха характеризирани по-голямата част от
проучваните пунктове в избраните лотични водни тела. Това са Бела река, над ВЕЦ, Бъндерица (в
двата проучвани пункта - над х. Вихрен и под къмпинга), Демяница, над х. Демяница, Глазне над гр.
Банско, проучваните пунктове на реките Плешка, Дисилица, Ретиже, Каменица, Туфча (Брезница),
Мозговица, Пиринска Бистрица, Влахинска и Железина. В добър екологичен статус за оценени Бела
река, пункт Бетоловото, Безбожка, под границата на НП Пирин и Икришка, съответно над и под
Шилигарника (Таблица №1.10.3.1.). Регистрираните по-ниски оценки се дължат основно на локални
антропогенни въздействия, резултат от функционирането на застроените вили/хижи, както и
засиленият туристопоток през летния сезон, когато е извършено проучването.
Сравнителният анализ на актуалното състояние на водите (2014 г.) и проучването, проведено по
време на разработване на План за управление на Парка (2001-2002 г) показва, че като цяло през
периода на действие на План'04, течащите води се характеризират с непроменено качество. Слабо
влошаване на екологичната ситуация (качествата на водите) се наблюдава на река Бела, пункт м.
Бетоловото, разположен под границата на НП Пирин.
За разлика от река Безбожка, която и в проучванията, проведени преди 10 години е детерминирана
със стойност на БИ 4 (съответстващо на добър екологичен статус), състоянието на река Бела се
променя в относително къс речен участък, обхващащ функционираща ВЕЦ. Оценката по БИ се
различава с една степен, като на пункта над хидротехническото съоръжение, който се характеризира
с неповлияни, нативни условия, стойността на показателя е максимална ( БИ 5) и съответства на
отлично екологично състояние, а под централата е 4, което отговаря на добро състояние (Таблица
№1.10.3.1.). Като причина за промяна на екологичния статус на река Бела могат да се посочат както
процесите, които настъпват във водната екосистема, в резултат на хидроморфологичните изменения
от надлежащото водохващане, които оказват негативно въздействие особено върху почувствителните бентосни видове, така и констатирани на място локални антропогенни въздействия в
участъка (замърсяване на речното корито с отпадъци) под водохващането, от където е взета пробата.
С цел извеждане на дългосрочни тенденции, към проведените през лятото на 2014 г.
еднократни проучвания, е асоциирана информация от изследвания, събирани по
обществени поръчки, чийто резултати са част от базата-данни на Системата за
мониторинг на водите към ИАОС (2010-2013 г.), както и задачи, изпълнявани с цел
верифициране на референтни условия на територията на ЗБРБУ (2011-2012 г.). Някои
оценки за предишни периоди представени в Таблица №1.10.3.1. са изведени от
научни проекти, разработени в отдел „Водни екосистеми“, при ИБЕИ БАН.
Като допълнение, в предоставената от БДЗБР информация, са анализирани данни за
състоянието на други водни тела, различни от представените в Таблица №1.10.3.1. в
СВИТЪК I:ПРИЛОЖЕНИЯ, но попадащи на територията, както и на/под границата
на НП „Пирин“. Такива са:
 р. Брежанска от изворите до вливането й в р. Струма, чието състояние,
дефинирано по макрозообентос, е оценено като отлично през 2011 г.;
 р. Ощавска/ Дяволска/ от изворите до вливането й в р. Струма – не е изведена
оценка през периода 2010-2013 г., поради пресъхване на реката. Еднократни
проучвания, проведени през 2008 г. за целите на разработки на ИБЕИ БАН,
определя качеството на водите в горното течение на реката със стойност на

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.
“

БИ 4.5, което по сега действащото законодателство отговаря на отлично
състояние;
 р. Кременска от изворите до вливането в р. Места – добро състояние по
макрозообентос, през 2013 г.;
 р. Изток от изворите до вливането й в р. Места –– отлично състояние по
макрозообентос, през 2013 г.
 р. Ретиже от изворите до ВХ на ВЕЦ " Ретидже-1" на кота 1635м. – отлично
състояние по макрозообентос и фитобентос, през 2013 г.

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т. 1.10.3.1. е приложена Таблица №1.10.3.1. Оценка на екологичното
състояние на проучваните речни водни тела по биологичен елемент за качество Макрозообентос.
Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация с представени резултати от анализи,
снимки и таблици по т.1.10.3.1. е включена в Сборник „Абиотични фактори“

1.10.3.2. Оценка на екологичното състояние (по биологичен елемент за качество на
фитопланктон и фитобентос) на стоящи водни тела в НП Пирин
Във връзка с изпълнението на задача „Оценка на екологичното състояние по биологичен елемент за
качество на фитопланктон и фитобентос на стоящи водни тела в НП Пирин към т.1.10.3.
Хидробиология и по-конкретно изискването „да се направят хидробиологични анализи по следните
основни показатели... за стоящи води /езера по избор/ - трофичност, фитопланктон е извършено
пробонабиране на фитопланктон и фитобентос и анализ на екологичното състояние от 20 езера на
територията на парка съгласно НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на
повърхностните води.
Постигнати са следните резултати: Анализирани са напълно данните за 20 езера, представени в
Таблица №15. По-повечето критерии формиращи крайната оценка на екологично състояние тези
езера са в отлично състояние, а по някои – в добро.
Като крайна оценка по показателите фитопланктон и фитобентос всички те се характеризират в
отлично екологично състояние.

Таблица №21

Оценка на екологичното състояние по биологичен елемент за качество на
фитопланктон и фитобентос на стоящи водни тела в НП Пирин
Езеро

Състоя
ние

EQR

ВГИ

Общ
биообем
(mm3/l)

Хлороф
ил А
(μg/l)

Прозр
%
Цъфт
ачнос Cyano
еж
т
bacter токси
(m)
ia
чни
в-ве

Окото
Рибно
Бъндеришко
Дълго
Бъндеришко

Отлично

0,999

0,28

1,29

2,8

>4

0

Отлично

0,997

0,98

0,01

0,8

>4

Отлично

0,997

1,16

0,57

1,7

Жабешко

Отлично

0,998

0,94

0,06

Влахино 1

Отлично

0,998

0,91

Влахино 2

Отлично

0,998

Влахино 3

Отлично

Влахино 4

Отлично

Фитобе
нтос
IPS

не

не

19,2

0

не

не

20

>4

0

не

не

19

2,6

>4

0

не

не

19,7

0,06

0,5

>4

0

не

не

16,9

0,95

0,05

0,7

>4

0

не

не

19,6

0,997

1,01

0,54

1,6

>4

0

не

не

19,4

0,998

0,77

0,1

2,5

>4

0

не

не

18,2
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Цъфтеж
(степен)
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Спанополско 1

Отлично

0,997

1,01

0,02

0,4

>4

0

не

не

19.2

Спанополско 3

Отлично

0,998

0,94

0,07

0,5

>4

0

не

не

19.2

Муратово
Безименно
над Муратово
Тодорино око
1
Тодорино око
2
Горно
Василашко
Долно
Василашко
Попово
(=Папазгьол)

Отлично

0,998

0,76

0,35

1,2

>4

0

не

не

19.5

Отлично

0,997

1,19

0,18

0,9

>4

0

не

не

17.2

Отлично

0,997

1,05

1,98

4,3

>4

0

не

не

20

Отлично

0,999

0,38

1,67

4,1

>4

0

не

не

19.6

Отлично

0,997

1,03

0,01

0,7

>4

0

не

не

16.8

Отлично

0,997

1,19

0,1

2,8

>4

0

не

не

18.6

Отлично

0,997

1,04

0,12

1,2

>4

0

не

не

17.4

Рибно езеро 1

Отлично

0,998

0,95

0,08

2,1

>4

0

не

не

17.5

Рибно езеро 2

Отлично

0,997

1,01

0,06

1,8

>4

0

не

не

17.5

Безбожко

Отлично

0,997

0,98

0,02

0,9

>4

0

не

не

19.6

Оцветяване по
Наредба Н-4
отлично състояние
добро състояние
умерено състояние
лошо състояние

Легенда:
ВГИ - Водораслов групов индекс (по
Белкинова и др. 2013)
Прозрачност - по Секки
EQR по Водораслов групов индекс
EQR - Ecological Quality Ratios
IPS – диатомеен индекс за замърсяване
(Coste in CEMAGREF 1982, 1984; Prygiel &
Cost 1993; Prygiel et al. 1999)

много лошо състояние
Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация за Оценка на екологичното състояние на
проучваните речни и стоящи водни тела по т.1.10.3. е включена в Сборник „Абиотични фактори“

1.11.ПОЧВИ
1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите

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

Page70

В Почвено-географското райониране на страната в „География на България” Нинов (2002)
определя принадлежността на почвите от Пирин към Средиземноморска почвена област,
Рило-Пиринска провинция от пояса на кафявите и тъмноцветните горски почви. Авторът
описва наличието и на регосоли.
На основата на Държавна дигитална карта за почвената покривка и категориите земеделски
земи в М 1:10000 (2000г.) в „План за управление на НП Пирин” (2004) на територията на НП
Пирин е дефинирано присъствието на тъмноцветни горски почви – 12905.4 ha, кафяви
горски почви – 8053.0 ha, планинско-ливадни почви – 6962.0 ha и хумусно-карбонатни
почви – 1721.9 ha.
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Събрана и анализирана е информация от 17 почвени профила (ПУ 2004), резултати от
мрежата за широкомащабен мониторинг на горските екосистеми в страната, резултати от
провеждания собствен мониторинг на почвите на територията на НП „Пирин” (2005г.),
резултати от извършените нови почвени изследвания от трасетата на ски писти
„Балканиада”, „Тодорка”, „Томба” – средна и долна част, както и почви от отдел 125 (1),
чието обобщение позволява да се оценят следните по-важни характеристики по почвени
типове:
Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos)

 Кафяви горски тъмни (1200 m -1750 m н.в.) – характеризират се:
- със средно кисела реакция на почвения разтвор (рН – 5,5 ±0,42);
- преобладават почвите с бедно хумусно съдържание (34,62%), следвани от тези с малко
хумусно съдържание (23,08%), средно хумусни (15,38%), богато хумусни (11,54%),
хумусни (7,69%) и обилно хумусни (7,69%) ;
- съдържанието на органичен въглерод рязко намалява в дълбочина по профила;
- притежават средно съдържание на общ азот (0,16 ±0,05%), което е относително ниско на
фона на високото количество органично вещество;
- 77% от почвите имат съотношение С:N ≥ 13, което е индикатор за забавено протичане на
минерализационните процеси и акумулация на органично вещество. При 23% от почвите,
съотношението С:N ≤ 13 - индикатор за относително бързото разлагане на органичното
вещество и нормалното протичане на минерализационните процеси.
 Кафяви горски почви – преходни – характеризират се със:
- средно кисела реакция на разтвора (рН 5,2 ±0,3);
- преобладават почвите с бедно до средно хумусно съдържание (по 33,33%), следвани от
обилно хумусните (22,22%) и малко хумусни (11,11%);
- съдържанието на органичен въглерод рязко намалява в дълбочина по профила;
- притежават средно съдържание на общ азот (0,16 ±0,03);
- съотношението С:N ≥ 13, което е индикатор за забавено протичане на
минерализационните процеси и акумулация на органично вещество.

Тъмноцветни горски почви (Umbiric Cambisols)
Характеризират се:
- със силно кисела реакция на почвения разтвор (рН – 4,8 ±0,49), което определя почвите
като транзитна зона за редица елементи. При тези условия количеството на
постъпващото в почвите органично вещество е с повишена роля като източник на
хранителни елементи, предвид слабото глинообразуване в условията на високопланския
климат;
- с преобладаващо разпространение са малко хумусните (33,33%) и обилно хумусните
почви (33,33%), хумусните (16,67%), следвани от средно и бедно хумусните (по 8,33%);
- съдържанието на органичен въглерод рязко намалява в дълбочина по профила;
- средно (0,14 ±0,03) до голямо (0,21 ±0,01) съдържание на общ азот, съответно при 83% и
17% от изследваните почви;
- съотношението С:N ≥ 13, което е индикатор за забавено протичане на
минерализационните процеси и акумулация на органично вещество.
Извършеният анализ на резултати от изследвания на почвите показва, че на територията на НП
„Пирин“ преобладават почви със силна буферна способност – 72 % над почвите със слаба буферна
способност - 28 %;
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Разпределението на различните почвени типове по степен на буферност е както следва:
- Кафява горска тъмна – 89% - силно буферни почви; 11% - слабо буферни почви;
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-

Кафява горска преходна – 67% - силно буферни почви; 33% - слабо буферни почви;
Тъмноцветна горска - 50% - силно буферни почви; 50% - слабо буферни почви.

1.11.1.2 Състояние на почвите в териториите отдадени на концесия
/ски писти/
Извършените анализи през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. в. 2215 m), „Тодорка”
(н. в. 2080 m), разположени в зоната на разпространение на планинско ливадните почви, „Томба”
(средна част - н. в. 1897 m), „Томба” (долна част - н. в. 1752 m), разположени в зоната на
разпространение на тъмноцветните горски почви и контрола – планинско ливадна почва от отдел
125 (1) – н.в. 1947 m показват, че:
В сравнение с контролната почвена проба, която е със слабо кисела реакция на почвения разтвор,
при почвите от ски пистите се наблюдава леко вкисляване – почвите от „Балканиада” и „Тодорка” са
със силно кисела реакция, а тези от писта „Томба” (средна и долна част) са със средно кисела
реакция (фиг. 1.11.2.4-1);
 В сравнение с контролната почвена проба, която е малко хумусна, почвите от писти
„Балканиада” и „Тодорка” са обилно хумусни, а тези от писта „Томба” (средна и долна част)
са със средно хумусно съдържание (фиг. 1.11.2.4-2);
 В сравнение с контролната почвена проба, която е със средна запасеност с общ азот, почвите
от писти „Балканиада” и „Тодорка” са с обилна запасеност, а тези от писта „Томба” (средна и
долна част) са с малка запасеност;
 В сравнение с контролната почвена проба, която е със слаба запасеност с усвоим фосфор,
силно обилна запасеност с калий и голяма запасеност с усвоим магнезий, почвите от писти
„Балканиада” и „Тодорка” са с добра запасеност с усвоим фосфор, силно обилна до свръх
обилна запасеност с калий и много слаба запасеност с усвоим магнезий, а тези от писта
„Томба” (средна и долна част) са със средна запасеност с усвоим фосфор, свръх обилна
запасеност с калий и много слаба запасеност с усвоим калий. Значимите разлики в
съдържанието на калий и магнезий в почвите от ски пистите в сравнение с контролната
почвена проба вероятно са резултат на системното внасяне на физиологично кисел азотен
тор (амониева селитра), което води до засилена миграция по профила на катиони на калия и
магнезия и влошаване на калийния режим на почвите;
 Повишени концентрации на нитратни йони (NO3ꞌ) в почвите от писти „Томба” (долна и
средна част) и Тодорка спрямо тези от контролната проба и Балканиада.

1.11.1.3. Замърсяване на почвите
Резултатите от провеждания мониторинг на почвите на територията на НП „Пирин“
(предоставен протокол №794/15.06.2005 г. за 12 бр. почвени проби, взети през 2005 г. от
територията на НП „Пирин”) показват, че няма замърсяване с тежки метали и металоиди на
мъртвата горска постилка и на повърхностния (0-10 cm) органичен почвен хоризонт.
Специалните изследвания през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. в. 2215 m),
„Тодорка” (н. в. 2080 m), „Томба” (средна част - н. в. 1897 m), „Томба” (долна част - н. в.
1752 m) и контрола – планинско ливадна почва от отдел 125 (1) – н.в. 1947 m също
потвърждават, че няма замърсяване на почвите с тежки метали (табл. 1.11.2.5-2).
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Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация с представени резултати от анализи,
фигури и таблици по т.1.11.1. е включена в Сборник „Абиотични фактори“
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Таблица №.22: Съдържание на тежки метали в почви от ски писти – НП Пирин, 2014
Показател

Балканиада

Ски писти
Томба Тодорка
срадна част

Томба долна част

Контрола
Отдел 125
(1)

Fe, mg/kg

207

156

27.7

28

4.3

Cu, mg/kg

<1

<1

<1

<1

<1

Zn, mg/kg

2.2

1.8

<1

<1

<1

Mn, mg/kg

13.1

15.9

14.8

20.9

7.6

Mo, mg/kg

<1

<1

<1

<1

<1

1.11.2. Почвени процеси (ерозионни процеси)
1.11.2.1. Проучване и описание на местата с възникнали ерозионни процеси (вид и степен), в
това число и териториите отдадени на концесия
Настоящата оценката за ерозионните процеси на територията на НП „Пирин” и на резерватите
„Юлен” и „Баюви дупки-Джинджирица” е направена при проучванията за инвентаризацията на
горските и земеделските територии през юли-септември 2014 г., като за определяне на площната
ерозия е използвана Скалата за степените на ерозираност и връзката им с почвените показатели по
Класификационна схема на типовете горски месторастения в Р БЪЛГАРИЯ, приложение 4.
В Таблица №.23 е представено разпределението на площите за НП „Пирин”, Буферната зонаЮНЕСКО и резерватите „Юлен” и „Баюви дупки-Джинджирица” по степени на ерозираност.

Таблица №.23 Разпределение за площите за НП „Пирин”, Буферна зона-ЮНЕСКО и резерватите
„Юлен” и „Баюви дупки-Джинджирица” по степени на ерозираност
Вид гори

Степен на ерозираност в ха

НП „ПИРИН”
Буф. зона-ЮНЕСКО
Общо
%
Резервати
%
Всичко:

Неероз.
32508.0
1062.1
33570.1
97.6
5943.6
99.2
38451.6

I
27.3
0.0
27.3
0.1
12.0
0.0
39.3

II
749.3
0.0
749.3
2.2
35.2
0.6
784.5

III
0.0
3.7
3.7
0.0
0.0
3.7

IV
14.5
12.2
26.7
0.1
0.0
0.0
26.7

V
0.4
0.6
1.0
0.0
0.0
1.0

Общо
ерозирани

Всичко

791.5
16.5
808.0
2.4
47.2
0.8
855.2

33299.5
1078.6
34378.1
100.0
5990.8
100.0
40368.9

На територията на НП „Пирин” и на резерватите „Юлен” и „Баюви дупки- Джинджирица”
при инвентаризацията са установени терени с възникнали ерозионни процеси и потенциана
заплаха за развитие в тях на площна и линейна ерозия, върху обща площ 855.2 ха, както
следва:
-

Площи със слаба I степен на ерозираност –39.3 ха, като е ерозирана горната половина на
хоризонт А на 20% или 30% от посочената територия;
Площи със слаба до средна II степен на ерозираност – 784.5 ха, ерозиран е целият хумусен
хоризонт А на 20% до 40% от посочената територия;
Площи със силна III степен на ерозираност – 3.7 ха, ерозиран е горната половина на
хоризонт В;
Площи със силна IV степен на ерозираност – 26.7 ха, като е ерозиран целият хумусен
хоризонт А и почти целия В хоризонт ;
Площи с много силна V степен на ерозираност – 1.0 ха, като е ерозиран почти целия почвен
профил и част от скалния рохляк С.
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В Буферна зона-ЮНЕСКО ски-пистите заемат обща площ 118.3 ха, или 11.0% от площта на
буферната зоната.
По ски-пистите на ски-зона с център гр.Банско – част от Буферна зона-ЮНЕСКО, с потенциална
заплаха за развитие на площна и ограничено линейна ерозия е установена обща площ на тези места
16.5 ха. Отнесена тази площ към площта на Буферна зона-ЮНЕСКО показва, че са ерозирани 1.5%
от терените на зоната. Ски писти с различна степен на ерозираност в Буферната зона заемат 1,1%
или 12.4 ха.
В частта от „Буферната зона“ – ски-зона с център гр.Добринище не са констатирани ерозионни
процеси, освен в т.ч. 12.4 ха (1.1% от зоната) – подотдели от самата ски-писта в зоната, основно
дължащи се на лоша експлоатация на автомобилния път дублиращ части от пистата.
Подробно описание на ерозираните терени в парка и в резерватите е представено в таксационните
описания по подотдели.
В Сботник „Абиотични фактори“ към т. 1.11.2. са представени:
А.
Списъци на площите с ерозия в НП „Пирин”, НП „Пирин” – Буферна зонаЮНЕСКО, Резерват „Юлен” и Резерват „Баюви дупки -Джинджирица”.
Б.
Таблица: Детайлно разпределение за площите по степен на ерозираност за НП
„Пирин”, НП „Пирин” - Буферна зона-ЮНЕСКО и за резерватите „Юлен” и „Баюви дупкиДжинджирица” по вид територии и по степени на ерозираност.

Площите с ерозия и местата с линейна ерозия са представени на Карта на
типовете почви в М 1:100 000.
1.11.2.2. Съществуващи протовоерозионни съоръжения и състояние
На територията на НП „Пирин“ противоерозионни съоръжения има изградени единствено в
тези, които са отдадени на концесия /“Буферна зона“ изключена от ОСКПН към ЮНЕСКО/.
При теренното проучване през 2014 г., на основание Заданието, са извършените
специализирани проучвания за ерозионни процеси (вид и степен на ерозия) за територията
отдадена на концесия.
Изведоха се следните основни констатации:
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Площна ерозия.
В резултат на затревяване в ерозирани участъци от ски-писти №№ 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9,
9А, 10, 11, 15 и 16 в „Ски зона с център гр. Банско - ПР „Вихрен” от концесионера на Ски
зоната - „ЮЛЕН”АД и заедно с естествено настанилата се тревна растителност е постигнато
тревно покритие с различна плътност в зависимост от
микроклиматичните условия. В площите с изкуствено
затревяване се наблюдава покритие на тревната
растителност 90 или 100%, с формиран чим 40 или
50% от площта, съответно при ски-писти №№ 7,15 и
16.
Върху сравнително малка част от ски-пистите (13.9 %
от площта им) съществува заплаха за развитие на
площна и линейна ерозия (Сн.1), тъй като терените са
слабо затревени(от 0 до 30%). Заплахата от ерозия е не
само заради незначителната тревна покривка, но и
поради големите наклони на пистите – обикновено над
10º.
Сн.1: Средната част на„Ски-писта 11” - Платото (сн.
инж. И. Петров, юли 2014г.)
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През периода 2003-2014г. от „ЮЛЕН” АД е извършвана непрекъснато дейност за борба срещу
ерозията върху ски-пистите в района на концесията на ски зона с център гр.Банско:
 Ежегодно е извършвано затревяване(средногодишно около 9.0 ха) на ерозираните участъци от скипистите. Прилагано е сеене чрез хидропосев на тревното семе и тор и мулчиране посева със слама или
сено. Хидропосева е покриван с 3-4 см сено или слама слепени с органично лепило. Тревната смеска
прилагана при затревяване на ски-пистите във високите части на планината съдържа червена власатка
(Festuca rubra rubra) – 15%, черна власатка (Festuca nigrecens) – 35%, овча власатка(Festuca ovina) –
10%, ливадна тимотейка (Phleum pratenze) – 5%, пасищен райграс (Lolium perenne) – 5%, алпийска
ливадина (Poa alpina) – 5% и др.

Сн.2: „Старата писта 7” (сн. инж. И. Петров, юли
2014г.)
В резултат на естественото и изкуственото
затревяването върху ски-пистите в Буферната зона
са се формирали полуестествени тревни формации
на природни местообитания с кодове 6150 и 6520.
В Приложение 1 към т. 1.11.2. „В” е представено:
Фитоценологично описание на растителността
по ски пистите в Буферна зона на ски зона с
център гр.Банско.
Фитоценологичното описание на растителността е
направено по Braun Blanquet от проф. Димитър
Димитров.

Линейна ерозия.
На стръмните участъци (над 10º) по ски-пистите са изграждани валове-канавки с наклон по склона 510% за безопасното поемане от почвата
или отвеждане на дъждовните и
снежните води (сн. 3) към колекторите.
Резултатите са много добри, като в
голямата си част ски-пистите са
затревени и защитени по този начин и
срещу линейна ерозия.

Сн.3: Ски писта „Томба” – изпълнени валовеканавки (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.)


Върху ски-пистите, в отделни участъци,
са изградени основни канавки-колектори
(сн. 4) с обща дължина 2.3 км, които да
отвеждат безопасно водите към хидрографската мрежа на ски зоната.

Сн.4: Канавка-колектор, пресичаща ски-писта
„Томба” (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.)


В основата на стръмни скатове (откоси)
на места са направени стени от суха
каменна зидария с общ обем 580 куб.м,
като между камъните са вкоренявани
резници от ива (сн. 5).

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

Page75



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.
“

Сн.5: Суха каменна зидария при долна станция
на лифт „Бъндеришка поляна-Старата писта”
(сн. инж. И. Петров, юли 2014г.)


По ръба на ски писта „Томба” е
изградена подпорна стена с дължина 75
м. Подпорната стена е изградена от обли
трупи ф 18-25 см от черен бор (сн. 7). В
челната страна на подпорната стена са
вкоренени
резници
от
ива
за
допълнително укрепяване на откоса,
след загниването на трупите.

Сн.6: Двустенен дървен бараж – ровината под
ски писта „Томба” (сн. инж. И. Хаджиев, юни
2011г.
Извършено е строителство на сандрачни баражи
(сн. 6) в дерето под ски писта „Томба”.
Формираната дълбока ровина през 2004/2005г. е
укрепена и линейната ерозия тук е
преустановена.

Сн.7: Подпорна стена под ски писта „Томба” (сн. инж. И.
Петров, юли 2014г.)

На р. Бъндерица в м. Бъндеришка поляна е
изградена корекция с дължина 0.15 км за
защита на водоема, стените на която са
построени от габиони (сн. 8).
Сн. 8: Едностранна корекция р. Бъндерица преди
моста (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.)



В долния край на корекцията се наблюдава
подкопаване на радието (сн. 9). При обилни
валежи е възможно понижаване на
ерозионната
основа
пред
радието,
заобикалянето му и при това е вероятно
пропадане и разрушаване на началото на
корекцията. За предпазване на корекцията е
необходимо изграждане в това място на
защитно съоръжение.
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Сн. 9: Продълбаване на дъното на
р.
Бъндерица (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.)



В заключение следва да се
отбележи, че с прилагането на
описаните
укрепителни
съоръжения и техниките на
затревяване се наблюдава в
последните години по-сигурно и
добро вписване на ски-пистите и
лифтовете към ландшафта на НП
„Пирин”.

1.11.2.3. Необходимост от действия за борба срещу ерозията


Необходимост от противоерозионни съоръжения

Източно на ски-път 1 се наблюдават няколко много стръмни откоси без растителна покривка –
участъци а1, а2, а3, 1, 2, 3 и 4, които понастоящем са подложени на интензивна ерозия. В
основата на откосите в миналото са изградени стени от няколко реда габиони, които на места са
повредени от падащите едри камъни. Габионите не осигуряват сигурна защита за
преминаващите по ски-пътя хора и животни срещу падащи камъни, дървета и свличане на земни
маси.
На ски-път 1-участък 3 е изградена подпорна стена от габиони за защита на откоса срещу
свличане. „ЮЛЕН” АД е възложил и има изготвен проект за допълнително укрепяване на
откоса с анкерирани дървени подпорни стени и укрепващи геомрежи.
Необходимо е през следващите 2 години за посочените останали 6 броя опасни участъци по
ски-път 1 да бъдат укрепени, като се изготви проект за укрепване на откосите и се изпълнят
проектираните мероприятия.


Необходимост от изпълнение на дейности за защита срещу
ерозия във високопланинските пасища

Резултатите от проучванията във високопланински пасища показват, че върху площ 420.1 ха е
установена слаба до средна (II степен) ерозираност. В тази връзка е необходимо пашата на
добитък да бъде спряна.

1.11.2.4. Почвени процеси (ерозионни процеси) в Биосферен Резерват „Баюви дупкиДжинджирица”
На територията на Резерват „Баюви дупки-Джинджирица” в отдели и подотдели: 39 а, в; 52 б,
в; 65 б, в с обща площ 47.2 ха е установена площна ерозия, както следва:
- Площи със слаба I степен на ерозираност – 12.0 ха, като е ерозирана горната половина
на хоризонт А;
- Площи със слаба до средна II степен на ерозираност – 35.2 ха, ерозиран е целият
хумусен хоризонт А.
Във връзка с установената слабата и слаба до средна степенна ерозираност за Резерват „Баюви
дупки-Джинджирица” не следва да се планират дейности за защита срещу ерозията.

1.11.2.5. Почвени процеси (ерозионни процеси) в Резерват „Юлен”
На територията Резерват „Юлен” не са установени терени с ерозия.
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Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация с представени резултати от анализи,
фигури и таблици по т.1.11.2. е включена в Сборник „Абиотични фактори“
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БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.12. ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ)
1.12.1.Обща класификация на екосистемите и биотопите в НП „Пирин“.
Приоритетни за опазване местообитания.
1.12.1.1.Методичен
(местообитанията)

подход

за

определяне

на

екосистемите

и

биотопите

В ПУ на НП „Пирин“ 2004-2013 г. понятията „екосистема“ и „биотоп“, са приравнени
към понятието „хабитат“, като в съответствие със Закона за биологичното разнообразие
вместо „хабитат“ е възприет термина „местообитание“. Описанието и картирането на
срещащите се в парка местообитания в План 04 е направено на базата класификацията
на палеарктичните хабитати (Clasification of palearctic habitats: CE; Nature and
environment № 78/96 ).
При разработването на ПУ на НП Пирин за периода 2014-2023 г. се възприема
диференцирано съдържание на понятията „екосистема“ и „биотоп“. Екосистемата се
разглежда като съвкупността от съобщества на различни групи организми (растения,
животни и гъби) развиващи се на относително еднородна територия, взаимодействащи
помежду си и с абиотичната среда, при което се осъществява определен поток на енергия
и кръговрат на веществата. Екосистемата се възприема и като „динамичен комплекс от
растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна
среда, които си взаимодействат като функционална единица със специфични
взаимосвързани процеси и специфичен общ облик“(ЗБР) .
Понятието „биотоп“ са възприема като идентично на понятието „местообитание“.
Биотопът (местообитанието) е пространствено и функционално място (екологична ниша)
в екосистемата, което заемат популации на видове и съобщества на различни групи
организми, т.е. биотопът представлява тяхното място (пространство) за развитие в
екосистемата. В Закона за биологичното разнообразие природните местообитания са
определени като „ естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални
области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и биотични
особености, придаващи им специфичен облик“. Местообитание на вид е районът,
определен от специфични абиотични и биотични фактори, в който този вид се намира
постоянно или временно в някой от стадиите на своя жизнен цикъл (ЗБР).
По класификацията на EUNIS на типа природно местообитание е дадено следното
определение: „растителни и животински съобщества като характеризиращи живата
среда елементи, функциониращи съвместно с абиотичните фактори на средата в
специфично равновесие“.

В съответствие с възприетото взаимносвързано съдържание на понятията „екосистема“
и „местообитание“, диференциацията на територията на НП Пирин по типове
екосистеми е направено по доминиращите растителни съобщества, като при групиране
на екосистемите е взето предвид и диференциацията на местообитанията по субстрата –
водни, преовлажнени, сухоземни, скални. За разграничаване на основните типове
екосистеми и биотопи са използвани следните показатели:
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1. За диагностични признаци на екосистемите от различни равнища, чрез които
да се осъществи тяхното определяне, са възприети установените синтаксони по
доминантния и флористичния подход за класификация на растителността.
2. От доминантния подход за класификация се използват синтаксоните с ранг
формация, група асоциации и асоциация (Бондев, 1991).
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3. От флористичния подход за класификация се използват синтаксони от
различен ранг, които са свързани с природните местообитания включени в Приложение
1 на ЗБР (Ръководство за определяне на местообитанията с европейска значимост в
България, 2009; Червена книга на РБ, том 3).
4. За биотопи на популациите на видовете и съобществата на различни групи
организми са възприети естествените природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР
и вторично преобразуваните местообитания в антропогенно формираните производни и
вторични екосистеми.
1.12.2. Класификация на екосистемите и биотопите
Пълната класификация на екосистемите и биотопите в НП Пирин , вкл. за Биосферен резерват „Баюви
дупки-Джинджирица“ и Резерват „Юлен“ са представени в Сборник „Биологична характеристика“.

Приоритетни за опазване местообитания.
От включените в Стандартния формуляр на ЗЗ BG 0000209 „Пирин“ 25 типове
природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР приоритенти за опазване са 4 от
природните местообитания
4070* Храстови съобщества с Pinus mugo
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планининте
91D0* Мочурни гори
9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор
В Червената книга на РБългария, том 3 – Природни местообитания, са включени
значителен брой от местообитанията, разпространени в НП Пирин. От тях въз основа на
комплексна оценка се предлага в ПУ да се предвидят специални мерки за опазване на
местообитанията, както е посочено в Таблица № 3.1. в Сборник „Биологична
характеристика.
В Сборник „Биологична характеристика“ е представена Таблица № 3.1. Природни местообитания от
Червената книга и Мерки за тяхното опазване

1.12.3. Резултати от картирането на природните местообитания в НП „Пирин“ (ЗЗ
BG 0000209 „Пирин“)
Извършените проучвания на територията на НП Пирин и сравнителния анализ с
резултатите /продуктите по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове – фаза I” (природни местообитания от
Приложение № 1 и видове животни и растения от Приложение № 2 на ЗБР) и от
изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват
„Тисата”, са представени в следващата таблица № 24.
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*Забележка: Разминаванията с предоставените резултати по „Картиране и определяне на ПЗС
на природните местообитания и видове – фаза I” се констатираха по време на проучванията на
терена, и това предизвика тяхното още по-детайлно проучване за ПРЕ-картиране и ново определяне и описание на благоприятното природозащитно състояние на съответните
местообитания и видове, съгласно Заданието.
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Таблица № 24 Местообитания
Тип местообитания вкл. в Приложение I на Дир.
92/43/ЕЕС
№
Код
Наименование
1

3130

2

3160

3

3260

4
5
6
7

4060
4070*
6150
6170

8

6230

9

62D0

10

6430

-

6510

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

142.1
10.9

0,35
0,03

145,9
7,9

14.3
1054.2
4565,0
1959.3
690.9

0,04
2,61
14.83
4.85
1.71

3848,1
4813,5
1091,0
1044,7

1876.7
2510.1

4.65
6.22

2191,1
2726,4

37.0

0,09

38,1

Планински сенокосни ливади
0,17
70,0
Преходни блата и плаващи подвижни торфища
0,05
21.1
Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
7.17
2893.8
Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във
8120
високите планини
1.03
415.2
Хазмофитна растителност по варовикови скални
8210
склонове
2.81
1134.0
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 2116.4
5.24
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
0,13
50.6
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
2.89
1165.8
91BA Мизийски гори от обикновена ела
1.77
713.7
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
11.21
4524.3
91D0* Мочурни гори
0,004
1,7
9270 Гръцки букови гори с abies borisii-regis
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския
9410
пояс (Vaccinio-Piceetea)
4,05
1635.8
Субсредиземноморски борови гори с ендемични
9530*
подвидове черен бор
0,23
94.3
95A0 Гори от бяла и черна мура
17.85
7207.6
8310 Неблагоустроени пещери
0,002
Местообитания, които не са включени в Приложение I на Дир. 92/43/ЕЕС
Горски култури
1186.5
2.94
Антропогенни територии
120.7
0.30
Производни тревни съобщества
134.7
0.33
Смесени иглолистни гори
2431.3
6.02
Смесени широколистно-иглолистни гори
160.6
0.40
Смесени широколистни гори
7.3
0.02
Изкуствен водоем
0.6
0.001

4,4
0,4
47,0
1809,5

sanguisorba officinalis)

6520
7140
8110

ОБЩА ПЛОЩ НА НП ПИРИН:

40369
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11
12
13

Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност
от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea
Естествени дистрофни езера
Равнинни или планински реки с растителност от
Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
Храстови съобщества с Pinus mugo
Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества
Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества
Богати на видове картълови съобщества върху силикатен
терен в планините
Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс
Низинни сенокосни ливади (Аlopecurus pratensis,

Площ
%
Площ*
ПУ НП спрямо съгл.
Пирин общата „Карти
‘2014 площ ране......
ха
на НП фаза I”

439,7
863,9
2338,7
14,0
497,0
140,4
3449,0
0,8
7,9
720,1
115,2
983,9
-

27338
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В СВИТЪК I ПРИЛОЖЕНИЯ към Плана за управление, както и в Сборник „Биологична
характеристика“ е представена таблица „Местообитания“ (Таблица 1.12.1.3), съдържаща следната
информация: код и наименование на типа местообитание, съгласно Приложение №1 на ЗБР, процентно
покритие на природното местообитание, спрямо общата площ на парка, степен на представителност,
приоритетност за опазване, степен на опазване на местообитанието и възможности за възстановяване.
Актуализираната карта на местообитания в НП Пирин е представена в Приложение към Сборника.

1.13. РАСТИТЕЛНОСТ
113.1. Класификация на растителността в НП „Пирин“при различни методични
подходи.
В съответствие със Заданието за разработване на ПУ е необходимо:
„Да се извърши класификация на растителността на ранг формация по Бондев, 1991
(Растителността на България), като се посочи принадлежността на формациите
към типовете местообитания от EUR 27/Приложение 1 на ЗБР;
Да се класифицира горската растителност, съглсно класификационната система
European forest types Categories and types for sustainable forest management reporting and
policy, публикувано в EEA Technical report No 9/2006 на Европейската Агенция по околна
среда.“
За съвместяване на класификацията на растителността по Бондев (1991) с типовете
местообитания по ЗБР, са използвани различни методични подходи за класификация
(физиономичен, доминантен и флористичен), в резултат на което са обособени различен
брой взаимносвързани синтаксони.
Системата от синтаксономични категории при физиономичния подход за
класификация, включва: тип растителност, клас формации и група формации.
Основните диагностични признаци на синтаксоните от различни равнища са структура
на съобществата, жизнена форма на преобладаващите видове и условията на
местообитанията. Основна синтаксономична категория при този подход е клас
формации. При физиономичен подход за класификация, в съвременната растителност в
НП „Пирин“ се разграничават следните физиономични категории:
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Дървесен тип горска растителност - Lignosa
Клас формации Листопадни гори Aestilignosa
Група формации Лятнозелени мезофитни широколистни гори
Клас формации Иглолистни гори Aciculilignosa
Група формации Планински иглолистни гори
Храстов тип растителност – Fruticeta
Клас Листопадни храстови формации Aestifruticeta
Група формации Лятнозелени широколистни храсталаци в умерените ширини
Клас Иглолистни кривостъблени и ерикоидни формации Aciculifruticeta
Група формации Иглолистни кривостъблени и ерикоидни храсталаци
Клас формации от храстчета и полухрасти Fruticeto-Herbosa
Група скални формации
Група алпийски формации на каменисти сипеи
Тревен тип растителност Herbosa
Клас Тревисти лятнозелени ксерофилни формации Aestiduriherbosa
Клас Тревисти мезофитни формации Pratoherbosa
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Клас Тревисти тундрови и алпийски формации Frigoherbosa
Група Алпийски формации
При Физиономичния подход за класификация се очертава съществуващата
вертикално-поясна зоналност на растителността на територията на НП Пирин

При доминантен подход на класификация приложен от Бондев (1991) в съвременната
растителност на НП „Пирин“ се разграничават три синтаксономични категории:
формация, група растителни асоциации и асоциация. Установените съобщества по
едификаторните видове в План ‘04 приравняваме към група асоциации, а отделните
типове фитоценози – към асоциация. Основни диагностични признаци на равнище
група растителни асоциации са преобладаващите видове в едификаторния и
субедификаторния етаж; на равнище растителна асоциация като диагностични признаци
се използувани диференциращи доминантни видове в един или в различни етажи или
фитоценотични хоризонти.
При флористичния подход за класификация се използва целия флористичен състав на
растителните съобщества, като в зависимост от установените диагностични видове,
фитоценозите се отнасят към синтаксони от следните синтаксономични категории:
асоциация, съюз, разред и клас. Растителните съобщества с неустановен ранг се
посочват като безрангова категория „ Съобщество от...“ (Community of...)
В разработената класификационна схема на растителността по доминантния подход за
класификация на равнище формация са отразени установените взаимовръзки с
картируемите единици по Бондев (1991), с природните местообитания по Приложение 1
към Закона за биологично разнообразие, с класификацията на растителността в ПУ на
НП „Пирин“ от 2004 г., с установени взаимовръзки със синтаксони при флористичния
подход за класификация и типовете горската растителност, съглсно класификационната
система European forest types Categories and types for sustainable forest management
reporting and policy.
При сравнително добре очертаната вертикално-поясна зоналност класификационните
групи са представени в рамките на очертаните вертикални пояси:
Алпийски пояс
Коренна растителност
1.Ацидофилни психрофитни тревни формации на извита острица (Cariceta curvulae),
планинска гъжва (Seslerieta comosae ),тределна дзука (Junceta trifidi),бролова власатка
(Festuceta airoides),скална полевица (Agrostideta rupestris) и др.
По Бондев (1991) - 1
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества
Pal. Class. 36.324, 36.3941, 36.39421, 36.3943, 36.3944, 36.3945
По ПУ на НПП (2004): Расти телност –В Приложение са посочени 29 растителни асоциации
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2. Калцефилни криофитни тревни формации на кобресия (Kobresieta myosuroides),
китайбелова острица (Cariceta kitaibelianae), корабска гъжва (Seslerieta korabensis) и др.
По Бондев (1991) - 2
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6170 Алпийски и субалпийски варовикови
тревни съобщества
Pal. Class. 36.41 – Затворени калцифилни тревни съобщества, използувани като пасища,
доминирани от туфести житни растения, развиващи се върху сравнително добре развит
почвен субстрат. Като доминанти най-често участвуват Festuca penzesii (Festuca pungens gr.),
гълъбовосиня гъжва (Sesleria coerulans), Festuca pirinensis (Festuca bosniaca ssp. pirnensis)
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36.42 – Относително затворени острицови съобщества формирани на ветровити
местообитания. Като доминанти най-често участвуват Kobresia mysoroides и Carex rupestri.
36.43 – Ксеро-термофилни остепнени калцефилни тревни съобществ на ерозирани почви.
Като доминанти най-често участвуват Seslera klasterski, Festucopsis sancta, Festuca dalmatica
ssp. stojanovii, Carex kitaibeliana.
3. Тревни групировки на силикатни сипеи
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до
снежния пояс –
Pal. Class. – 61.1 Алпийски и северни силикатни сипеи
Флористичен подход за класификация - разред Androsacetalia alpinae
4. Тревни групировки на варовикови сипеи
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви
шисти във високите планини
Pal. Class. – 61.2 Алпийски варовикови сипеи
Флористичен подход за класификация - съюз Thlaspion rotundifolii и съюз VeronicoPapaverion degenii
5. Тревни групировки на варовикови скални склонове
По Бондев (1991) – 2 и 9
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8210 Хазмофитна растителност по
варовикови скални склонове
Pal. Class. – 62.1 Вътрешни варовикови скални склонове с растителност
62.1А121 Пирински варовикови скални склонове
Флористичен подход за класификация - клас Asplenietea trichomanis, разред Potentilletalia
caulescentis, съюз Ramondion nathaliae
6. Тревни групировки на Силикатни скални склонове
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8220 Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове –
Pal. Class. – 62.252 Силикатни скални склонове с ендемични и реликтни видове в Карпатите,
Стара планина и Рило-Родопския масив
Флористичен подход за класификация - съюз Silenion lerchenfeldianae и разред
Androsacetalia vandelii
Субалпийски пояс
Коренна растителност
7. Клекова формация (Pineta mugi) в комбинация с коренни храстови формации (Alneta
viridis, Saliceta waldsteiniana и др), с производни храстови формации на сибирска хвойна (
Junipereta sibiricae), червена боровинка (Vaccineta vitis-idaeae) и тревни формации на картъл
(Nardeta strictae), мощна власатка (Festuceta validate) и др.
По Бондев (1991) - 3
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo
Pal. Class. 31.5 Храсталаци на ниските борове
По ПУ на НПП (2004): Растителност – В Приложение са посочени 12 растителни асоциации
8. Хигропсихрофилни торфищни формации на остра острица (Cariceta acutae),ежовидна
острица (Cariceta echinatae), възчерна острица (Cariceta atratae), Sphagneta ssp., Hygronardeta
По Бондев (1991) – картируема единица 5
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 7140 Преходни блата и плаващи подвижни
торфища
Pal. Class. 54.5 – Преходни влажни зони
По ПУ на НПП (2004), Карта на местообитанията - № 42
Флористичен подход за класификация - разред Caricetalia fuscae
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Производна растителност
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9. Комбинации от формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец
(Chamaecytiseta absintioides), ерикоидни формации (Vaccineta myrtilli,Vaccineta vitis ideae и
др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.)
По Бондев (1991) - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 25
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4060 Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества
Pal. Class. 31.41, 31.44, 31.44, 31.46, 31.47, 31.49, 31.4А, 31.48.
По ПУ на НПП (2004): Растителност – В Приложение са посочени 33 растителни асоциации
10. Ацидофилни психрофитни тревни формации на мощна власатка (Festuceta validae),
пъстра белардиохлоа (Bellardiochloeta violaceae),полевица (Agrostideta) и др.
По Бондев (1991) - 8
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества
Pal. Class. – 36.391 до 36.393
Съобществата най-често са доминирани от видовете ръждива власатка (Festuca paniculata)
(36.391),мощна власатка ( Festuca valida (36.3921), Poa violacea (Bellardiochloa violacea)
(36.393)
11. Картълови формации – Nardeta strictae
По Бондев (1991) - 3,6,26,44
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6230 Богати на видове картълови съобщества
върху силикатен терен в планининте
Pal. Class. – 36.31 Затворени ксерофитни до мезофитни съобщества
По ПУ на НПП (2004): Растителност – В Приложение са посочени 5 растителни асоциации
Флористичен подход за класификация - съюз Potentillo-Nardion
12. Хидрофилни тревни формации
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви
в равнините и в планинския до алпийския пояс
Pal. Class.: 37.8 Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и
алпийския пояс
Флористичен подход за класификация - клас Betulo-Adenostyletea
Мезофитна и ксеромезофитна растителност в иглолистння горски пояс
Коренна растителност
13. Бялмурови формации ( Pineta peucis) на места примесени с фитоценози от клек
(Pineta mugi)
По Бондев (1991) - 10
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип А
Pal. Class. – 42.723, 42.724, 42.725, Гори от бяла мура
European forest types Categories - 10.5 Високопланински средиземноморски борови гори
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 13 растителни асоциации
14. Смесени горски формации с преобладаване на бяла мура
По Бондев (1991) - 11,13
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура подтип А
Pal. Class. – 42.723, 42.724, 42.725, Гори от бяла мура
European forest types Categories -10.5 Високопланински средиземноморски борови гори
По ПУ на НПП-2004: Растителност - В Приложение са посочени 23 растителни асоциации
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15. Смърчови формации (Piceeta abietis) на места примесени с фитоценози от клек
(Pineta mugi )
По Бондев (1991) - 12
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския
до алпийския пояс
Подтип А - Eu-Picenion - Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори
Подтип Б – Abieto-Picenion – Среднопланински иглолистни гори
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Pal. Class. – 42.21, до 42.23, 42.24
European forest types Categories – 2.3 Гори от смърч в горската зона
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 4 растителни асоциации
16. Смесени горски формации с преобладаване на смърч
По Бондев (1991) – 14, 15,16
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 17 растителни асоциации
17. Мизийски елови формации
По Бондев (1991) - картируема единица 36, 39, 40
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела
Pal. Class.: 42.162 Мизийско-Македонски елови гори
Клас Querco-Fagetea, съюз Fagion, асоц. Galio-Abietum, групировка Abies alba+Fagus
sylvatica
18. Бялборови формации ( Pineta sylvestris)
По Бондев (1991) - 18
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори
Pal. Class. – 42.5С
European forest types Categories – 2.2. Nemoral Scots pine forest (Гори от бял бор в горската
зона)
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 9 растителни асоциации
19. Смесени горски формации с преобладаване на бял бор
По Бондев (1991) - 19,20,21
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори - подтип А Бялборови гори на силикатни субстрати – Vaccinio-Piceetea
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 12 растителни асоциации
19а. Смесени горски формации с преобладаване на бял бор
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори – подтип Б - Бялборови гори на варовик – Erico-Pinetea
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 2 растителни асоциации
Производна растителност
20. Трепетликови формации (Populeta tremulae) на територии заемани от смърч и бял бор
По Бондев (1991) - картируема единица 22
European forest types Categories - 13.5 Aspen forest (Трепетликови гори)
21. Растителни формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец
(Chamaecytiseta absinthioides), полевица (Agrostideta capillaris), картъл (Nardeta strictae) и др.
на територии заемани от гори на смърч, бяла мура и бял бор.
По Бондев (1991) - картируеми единици 25 и 26
22. Растителни формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец
(Chamaecytiseta absinthioides),бодлива власатка (Festuseta penzesii), пиринска власатка
(Festuceta pirinensis) и др. на територии заемани от гори на черна мура
По Бондев (1991) - картируем полигон 31
Северноприсредиземноморска ксеромезофитна растителност
Коренна растителност
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23. Черномурови формации (Pineta heldreichii)
По Бондев (1991) - 30
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип Б
Pal. Class. – 42.716, Ксерофилни гори от черна мура развиващи се предимно на варовикови
субстрати
European forest types Categories – Alti-Mediterranean pine forest (Високопланински
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средиземноморски борови гори)
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 14 растителни асоциации
24. Черенборови формации
По Бондев (1991) - картируема единица 65-67 (21,41)
Формация Pineta nigrae
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9530* Субсредиземноморски борови гори с
ендемични подвидове черен бор
Pal. Class.: 42.61 до 42.66
42.661 Хелено-Балкански гори от Pinus pallasiana; 42.661А Мизийско-Македонски гори от
Pinus pallasiana
European forest types Categories – 10.2 Mediterranean and Anatolian Black pine forest
(Средиземноморски и анадолски черборови гори)
Производна растителност
25. Растителни формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), зановец (Chamaecytiseta
absinthioides),бодлива власатка ( Festuseta penzesi)i, пиринска власатка ( Festuceta pirinensis)
и др. на територии заемани от гори на черна мура
По Бондев (1991) - картируем полигон 31
Мезофитна микротермна растителност в буковия горски пояс
Коренна растителност
26. Мезофитни букови формации (Fageta sylvaticae)
По Бондев (1991) - 32-35
Местообитания по Приложение 1 към ЗБР:
26А. Ацидофилни букови формации
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Pal. Class. 41.11, 41.19
European forest types Categories – 7.2 Central European mountainous beech forests
(Средноевропейски планински букови гори)
26Б. Мезофилни букови формации
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
Pal. Class. 41.13, 41.19
European forest types Categories – 7.2 Central European mountainous beech forests
(Средноевропейски планински букови гори)
Подтип типични мезофитни букови гори - Асоциация Asperulo-Fagetum
Подтип мезофитни букови гори на сравнително бедни почви – Асоциация Festuco drymejaeFagetum
Подтип букови гори с горска светлика – група Luzula sylvatica – Fagus sylvatica
Подтип смесени елово-букови и смърчово-букови гори
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 24 растителни асоциации
Производна и вторична растителност
27. Комбинации от тревни формации на обикновена полевица (Agrostideta capillaris),
картъл (Nardeta strictae), пъстра белардиохлоа (Bellardiochloa violacea) на територии заемани
от гори на обикновен бук и ела
По Бондев (1991) - 44

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

Page86

По флористичния подход за класификация установените синтаксони в НП Пирин са
включени в предварителна синтаксономични система, която е дадена в Приложение.
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Биосферен резерват „Баюви дупки-Джинжирица“
В биосферен резерват „Баюви дупки-Джинжирица“ са установени следните растителни
формации, които са свързани с определените природни типове местообитания:

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

Page87

1. Комбинации от формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански
зановец (Chamaecytiseta absintioides), ерикоидни формации (Vaccineta myrtilli,Vaccineta
vitis ideae и др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.)
По Бондев (1991) - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 25
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4060 Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества
2. Клекова формация (Pineta mugi) в комбинация с коренни храстови формации (Alneta
viridis, Saliceta waldsteiniana и др), с производни храстови формации на сибирска хвойна
( Junipereta sibiricae), червена боровинка (Vaccineta vitis-idaeae) и тревни формации на
картъл (Nardeta strictae), мощна власатка (Festuceta validate) и др.
По Бондев (1991) - 3
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo
3. Калцефилни криофитни тревни формации на кобресия (Kobresieta myosuroides),
китайбелова острица (Cariceta kitaibelianae), корабска гъжва (Seslerieta korabensis) и др.
По Бондев (1991) - 2
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6170 Алпийски и субалпийски варовикови
тревни съобщества
4. Ацидофилни психрофитни тревни формации на мощна власатка (Festuceta validae),
пъстра белардиохлоа (Bellardiochloeta violaceae),полевица (Agrostideta) и др.
По Бондев (1991) - 8
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества
5. Хидрофилни тревни формации
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
Флористичен подход за класификация - клас Betulo-Adenostyletea
6. Тревни групировки на варовикови сипеи
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8120 Сипеи върху варовити терени и
калциеви шисти във високите планини
Флористичен подход за класификация - съюз Thlaspion rotundifolii и съюз VeronicoPapaverion degenii
7. Тревни групировки на силикатни сипеи
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до
снежния пояс
Флористичен подход за класификация - разред Androsacetalia alpinae
8. Тревни групировки на варовикови скални склонове
По Бондев (1991) – 2 и 9
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8210 Хазмофитна растителност по
варовикови скални склонове
Флористичен подход за класификация - клас Asplenietea trichomanis, разред
Potentilletalia caulescentis, съюз Ramondion nathaliae
9. Ацидофилни букови формации
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа LuzuloFagetum
Pal. Class. 41.11, 41.19
European forest types Categories – 7.2 Central European mountainous beech forests
(Средноевропейски планински букови гори)
10. Мезофилни букови формации
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9130 Букови гори от типа AsperuloFagetum
11. Мизийски елови формации
По Бондев (1991) - картируема единица 36, 39, 40
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела
Клас Querco-Fagetea, съюз Fagion, асоц. Galio-Abietum, групировка Abies alba+Fagus
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sylvatica
12. Бялборови формации (Pineta sylvestris)
По Бондев (1991) - 18
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори
13. Смърчови формации (Piceeta abietis) на места примесени с фитоценози от клек
(Pineta mugi )
По Бондев (1991) - 12
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в
планинския до алпийския пояс
Подтип А - Eu-Picenion - Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори
14. Черенборови формации
По Бондев (1991) - картируема единица 65-67 (21,41)
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9530* Субсредиземноморски борови гори
с ендемични подвидове черен бор
15. Бялмурови формации ( Pineta peucis) на места примесени с фитоценози от клек
(Pineta mugi)
По Бондев (1991) - 10
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип А
16. Черномурови формации (Pineta heldreichii)
По Бондев (1991) - 30
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип Б

Резерват „Юлен“
В резерват „Юлен“ са установени следните растителни формации, които са свързани с
определените природни типове местообитания:
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1. Комбинации от формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански
зановец (Chamaecytiseta absintioides), ерикоидни формации (Vaccineta myrtilli,Vaccineta
vitis ideae и др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.)
По Бондев (1991) - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 25
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4060 Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества
2. Клекова формация (Pineta mugi) в комбинация с коренни храстови формации (Alneta
viridis, Saliceta waldsteiniana и др), с производни храстови формации на сибирска хвойна
( Junipereta sibiricae), червена боровинка (Vaccineta vitis-idaeae) и тревни формации на
картъл (Nardeta strictae), мощна власатка (Festuceta validate) и др.
По Бондев (1991) - 3
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo
3.Ацидофилни психрофитни тревни формации на извита острица (Cariceta curvulae),
планинска гъжва (Seslerieta comosae ),тределна дзука (Junceta trifidi),бролова власатка
(Festuceta airoides),скална полевица (Agrostideta rupestris) и др.
По Бондев (1991) - 1
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6150 Силикатни алпийски и бореални
тревни съобщества
4. Картълови формации – Nardeta strictae
По Бондев (1991) - 3,6,26,44
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6230 Богати на видове картълови
съобщества върху силикатен терен в планининте
5. Ацидофилни психрофитни тревни формации на мощна власатка (Festuceta validae),
пъстра белардиохлоа (Bellardiochloeta violaceae),полевица (Agrostideta) и др.
По Бондев (1991) - 8
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества
6. Хидрофилни тревни формации
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
Флористичен подход за класификация - клас Betulo-Adenostyletea
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7. Тревни групировки на силикатни сипеи
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до
снежния пояс
Флористичен подход за класификация - разред Androsacetalia alpinae
8. Ацидофилни букови гори
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа LuzuloFagetum
9. Мизийски елови формации
По Бондев (1991) - картируема единица 36, 39, 40
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела
Клас Querco-Fagetea, съюз Fagion, асоц. Galio-Abietum, групировка Abies alba+Fagus
sylvatica
10. Бялборови формации (Pineta sylvestris)
По Бондев (1991) - 18
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори
11. Смърчови формации (Piceeta abietis) на места примесени с фитоценози от клек
(Pineta mugi )
По Бондев (1991) - 12
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в
планинския до алпийския пояс
Подтип А - Eu-Picenion - Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори
12. Бялмурови формации ( Pineta peucis) на места примесени с фитоценози от клек
(Pineta mugi) По Бондев (1991) - 10
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтипА
1.13.2. Характеристика на горско дървесната растителност в НП Пирин (вкл.
резервати)

В СВИТЪК I ПРИЛОЖЕНИЯ към Плана за управление, както и в класификациите в Сборник
„Биологична характеристика“ е представена и Таблица 1.13.1.2 „Обща класификационна схема на
местообитанията и растителността в НП Пирин“ в която е направено съотнасяне според различните
класификации, съгласно Заданието.

1.13.2. Характеристика на горско-дървесната растителност в НП Пирин (вкл.резервати)
1.13.2.1. Общи данни за горските територии в обхвата на НП Пирин
Площта на НП Пирин при двата последователни Плана за управление през 2004 и 2014година, по вид на земите се разпределя както следва:
Таблица №25 Разпредление на горите в НП Пирин при двата плана за управление

Гори
В т.ч. естеств. произход
В т.ч. изк. произход
Клек
Всичко залесена площ
Всичко незалесена / дървопроизводителна
площ
Високопланински пасища
Всичко други недървопро-изводителн
площи

2004 год
ха
%
17148.3
42.5
15834.5
39.3

2014 год
ха
%
19183.5
47.5
18010.2
44.6

Разлика
+/- ха
+2035.2
+2175.7

1313.8
5962.0

3.2
14.8

1173.3
5935.8

2.9
14.7

-140.5
-25.7

23110.3

57.3

25119.3

62.2

+2009.0

251.1

0.6

12.2

-

-238.9

6438.9
10532.6

16.0
26.1

6216.2
9021.2

15.4
22.4

-222.7
-1511.4
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Вид територия
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Всичко НП Пирин
Актуална площ по ЦМ на МОСВ

40332.4

100.0

40368.9
40366.6

100.0

+ 36.5
+ 2.3

Разликите в общата площ са обяснени в Сборник „Гори“, както и в Част Първа, т.1.1 на ПУ.
Точното разпределение на горските територии по вид на земите, към 31.12.2014 година е както е
показано на следващата Таблица № 26.
Таблица №26 Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ на НП ПИРИН по ВИД НА ЗЕМИТЕ
Вид на подотдела

Иглол.

Изд.
Шир.вис. Превр.

Всичко
ха

%

А. Насаждения / Залесена площ
а) С пълн. 0.4-1.0
От естест.произход
Склопена култура
Несклопена култура
б) С пълн. 0.1-0.3
От естест.произход
изредена култура
Всичко насаждения
Б. Клек

16408.0
15243.6
1160.5
3.9
1493.8
1486.5
7.3
17901.8
5935.8

1160.5
1159.2
1.3
95.1
94.8
0.3
1255.6
-

26.1
26.1
26.1
-

17594.6
16428.9
1161.8
3.9
1588.9
1581.3
7.6
19183.5
5935.8

43.6
40.7
2.9
3.9
3.9
47.5
14.7

Всичко залес. площ

23837.6

1255.6

26.1

25119.3

62.2

10.8
1.2
0.2

-

12.2

-

Г. Недървопроизводителна площ, вкл. безлесна зона
високопл. пасище
6205.2
11.0
6216.2
сипей
3351.5
3351.5
скали
3173.1
0.4
3173.5
поляна
1123.8
2.2
1126.0
нелесоприг. голина
536.3
536.3
нелесопригодна площ
326.0
1.0
327.0
езеро
155.4
155.4
мочур
18.3
0.1
18.4
камионен път земен
63.1
9.1
72.2
шосе
16.9
16.9
дворно място
15.5
15.5
просека
31.4
0.6
32.0
кариера
0.3
0.3
ровина
41.2
41.2
река
14.3
14.3
откос
5.5
5.5
водна площ
0.6
0.6
канал
2.0
2.0
ски път
12.6
12.6
паркинг
0.4
0.4
каптаж
0.1
0.1
0.2
рибарник
0.1
0.1
ски писта
119.3
119.3

15.4
8.3
7.9
2.8
1.3
0.8
0.4
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3

Всичко недър. площ

15212.9

24.5

-

15237.4

37.8

Обща площ -хектари

39060.3

1282.5

26.1

40368.9

100.0

сечище
пожарище
голина

В. Незалесена дървопроизводителна площ
8.4
2.4
1.2
0.2
-

Всичко незал. площ

9.8

2.4

-

1.13.2.2. Таксационна характеристика на горскодървесната растителност
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Съгласно изискванията на Заданието, за изходна база за характеристиката на горскодървесната
растителност са взети данните от извършената инвентаризация на горските територии (ГТ) в парка
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през лятото на 2014 г. Данните са обработени съгласно разработената специално „Методика за
извършване на инвентаризация на горските територии в границите на НП „Пирин“. Съгласно
т.4.4 от нея, за основа на таксационната характеристика на горските насаждения са послужили
формираните типологични групи.
В табличен вид средните таксационни показатели на
насажденията в НП Пирин по основни типологични групи гори, са представени в Свитък „Гори“.
От представените синтезирано данни, по насаждения /по типологични групи/ могат да се направят
следните по-важни констатации: Общия запас на насажденията е в размер на 6492309 куб.м без
клони и 7070290 куб.м. с клони. На 1 ха, съответно общия запас възлиза на 338 и 358 куб.м. Найвисок е средния запас на еловите насаждения - 454 / 486 куб.м/ха, смърчовите – 427 /467 куб.м/ха и
т.н. Средният годишен прираст възлиза на 66084 куб.м без клони и на 72640 куб.м с клони.
Съответно на 1 ха, тези цифри са: 3.44 и 3.79 куб.м. Причина за относително по-ниския прираст на
насажденията е високата им средна възраст – 104 години.

 разпределение на залесената площ по дървесни видове
От таблица № 26,
по-горе, се вижда
ясно и
разпределението
на залесената
площ по дървесни
видове.
Определящи
облика на НП са
бялата мура
(33.7% от
залес.площ, без
клека) и белият
бор (30.1%).
Общо
иглолистните
дървесни видове
съставляват 93.6%
.

 Разпределение по дървесни видове и класове на възраст:
Горите в НП Пирин са с относително висока средна възраст, като от представителните за парка
дървесни видове /естествени формации/, най-стари са чермуровите насаждения – 128 години, а
най-млади –-белборовите (на 98 г). Иглолистните култури (предимно от бял и черен бор) са на
ср.възраст 43 години. Средната възраст на насажденията е 104 години.
Обезпокоителен е факта, че младите и средновъзрастни насаждения са чувствително малко. 24.5%
са всички насаждения и култури на възраст до 80 години, като само 5.5% от залесената площ на
парка са тези до 40 год.. Таблицата и диаграмата по-долу (която е по насаждения, а не по дървесен
вид), са илюстрация за лоша обща перспектива, изразяваща се в застаряване на насажденията, респ.
липсата на естествени процеси за смяна на поколенията.
Таблица №27 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ

клк
бм
чм

0 - 20
55.3
10.7

21-40
116.3
12.3

Класове на възраст
41-60
61-80
81-100 101-120 121-140
456.5
18.0

690.0
28.4

1077.7 1477.1
72.2 218.1

140->

1037.1 1560.2
86.3 510.1
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Общо

%

5935,8
6470,2
956,1
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Дърв.
Вид

23,6
25,8
3,8
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бб
чб
см
ела
здгл
акдр
бк
гбр
брз
ива
еатп
трп
чел
общо
%

87.4
10.4
19.0
5.3
0.1
18.2
1.2
0.5
0.1
208.2
1.1

477.0
23.0
123.3
57.4
1.4
17.8
2.3
2.2
1.6
2.9
0.7
838.2
4.4

655.4
88.3
188.0
154.0
179.9
1.3
1.0
2.2
1.0
3.3
1748.9
9.1

674.1
128.5
146.1
32.8
168.7
1.0
1869.6
9.7

874.5 1869.1
213.9 282.7
258.9 898.8
69.1 472.2
159.9 172.1
2.0
2728.2 5390.1
14.2
28.1

1020.2
147.0
557.0
272.9
199.7
3320.2
17.3

126.0
5783,7 23,0
31.0
924,8
3,7
356.2
2547,3 10,1
190.0
1253,7
5,0
1,4
0,0
0,1
0,0
306.6
1222,9
4,9
3,6
0,0
3,2
0,0
5
0,0
1
0,0
9,7
0,0
0,8
0,0
0 25119,3 100,0
16.1
100.0

Преобладават чистите иглолистни насаждения – 45.1%, и смесените иглолистни насаждения –
39.2% от площа на всички насаждения (без клека), чистите иглолистни култури са 3.4%, а
смесените иглолистни – още по-малко (2.2%).

1.13.2.3. Разпределение на дървесните видове по произход, вкл. неместни и чуждоземни и
процентното им съотношение
От общата площ на горите (без клека), преобладават тези с естествен произход – 93.9%. Културите
са с незначитлна площ, като от тях 1162.3 ха са склопени, 3.9 ха са несклопени, а 7.6 са изредени.
От естествените насаждения 16446.2 ха (85.8%) са с пълнота от 0.4 до 1.0, а редини – с пълнота до
0.3 вкл., са 1563.4 ха.

Таблица № 28 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ПРОИЗХОД на НАСАЖДЕНИЕТО
25119.3 100.0
ха
%
23946.0 95.3
1173.3
4.7
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Площ на Горите в НП
Пирин, вкл. клек
В т.ч. естеств. произход
В т.ч. изк. произход
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Местни, но нетипични за парка дървесни видове не са регистрирани. Неместните и
чуждоземни дървесни видове, които са инвентаризирани са както следва:
Дървесен вид
Зелена дугласка (10/10, 0.6п), култура 40 г
Атл.Кедър (6/10, 0.9п) култура 30 год, с преобладние и участие на бб
и бк (х 2/10), и съхнене – силно10% и загинали 20%,
ЕАТопола (10/10, 0.4п), култ 60 год, ед.уч. на см /бб, 60 % слаби и
средно повредени.

Площ - ха
1,4
0,2
1,0

1.13.2.4. Отчетни форми на всички горски територии
Отчетни форми на всички горски територии (в т.ч. за резерватите) – 1,2,3,4,5,6,7,ГФ се
представят в приложение към Сборник „Гори“.
В пълен обем данните от инвентаризацията на горите са представени в сборник ,,Гори” и
приложенията към него. (Има се предвид – таксационна характеристика на насажденията
по типологични групи, съгласно възприетата методика. Там е направена и характеристика
на горскодървесната растителност в основните типове хабитати.)
С План‘2014, за НП Пирин са изработени следните картни слоеве в ГИС:
Нова основа (с фиксирани външни граници на Парка) съдържащ информацията от
пълната инвентаризация на горите (в подходящ формат и мащаб М 1: 10 000), като са
приложени актуализирани карти на горите със следното съдържание:
- Карта на типовете горски месторастения ;
- Карта на горските насаждения по дървесни видове, класове на възраст и бонитет;
- Карта на горите по отдели и подотдели и по паркови райони;
- Карта на горите по подотдели и зони определени с ПУ.
1.13.2.5. Проучвания за здравословното състояние на горите
Механичните повреди в горите, предизвикани от ветроломи, ветровали, снеголоми,
снеговали, лавини, кални свлачища и срутища, са докладвани своевременно по етапния
ред. По-големи такива събития са били напр. голямата лавина в ПУ Синаница, м.Черната
вода през 2011-12 г.
Болести и вредители са наблюдавани в съвсем ограничени размери - в малка част от
насажденията на НП”Пирин”. Такива са нападения от коренова гъба, корояди и борова
процесионка.
След направената обработка на данните от подробната инвентаризацията, подробно
данните за здравословното състояние са представени в Сборник „Гори“.
1.13.2.6. Проучвания на мъртвата дървесина в горите
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Съгласно приетата Методика за инвентаризация на горските територии в НП „Пирин“,
експертите – таксатори, извършиха паралелна инвентаризация и на мъртвата стояща и
лежаща дървесина. Мъртвата дървесина е разглеждана освен като фактор за потенциална
заплаха за санитарното и здравословно състояние на насажденията, още и като незаменим
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ресурс за опазване на биологичното разнообразие и като фактор за съхраняване на
въглерода.
Обобщените данни и анализ от обработката на информационните масиви, касаещи
мъртвата дървесина, в следните два основни аспекти: разпределение по класове и
подкласове на възраст и разпределение по дървесни видове, са показани в следващите две
таблици:
Таблица №29 Разпределение на площта и запаса на насажденията, в които е
регистрирана мъртва дървесина по класове на възраст
Класове и
подкласове на
възрсат
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Площ на
насажденията
ха

%

Общ запас насажденията /без
Запас на Мъртвата
клони/
Дървесина
м3
%
м3
%

1-10

12.7

0.1

145

-

86

0,2

11-20

17.7

0.1

1345

-

32

0,1

21-30

100.4

0.6

12861

0.2

215

0,4

31-40

379.2

2.4

73800

1.3

650

1,2

41-50

591.6

3.7

149469

2.6

1008

1,9

51-60

618.5

3.9

181333

3.1

1186

2,3

61-70

427.9

2.7

119594

2.1

757

1,5

71-80

801.8

5.0

235105

4.1

1732

3,3

81-90
91-100
101-110

984.1
402.3

6.1
8.8

309998
500830

5.4
8.6

2740
4120

5,3
7,9

993.8

12.5

744829

12.9

6166

11,8

111-120

902.7

18.1

1184508

20.4

10057

19,3

121-130

987.4

12.4

829852

14.3

7133

13,7

131-140

005.3

6.3

400702

6.9

3442

6,6

608.7
151->>> 155.4
ВСИЧКО 5989.5

3.8

256260

4.4

3151

6,0

13.5
100.0

792564
5793195

13.7
100.0

9622
52097

18,5
100,0

141-150

От таблицата ясно личи, че най-висок дял мъртва дървесина има в насажденията на
възраст около 120 год. (19,3%) и над 151 години – 18,5%, като общо в насаждениятя над
101 години е съсредоточен 75,9% от запаса мъртва дървесина. Близко е и разпределението
на площа на насажденията с мъртва дървесина – 66,6% от площа на всички насаждения в
които е регистрирана мъртва дървесина са насаждения на възраст над 101 години.
Таблица №30 Разпределение на запасите на насажденията, в които е регистрирана мъртва
дървесина по дървесен вид
% от Запас на МД %
Запас в куб.м,
запаса
(с клони)
куб.м
МД
2066397
31,7
14250
27,4
345931
5,3
3438
6,6
1694263
26
14724
28,3
237281
3,6
1485
2,8
1141317
17,5
12060
23,1
630019
9,7
3451
6,6

здгл

278

0

-

-

бк

399821

6,1

2689

5,2

брз

209

0

-

-
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Дървесен
вид
бм
чм
бб
чб
см
ела
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вгбр
здб
ива
етп
трп
общо

22
18
457
167
923
6517103

0
0
0
0
0
100,0

52097

100,0

1.13.2.8. Възобновяване, смяна на дървесните видове
Условията на месторастене на територията на НП Пирин са изключително благоприятни за
протичане на естествените възобновителни процеси на типичните за района дървесни и храстови
видове.
Насажденията и културите на възраст от 1 до 40 години, по подкласове на възраст са както следва:
I
1-10
38.4 ха 0.2 % от общата залес.площ без клека(19183.4)
11-20 187.9 ха 1.0 % --«»-II
21-30 278.9 ха 1.4 % --«»-31-40 548.7 ха 2.9 % --«»-От това разпределение се вижда колко и какви са насажденията и културите до 40 годишна
възраст. Общата им площ е 1053.9 ха или 5.5 % от общата залесена площ (без клека).
Като цяло територията на залесената площ на парка се е увеличила с 2009,4 ха, в т.ч. с
регистрирано намаляване на високопланинските пасища с 222.8 ха, клека с 25.7 ха и на поляните с
413,6 ха и т.н., вкл. част от нелесопригодните голини, които са преоценени именно поради
настаняването на дървесна и храстова растителност върху част от тях. Т.е. сновна причина, както
личи, са процесите на самозалесяване регистрирано върху част от незалесената (през 2004 г) площ
на парка.
В обобщение може да се каже, че условията за естествено възобновяване на горскодървесната
растителност в преобладаващата лесопригодна част на НП Пирин, са много благоприятни, поради
което не се налагат специални възстановителни мерки като „залесяване“.
Подробния анализ на процесите по възобновяване и свързаните с това закономерности в
развитието на горите в НП са представени в Сборник „Гори“.
В Сборник „Гори“ освен настоящата аналитична част са представени още и следните приложения:
- Приложение №1: Списъци на отделите и подотделите в НП Пирин с площ, обща площ и запас с
клони (общо и отделно за резерватите) по: Землища (1.1), по Паркови участъци /ПУ/(1.2), на насажденията
по хабитати (1.3), на насажденията по зони (1.5), др.
- Приложение №2: Природни условия (общо за НП и отделно за резерватите)
- Приложение №3: Таблици за таксационна характеристика (общо за НП и отделно за
резерватите) по: основни типологични групи, съгласно „Методиката ...“(1), по горски местообитания (2);
- Приложение №4: Отчетни форми на всички горски територии в НП (в т.ч. с резерватите) –
1,2,3,4,5,6,7,ГФ, (№ 4.1); Отчетни форми на горските територии в двата резервата – 1,2,3,4,5,6,7,ГФ, (№
4.2)
- Приложение №5: Протоколи, писма др. документи свързани с инвентаризацията и
характеристиката по т. 1.13.2. на ПУ
- Приложение №6: Свитък Таксационни описания на подотделите в НП, вкл. резерватите (в
отделно подвързани томове - ...бр.) Списък на възприетите съкращения използвани върху таксационните
описания, Предотделни листове.
- Приложение № 7: Картен материал и ГИС слоеве (само на магнитен носител):
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ГИС – изработени са слоеве за горите от тип “полигон”, Нова основа (с фиксирани външни граници на
Парка) съдържащ информацията от пълната инвентаризация на горите (в подходящ формат и мащаб М 1: 10
000), като са приложени още и актуализирани карти на горите със следното съдържание:
Карта на типовете горски месторастения ;
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Карта на горските насаждения по дървесни видове, класове на възраст и бонитет;
Карта на горите по отдели и подотдели и по паркови райони;
Карта на горите по отдели и подотдели и зони определени с ПУ

Биосферен резерват “Баюви дупки – Джинджирица”
1.13.2.1. Изходна информация за резервата
Отдели и Площ на резервата
В Част 1, т.1 е направено подробно описание и анализ на заповедите, основанията и на
друга информация за БР БД-Дж.
Резервата изцяло попадат в територията на НП Пирин и обхваща следните отдели и
подотдели:
С П И С Ъ К Б.Р. Б.Дупки-Джинджирица
3 и, 10, 11. 4 з. 9 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 10 г, д, е, ж, 1. 11 б, в, г, д, е. 12 а, 1, 2, 3. 13 а, б, 1, 2, 3, 4, 5. 14 а, б, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 23 а, б, в, г, д, 1, 2. 24 а, 1, 2, 3, 4, 5. 25 а, 1,
2, 3, 4, 5. 26 а, 1, 2, 3. 27 а, 1, 2, 3, 4. 28 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 32 з. 34 г, д, ж, з, и, к. 35 а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, 1. 36 е, ж, з, и. 37 ж, з, и, к, л. 38 и, к, л, м, н. 39 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 40 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2,
3, 4, 5. 41 а, б, в, г, 1, 2, 3, 5. 42 а, б, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 43 2. 44 а, б, в, з, 1, 2, 3, 4. 48 а, 1,
2. 49 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 50 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 51 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 52 а,
б, в, г, д, е, 1, 2. 58 г, д, е, ж, з, 4. 59 а, б, 1, 2, 3, 4, 18, 19. 60 а, б, в, г, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 61 а, 1, 2, 3, 4. 62 б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, 3, 4. 63 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 64 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3. 65 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к. 66 а, б, в, г. 67 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 68 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4. 69 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1,
2, 3, 4. 70 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 71 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 72 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 73 1, 2. 74 а, б, в, г, 1, 2.
75 1. 76 а, б, 1. 77 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 78 а, 1. 79 а, б, 1, 2, 3, 4, 5. 80 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 81 а, б, в, г, д, 1, 2,
3, 4. 82 а, б, в, г. Брой подотдели 450 с обща площ 2841.4 ха, от която залесена 2107.2 ха и незалесена
734.2 ха.

Биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ (последна промяна със Заповед
No.976 от 26.12.1979 г., бр. 8/1980 на Държавен вестник 976-1979 г.) с площ 2873.0 ха и
РЕЗЕРВАТ

Биосферен резерват „Баюви
дупки – Джинджирица“:

Заповед за
обявяване

2873,0

Площ в хектари, по:
Площ по
Площ
ЦМ от
Площ
според
МОСВ за
ПУ‘14
ПУ‘04
целите на
ПУ‘14

2841,9

2841,4

2841,4

Разлика
спрямо
Заповедт
а
-/+

- 31,6

Разлика
спрямо
ПУ’04
-/+

-0,5

1.13.2.2. Общи данни за горските територии в обхвата на резервата
Площта на двата резервата по основни видове земи се разпределя както следва:
Таблица №31 Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ на БР «Баюви дупки - Джинджирица» по ВИД
НА ЗЕМИТЕ
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------------------------------------------------Вид на подотдела
иглол. ш.вис.
Всичко
%
------------------------------------------------А. Насаждения
а) С пълн. 0.4-1.0 1213.7
151.2
1364.9 48.0
-----------------------------
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От естест.произход
Склопена култура
Несклопена култура

1179.5
151.2
1330.7 46.8
34.2
34.2
1.2
----------------------------б) С пълн. 0.1-0.3
67.3
67.3
2.4
----------------------------От естест.произход
67.3
67.3
2.4
изредена култура
------------------------------------------------Всичко насаждения
1281.0
151.2
1432.2 50.4
------------------------------------------------Б. Клек
675.0
675.0 23.7
------------------------------------------------Всичко залес. площ 1956.0
151.2
2107.2 74.1
------------------------------------------------В. Незалесена дървопроизв. площ
сечище
0.4
0.4
пожарище
голина
------------------------------------------------Всичко незал. площ
0.4
0.4
------------------------------------------------Г. Недървопроизводителна г. площ
поляна
99.1
99.1
3.5
камионен път земен
1.6
0.1
1.7
0.1
нелесоприг. голина
44.3
44.3
1.6
нелесопригодна площ
6.6
1.0
7.6
0.3
скали
405.0
0.4
405.4 14.3
езеро
0.7
0.7
сипей
175.0
175.0
6.1
-------------------------------------------------Всичко недърв.площ
732.3
1.5
733.8 25.9
-------------------------------------------------Обща площ -хектари 2688.7
151.7
2841.4 100.0
--------------------------------------------------

1.13.2.3. Таксационна характеристика на горскодървесната растителност
Съгласно изискванията на Заданието, за изходна база за характеристиката на
горскодървесната растителност ще се вземат данните от извършената инвентаризация на
горските територии (ГТ) в резервата през лятото на 2014 г. Данните са обработени
съгласно
разработената специално „Методика за извършване на инвентаризация на
горските територии в границите на НП „Пирин“. Съгласно т.4.4 от нея, за основа на
таксационната характеристика на горските насаждения са послужили формираните
типологични групи. (Средните таксационни показатели са представени в Сборник „Гори“.)
 Разпределение по дървесни видове и класове на възраст:
Горите в БР БД-Дж са с относително висока средна възраст, като от представителните за резервата
дървесни видове /естествени формации/, най-стари са смърчовите (138 г) и чермуровите
насаждения – 132 години, а най-млади –-бял- и чер-боровите (на 108 г). Иглолистните култури (от
бяла мура) са на ср.възраст 43 години. Средната възраст на насажденията е 120 години.
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В следващата таблица е показано площното разпределението на дървесните видове по класове на
възраст. От нея се вижда, че най-много са насажденията в VIII клас на възраст (над 141 години) –
41.8%, с уговорката, че в него се намират и насаждения на по-висока възраст (напр. 200, 300 и т.н.
години). В следващите класове VI и VII насажденията са с площи, съответно 24.9% и 11.4% от
цялата. Таблицата не отчита възрастта на единични по-стари /също и по-млади/ дървета, каквито
се срещат в насаждения.
Както е видно от двете таблици, на лице е обща неблагоприятна перспектива, изразяваща се в
застаряване на насажденията, респ. забавяне на естествените възобновителни процеси, респ. смяна
на поколенията.
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Таблица № 32 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ (без клека) по дървесни ВИДОВЕ и
класове на ВЪЗРАСТ
-------------------------------------------------------------------------------ДървеI
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Хертари
сен вид 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141- >>
Общо
%
-------------------------------------------------------------------------------клк
675.0 32.0
бм
12.5
45.8
13.7
24.4
73.5
40.8
286.3
497.0 23.6
чм
6.8
4.5
12.1
10.8
72.7
32.9
190.3
330.1 15.7
бб
3.7
3.9
15.7
31.3
25.0
5.4
85.0
4.0
чб
1.4
8.9
33.6
80.9
37.7
21.9
184.4
8.8
ела
0.8
0.7
2.1
3.9
4.1
33.6
17.1
11.5
73.8
3.5
см
1.5
13.2
5.7
8.9
30.2
6.3
49.7
115.5
5.5
бк
2.0
6.5
39.1
26.4
34.0
3.3
34.2
145.5
6.9
ива
0.9
0.9
-------------------------------------------------------------------------------общо
5.1
21.5
75.8
87.3
123.9
356.2
163.1
599.3 2107.2 100.0
-------------------------------------------------------------------------------%
0.4
1.5
5.3
6.1
8.6
24.9
11.4
41.8
100.0
--------------------------------------------------------------------------------

От таблицата по-горе се вижда ясно и разпределението на залесената площ по дървесни видове.
Определящи облика на БР БДДж са клековите формации (32.0% от залес.площ) и след това от
бялата мура (23.6%) и черната мура (15.7%).

1.13.2.4. Разпределение на дървесните видове по произход, вкл. неместни и чуждоземни и
процентното им съотношение
Басажденията с изкуствен произход в резервата са с незначитлна площ - 34,2 ха, всичките
са склопени. От естествените насаждения (без клека) 1364,9 ха са с пълнота от 0.4 до 1.0, а
редини – с пълнота до 0.3 вкл. са 67,3 ха.
Таблица №33 Разпределение на залес.площ по произход
Площ на Горите в БР „Баюви
дупки – Джинджирица“
В т.ч. естеств. произход
В т.ч. изк. произход

2107,2 ха

100.0 %

2073.0
34,2

98.4
1.6

Липсват насаждения или култури от неместни / нетипични за територията на резервата
дървесни видове.
1.13.2.5. Отчетни форми на всички горски територии
Отчетни форми на горските територии
приложение към Сборник „Гори“.

на резервата – 1,2,3,4,5,6,7,ГФ са представени в

В пълен обем данните от инвентаризацията на горите в резервата са представени в сборник
,,Гори” и приложението към него. (Има се предвид – таксационна характеристика на
насажденията по типологични групи, съгласно възприетата методика. Там е направена и
характеристика на горскодървесната растителност в основните типове хабитати.)
Изработените за Плана за управление ‘2014 на НП Пирин карти и картни слоеве в ГИС,
съдържат аналогичната изискуема се информация и за територията на БР БД-Дж.
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1.13.2.6. Проучвания за здравословното състояние на горите в резервата
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След направената обработка на данните от подробната инвентаризацията на ПР БД-Дж,
здравословното състояние на насажденията е проучено и подробно е разгледано в Сборник „Гори“.

1.13.2.7. Проучвания на мъртвата дървесина в горите
Съгласно приетата Методика за инвентаризация на горските територии в НП „Пирин“,
експертите – таксатори, извършиха паралелна инвентаризация и на мъртвата стояща и лежаща
дървесина и на територията на БР БД-Дж. Мъртвата дървесина е разглеждана освен като фактор за
потенциална заплаха за санитарното и здравословно състояние на насажденията, още и като
незаменим ресурс за опазване на биологичното разнообразие и като фактор за съхраняване на
въглерода.
Насаждения в които е регистрирана мъртва дървесина:
160 а, б, г. 166 а, б, в. 167 а, в, г, е, ж. 168 в. 169 а, б, в, г. 170 а, б, в,д. 171
а, б, в, д. 172 а, б, в, г, д. 173 а, б, в, д. 174 б, в, д. 175 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л. 176 а, б, в. 177 а. 178 в. 179 а, б, г. 180 в, д, е, ж, з, и. 181 а, б, д, е.
182 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 188 в, г. 189 б. 190 б, в, г, д. 191 е, и, к. 203 б,
в. 204 а, в, г, д. 206 в, г. 216 з. 217 а, б, в. 218 в. 219 б. 220 а, д. 228 а, з, и,
к. 229 а. 230 а, б. 232 а. Брой подотдели -109 с обща площ 922.6 ха, от която залесена
922.6 ха.

По-долу са представени обобщени данни и анализ от обработката на информационните
масиви, касаещи мъртвата дървесина, в следните два основни аспекти: разпределение по
класове и подкласове на възраст и разпределение по дървесни видове.
Таблица № 34 Разпределение на площа и запаса на насажденията, в които е
регистрирана мъртва дървесина по класове на възраст
Класове и
подкласове на
възрсат

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Общ запас насажденията /без клони/
м3
%

Запас на Мъртвата
Дървесина
м3
%

1-10

2.3

0.2

-

-

58

11-20

-

-

-

-

-

21-30

-

-

-

-

-

31-40

13.6

1.1

759

0.2

20

0,5

41-50

43.3

3.6

9238

2.0

47

1,2

51-60

1.2

0.1

318

0.1

3

0,1

61-70

28.7

2.4

7063

1.6

45

1,2

71-80

51.1

4.3

15241

3.4

90

2,4

1,5

81-90

27.2

2.3

6644

1.5

39

1,0

91-100

67.4

5.6

22624

5.0

137

3,6

101-110

71.6

6.0

30104

6.7

166

4,4

111-120

222.6

18.6

81822

18.1

521

13,7

121-130

116.3

9.7

45163

10.0

240

6,3

131-140

48.6

4.1

27333

6.0

103

2,7

141-150

18.9

1.6

7325

1.6

66

1,7

151->>>
ВСИЧКО

482.9
1195.7

40.4
100.0

197399
451033

43.8
100.0

2265
3800

59,6
100,0

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

Page99

I

Площ на
насажденията
ха
%
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От таблицата ясно личи, че най-висок дял мъртва дървесина има в насажденията на възраст над 150
год. (59,6%), като общо в насаждениятя над 101 години е съсредоточен 94.2% от запаса мъртва
дървесина. Аналогично е и разпределението на площа на насажденията с мъртва дървесина –
88,5% от площа на всички насаждения в които е регистрирана мъртва дървесина са насаждения на
възраст над 101 години.
Таблица №35 Разпределение на запасите на насажденията, в които е регистрирана мъртва
дървесина по дървесен вид
Дървесен
вид
бм
чм
бб
чб
см
ела
бк
Oбщо

% от Запас на МД %
Запас в куб.м,
запаса
(с клони)
куб.м
МД
174057 34,4
1407
37,0
126410 25,0
1061
27,9
27393
5,4
95
2,5
49129
9,7
449
11,8
43086
8,5
341
9,0
39139
7,7
141
3,7
46326
9,2
306
8,1
505540
100
3800 100.0

1.13.2.8. Възобновяване, смяна на дървесните видове
Условията на месторастене на територията на БР БД-Дж са изключително благоприятни за
протичане на естествените възобновителни процеси на типичните за района дървесни и храстови
видове.
Насажденията и културите на възраст от 1 до 40 години, по подкласове на възраст са както следва:
I
1-10
2.3 ха 0.2% от общата залес.площ без клека(1432,2 ха)
11-20
2.8 ха 0.2% --«»-II
21-30
4.3 ха 0.3% --«»-31-40 17.2 ха 1.2% --«»-От това разпределение се вижда колко и какви са насажденията и културите до 40 годишна
възраст. Общата им площ е 26.6 ха или 1.9 % от общата залесена площ (без клека).
В обобщение може да се каже, че условията за естествено възобновяване на горскодървесната
растителност в преобладаващата лесопригодна част на БР БД-Дж, са много благоприятни и това
гарантира в много голяма степен неговата жизненост и устойчиво във времето развитие на
дендроценозите.
Подробния анализ на процесите по възобновяване и свързаните с това закономерности в
развитието на горите в НП са представени в Сборник „Гори“.

Резерват “Юлен”
1.13.2.1. Общи данни за горските територии в обхвата на резервата
Отдели и Площ на резервата
В Част 1, т.1 е направено подробно описание и анализ на заповедите, основанията и на
друга информация за резервата. Резервата изцяло попадат в територията на НП Пирин и
обхваща следните отдели и подотдели:
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С П И С Ъ К Р. Юлен
160 а, б, г, 1, 2. 161 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 162 а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. 164 в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 165 а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 166 а, б, в. 167 а, б, в, г, д,
е, ж, 1, 2, 3, 4. 168 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 169 а, б, в, г, 1. 170
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а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 171 а, б, в, г, д, 1. 172 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 173 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 174 а, б,
в, г, д, 1, 2, 3. 175 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5. 176 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 177 а, б, 1, 2, 3, 4, 5.
178 а, б, в, г, 1. 179 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 180 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3. 181 а, б, в, г, д, е, 1. 182 а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2. 188 в, г, 1. 189 б, в, г, д, 2. 190 а, б, в, г, д, е, 1. 191 е, ж, з, и, к, 3. 203 б, в, 4. 204 а, в, г,
д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 206 а, в, г, 2, 3. 216 з, и. 217 а, б, в. 218 а, б, в, г, 1. 219 а, б, 1, 2. 220 а, б, д. 228 а, з, и, к, 1,
6. 229 а, б, в, 1, 2, 3, 4. 230 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 231 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 232 а, б, 1, 2, 3. 236 а,
б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 251 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 252 а, 1, 2, 3, 4, 5. 253 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 254 а, 1, 2 . 255 1,
2, 3, 4, 5.
256 а, 1, 2, 3, 4. 257 1, 2. 393 10. Брой подотдели 390 с обща площ 3149.9 ха, от която залесена 1780.9 ха и
незалесена 1369.0 ха.

Резерват „Юлен“ (Заповед No.223 от 26.08.1994 г., ДВ бр. 75/1994 на) с площ 3156.2 ха.

РЕЗЕРВАТ
Резерват „Юлен“

Заповед за
обявяване
3156,2

Площ в хектари, по:
Площ по ЦМ от
Площ
МОСВ за
Площ
според
целите на
ПУ‘14
ПУ‘04
ПУ‘14
3149,9
3149,9
3149,9

Разлика
спрямо
Заповедта
-/+
-6,3

Разлика
спрямо
ПУ’04
-/+
0,0

Както се вижда, установената при настоящата (2014 г) подробна инвентаризация и картиране площ
на резервата, не се различава от площа по План’04, както и от площа според предоставения от
МОСВ цифров модел на резервата.

1.13.2.2. Общи данни за горските територии в обхвата на резервата
Площта на резервата по основни видове земи се разпределя както следва:
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Таблица № 36 Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ на Резерват Юлен по ВИД НА ЗЕМИТЕ
Вид на подотдела
Иглол/Всичко
%
А. Насаждения:
а) С пълн. 0.4-1.0
787.1
24.9
От естест.произход
779.8
24.7
Склопена култура
7.3
0.2
Несклопена култура
б) С пълн. 0.1-0.3
247.7
7.9
От естест.произход
247.7
7.9
изредена култура
Всичко насаждения
1034.8
32.8
746.1
23.7
Б. Клек :
Всичко залес. площ
1780.9
56.5
В. Незалесена дървопроизводителна площ:
сечище
пожарище
голина
Всичко незал. площ
Г. Недървопроизводителна г. площ:
поляна
215.6
6.8
камионен път земен
0.5
нелесоприг. голина
42.8
1.4
нелесопригодна пло
8.1
0.3
скали
469.4
14.9
езеро
19.0
0.6
сипей
611.0
19.4
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река
Всичко недърв.
площ
Обща площ хектари

2.6

0.1

1369.0

43.5

3149.9

100.0

1.13.2.3. Таксационна характеристика на горскодървесната растителност
Съгласно изискванията на Заданието, като база за характеристиката на горскодървесната
растителност служат данните от извършената инвентаризация на горските територии (ГТ) в
резервата през лятото на 2014 г. Данните са обработени според специално разработената
„Методика за извършване на инвентаризация на горските територии в границите на НП
„Пирин“. Съгласно нейната т.4.4, за основа на таксационната характеристика на горските
насаждения са послужили формираните типологични групи. В Сборник „Гори“ са представени
средните таксационни показатели от представените синтезирано данни по типове гори. От тях
произтичат следните по-важни констатации:
Най-висок среден запас на 1 ха имат еловите насаждения -706 куб.м (с клони), следвани от смесените
иглолистни – 622 куб.м, смърчовите – 504 куб.м и бялборовите – 416 куб.м. Средния запас на насажденията в
резервата, при изключена площа на клековите формации (т.е. спрямо площ от 1034.8 ха) е както следва: без
клони: 370 куб.м и с клони: 412 куб.м.

 Разпределение по дървесни видове и класове на възраст:
Горите в БР БД-Дж са с относително висока средна възраст, като от представителните за резервата
дървесни видове /естествени формации/, най-стари са смърчовите (129 г) и бялмуровите
насаждения – 126 години, а най-млади – бялборовите (на 103 г). Иглолистните култури (от бяла
мура) са на ср.възраст 43 години. Средната възраст на насажденията е 122 години.
В следващата таблица е показано площното разпределението на дървесните видове по класове на
възраст. От нея се вижда, че най-много са насажденията в VIII клас на възраст (над 141 години) –
39,4%, с уговорката, че в него се намират и насаждения на по-висока възраст (напр. 200, 300 и т.н.
години).
Таблица № 37 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ (без клека) по дървесни ВИДОВЕ и
класове на ВЪЗРАСТ
-------------------------------------------------------------------------------ДървеI
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Хертари
сен вид 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141->>
Общо
%
-------------------------------------------------------------------------------Клк
746.1 41.9
бм
4.5
5.1
28.8
12.3
67.4
166.1
154.2
344.6
783.0 44.0
см
4.6
4.6
13.6
20.1
28.3
48.5
119.7
6.7
ела
2.0
6.3
13.0
21.8
13.2
56.3
3.2
бб
0.4
2.7
4.9
7.2
45.1
14.2
1.3
75.8
4.2
-------------------------------------------------------------------------------общо
4.5
5.5
38.1
21.8
94.5
244.3
218.5
407.6 1780.9 100.0
-------------------------------------------------------------------------------%
0.5
0.5
3.7
2.1
9.1
23.6
21.1
39.4
100.0
--------------------------------------------------------------------------------

Преобладават чистите иглолистни насаждения и култури – 56,7%, и смесените иглолистни
насаждения с преобладание на определен вид. Смесените насаждения без преобладание на нито
един от видоевете са ограничени в рамките на 9,2% (94.9 ха) от площа на всички насаждения (без
клека).
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1.13.2.4. Разпределение на дървесните видове по произход, вкл. неместни и чуждоземни и
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процентното им съотношение
Таблица № 38 Разпределение на залесената площ по произход на насажденията

Площ на Горите в
Резерват „Юлен“
В т.ч. естеств.
произход
В т.ч. изк. произход

1780.9 ха

100.0 %

1773,6

99,6

7,3

0,4

От естествените насаждения (без клека) 779,8 ха (75,4%) са с пълнота от 0.4 до 1.0, а редини – с
пълнота до 0.3 вкл., са 247,7 ха (23.9%). Всички култури са склопени и с пълнота от 0.4 до 1.0.
Липсват насаждения или култури от неместни / нетипични за територията на резервата дървесни
видове.

1.13.2.5. Отчетни форми на всички горски територии в резервата
Отчетни форми на горските територии
приложение към Сборник „Гори“.

на резервата – 1,2,3,4,5,6,7,ГФ са представени в

В пълен обем данните от инвентаризацията на горите в резервата са представени в сборник
,,Гори” и приложението към него. (Има се предвид – таксационна характеристика на
насажденията по типологични групи, съгласно възприетата методика. Там е направена и
характеристика на горскодървесната растителност в основните типове хабитати.)
Изработените за Плана за управление ‘2014 на НП Пирин карти и картни слоеве в ГИС,
съдържат аналогичната изискуема се информация и за територията на Резерват „Юлен“

1.13.2.6. Проучвания за здравословното състояние на горите
Начина на обозначаване / индикацията на видовете повреди, степените на увреждане и тяхното
тълкуване са подробно разяснени в аналогичния текст от ПУ на НП Пирин.
След направената обработка на данните от подробната инвентаризацията на Резерват Юлен, са е
направен и анализ на здравословното състояние на насажденията в него, данните от който са
представени в Сборник „Гори“.

1.13.2.7. Проучвания на мъртвата дървесина в горите на Резерват „Юлен“
Съгласно приетата Методика за инвентаризация на горските територии в НП „Пирин“,
експертите – таксатори, извършиха паралелна инвентаризация и на мъртвата стояща и лежаща
дървесина на територията на Резерват Юлен. Мъртвата дървесина е разглеждана освен като фактор
за потенциална заплаха за санитарното и здравословно състояние на насажденията, още и като
незаменим ресурс за опазване на биологичното разнообразие и като фактор за съхраняване на
въглерода.
Насаждения в които е регистрирана мъртва дървесина:
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160 а, б, г. 166 а, б, в. 167 а, в, г, е, ж. 168 в. 169 а, б, в, г. 170 а, б, в, д. 171 а, б, в, д. 172 а, б, в, г, д. 173 а, б, в,
д. 174 б, в, д. 175 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л. 176 а, б, в. 177 а. 178 в. 179 а, б, г. 180 в, д, е, ж, з, и. 181 а, б, д, е.
182 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 188 в, г. 189 б. 190 б, в, г, д. 191 е, и, к. 203 б, в. 204 а, в, г, д. 206 в, г. 216 з. 217 а,
б, в. 218 в. 219 б. 220 а, д. 228 а, з, и, к. 229 а. 230 а, б. 232 а.
Брой подотдели - 109 с обща площ 922.6 ха, от която залесена 922.6 ха.
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По-долу са представени обобщени данни и анализ от обработката на информационните масиви,
касаещи мъртвата дървесина, в следните два основни аспекти: разпределение по класове и
подкласове на възраст и разпределение по дървесни видове.
Таблица № 39: Разпределение на площа и запаса на насажденията, в които е регистрирана мъртва
дървесина по класове на възраст
Площ на
насажденията
ха
%

Класове и
подкласове на
възрсат
I

Общ запас насажденията /без клони/
м3
%

Запас на Мъртвата
Дървесина
м3
%

1-10

-

-

-

-

-

-

11-20

-

-

-

-

-

-

21-30
31-40

3.7

0.4

866

0.3

4

0,1

41-50

3.7

0.4

1051

0.3

4

0,1

51-60

2.3

0.2

755

0.2

4

0,1

61-70

5.2

0.6

996

0.3

8

0,3

71-80

9.8

1.1

2566

0.7

15

0,5

81-90

12.3

1.3

4216

1.2

13

0,4

91-100

67.3

7.3

27899

7.9

94

3,1

101-110

136.4

14.8

37185

10.6

334

10,9

111-120

90.6

9.8

47530

13.5

308

10,0

121-130

81.2

8.8

41800

11.9

152

5,0

131-140

118.1

12.8

52209

14.9

564

18,4

141-150

47.6

5.2

18978

5.4

251

8,2

151->>>
ВСИЧКО

344.4

37.3

115445

32.8

1318

922.6

100.0

351496

100.0

3069

42,9
100,0

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

-

От таблицата ясно личи, че най-висок дял мъртва дървесина има в насажденията на възраст над 150
год. (42.9%), като общо в насаждениятя над 101 години е съсредоточен 95,4% от запаса мъртва
дървесина. Аналогично е и разпределението на площа на насажденията с мъртва дървесина –
88,7% от площа на всички насаждения в които е регистрирана мъртва дървесина са насаждения на
възраст над 101 години.
Таблица №40 Разпределение на запасите на насажденията,
дървесина по дървесен вид

в които е регистрирана мъртва

Дървесен Запас в куб.м, % от Запас на
вид
с клони
запаса МД
281223
71,9
1881
Бяла мура

%
МД
61,3

Бял бор

27018

6,9

163

5,3

Смърч

51136

13,1

731

23,8

Ела

31544

8,1

294

Общо

390921

28,1

3069

9,6
100.0

1.13.2.8. Възобновяване, смяна на дървесните видове

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

Page104

Условията на месторастене на територията на Резерват Юлен са относително благоприятни за
протичане на естествените възобновителни процеси на типичните за района дървесни и храстови
видове. С инвентаризацията обаче се установиха само около 10 ха насаждения, чиято възраст до 40
години:
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I

1-10
11-20 4.5 ха 0.5% от общата залес.площ без клека(1034,8 ха)
II
21-30
31-40 5.5 ха 0.5% от общата залес.площ без клека(1034,8 ха)
От изходните таксационни описания (Приложение № 6 в Свитък „Гори“), е ясно, че най-често
подраста и по-младите поколения са от типични за месторастенето видове. Преобладава
възобновяване от видове, формиращи основния състав на насажденията. Подробния анализ на
процесите по възобновяване и свързаните с това закономерности в развитието на горите в НП са
представени в Сборник „Гори“.
В обобщение може да се каже, че условията за естествено възобновяване на горскодървесната
растителност в преобладаващата лесопригодна част на Резерват Юлен, са много благоприятни и
това гарантира в много голяма степен неговата жизненост и устойчиво във времето развитие на
дендроценозите в него.
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В Сборник „Гори“ освен настоящата аналитична част са представени още и следните приложения
(комплектовано всичките в посочения ред, по отделно за всеки резерват, веднага след аналогичните
приложения за НП Пирин):
- Приложение №1: Списъци на отделите и подотделите в двата резервата с площ, обща площ и
запас с клони (по отделно за двата резервати) (1.1); Списък на насажденията по хабитати (по отделно
за двата резервати) (1.2), др.
- Приложение №2: Природни условия (по отделно за резерватите);
- Приложение №3: Таблици за таксационна характеристика (по отделно за резерватите) по:
основни типологични групи, съгласно „Методиката ...“(1), по горски местообитания (2);
- Приложение №4: Отчетни форми на горските територии за всеки от резерватите по
отделно – 1,2,3,4,5,6,7,ГФ, (№ 4.1);
- Приложение №5: Протоколи, писма др. документи свързани с инвентаризацията и
характеристиката по т. 1.13.2. на ПУ (касаещо резерватите);
- Приложение №6: Свитък Таксационни описания на подотделите в. резерватите (в отделно
подвързани томове - ...бр.) Списък на възприетите съкращения използвани върху таксационните
описания, Предотделни листове.
- Приложение № 7: Картен материал (интегрирано в картите за НП Пирин).
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1.14. ФЛОРА
1.14.1. Нисши растения и гъби
1.14.1.1. Водорасли
Таксономично богатство.
В анализираните проби на територията на НП Пирин са установени 332 вида,
разновидности и форми от 7 отдела водорасли.
Групата на синьо-зелените водорасли (Отдел Cyanoprokaryota/Cyanophyta) са
представени от 32 таксона, от които, 19 вида, една разновидност и 12 с неустановена
принадлежност (sp.).
Червените водорасли (Отдел Rhodophyta) са представени от един род (Lemanea).
Еугленовите водорасли (Отдел Euglenophyta) са представени от шест таксона, от които,
четири вида и два с вероятна видова принадлежност (aff.).
Динофлагелатите (Отдел Pyrrhophyta/Dinophyta) са представени от четири таксона с
неустановена принадлежност (sp.) от два рода.
Хризофитовите водорасли (Клас Chrysophyceae) са представени от два таксона, един с
неустановена принадлежност (sp.).
Групата на жълто-зелените водорасли
(Клас Xanthophyceae/Tribophyceae) са
представени от пет таксона, два вида и три с неустановена принадлежност (sp.). Клас
Eustigmatophyceae е представен от един вид.
Кремъчните водорасли (диатомеи, клас Bacillariophyceae) са представени от 178 вида,
разновидности и форми: 153 вида, 23 разновидности и 2 форми.
Зелените водорасли (отдел Chlorophyta) са представени от 25 вида, една разновидност и
една форма.
Стрептофитовите водорасли (Отдел Streptophyta) са представени от 62 таксона, от
които 50 вида, 5 разновидности и 7 с неустановена видова принадлежност.
От почвени проби взети в района на хижа „Демяница“ е открита и описана нова форма
за науката от групата на зелените водорасли – Trochisciopsis tetraspora f. minor Gärtner,
Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingollc.
От почвени проби, събрани около „Байкушевата мура“ в Пирин е съобщен рядък вид
водорасло, познат до момента само от Антарктида - Pseudodictyochloris multinucleata
(Broady) Ettl & Gärtner.
От почвени проби, взети в района на хижа „Яворов“, връх Вихрен и хижа „Демяница“ е
съобщен рядък вид зелено водорасло - Macrochloris multinucleata (Reisigl) Ettl & Gärtner
– познат до момента само от Украйна и Хималаите.
В почвена проба, събрана от връх Вихрен е открит много рядък вид зелено водорасло Myrmecia globosa Printz – познато само от Южна Африка.
В торфена проба, събрана в близост до Попово езеро 5 в Пирин е открит рядък вид
охрофитово водорасло – Phaeoschizochlamys mucosa Lemmerm.
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В Сборник „Биологична характеристика“ е приложен Списък на установените водораслови
таксони, Списък на останалите групи редки водорасли, както и Аналитичната част, заедно с
отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.1.1.
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1.14.1.2. Гъби (Макромицети)
Таксономично разнообразие
В процеса на изследването на територията на НП „Пирин” по проекта са установени 201
вида макромицети през 2014 г.:
- 3 вида от отдел Ascomycota (торбести гъби),
- 195 вида от отдел Basidiomycota (Базидиални гъби) и
- 3 вида от отдел Mycetozoa (Лигави гъби).
Видовете се отнасят към 5 класа, 18 разреда, 41 семейства и 74 рода.
Списъкът на установените видове макромицети и разпределението им по таксономични
групи е даден в Приложение към Сборник „Биологична характеристика“.
От съобщените в научната литература и включени в План’ 2004 видове гъби при
настоящето изследване са потвърдени 114 вида. 87 вида са нови за НП „Пирин”, а 5
– за България.
След обобщаване на данните броят на известните до този момент видове
макромицети от парка - по литературни данни и установени при теренни
изследвания през 2014 г. възлиза на 376 ( от 3 отдела, 5 класа, 18 разреда, 61
семейства и 143 рода).

Консервационно значими видове
По време на теренните изследвания са регистрирани 8 консервационно значими видове
макромицети, които фигурират в Червния списък на гъбите и в Червената Книга на
България, а именно: Auriscalpium vulgare Gray, Clavariadelphus trunctatus (Quél.) Donk,
Geastrum triplex Jungh., Hydnellum suaveolens (Scop.:Fr.) P. Karst, Limacella guttata
(Pers.:Fr.) Konrad & Maubl., Porphyrellus porphyrospus (Fr. & Hök) E. – J. Gilbert, Russula
amethystina Quél., Suillus sibiricus (Singer) Singer. Три от видовете – Clavariodelphus
trunctatus , Geastrum triplex и Limacella guttata са установени за първи път в НП
„Пирин”, а 5 вида фигурират в План’ 2004.
Така общият брой на консервационно значимите видове гъби в НП „Пирин” ( по
литературни данни и след проведената инвентаризация на макромицетите през 2014 г.)
възлиза на 26 вида. По време на изследването беше наблюдавано широко
разпространение на Suillus sibiricus в бялмуровите гори на територията на парка и
голямо обилие от плодни тела, особено в началото на септември.
Данните за консервационно значимите видове гъби, установени през 2014 г. се
съдържат в Приложение 5 към Сборник „Биологична характеристика“.
 Макромицетите в Биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица”
На територията на резерват „Баюви дупки – Джинджирица” през 2014 г. бяха
регистрирани общо 73 вида макромицети представени в Приложение 3 към Сборник
„Биологична характеристика“ . Четиредесет и два вида са нови за резервата. Три вида
(Limacella guttata, Porphyrellus porphyrosporus и Suillus sibiricus ) са с консервационно
значение. Броят на известните до момента видове макромицети, (по литературни данни
и в резултат на изследванията през 2014 г.) от този резерват възлиза на 101 вида.
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 Макромицетите в Резерват „Юлен”
При теренните изследвания в резерват „Юлен” са установени 32 вида макромицети.
Това са първите видове гъби, които се съобщават до сега от резервата. Два вида
(Limacella guttata и Suillus sibiricus ) са с консервационно значение представени в
Приложение 4 към Сборник „Биологична характеристика“
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Стопански важни ядливи видове гъби
На територията на НП „Пирин” през 2014 г. бяха регистрирани 15 вида стопански
важни ядливи гъби, а именно: Agaricus arvensis (Горско-ливадна печурка), A. campestris
(Полска печурка), A. sylvaticus (Горска печурка), Albatrellus confluens (Кифла), A. ovinus
(Овча прахан), Armillaria mellea (Обикновена пънчушка), Boletus edulis (Обикновена
манатарка), B. pinophillus (Борова манатарка), Cantharellus cibarius (Пачи крак), Hydnum
repandum (Жълта рогачка), Macrolepiota procera (Обикновена сърнела), Marasmius
oreades (Челядинка), Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка), Suillus granulatus (Зърнеста
масловка) и S. luteus (Обикновена масловка).
От изложената информация за степента на проученост на макромицетите в НП „Пирин”
и особено от резултатите на теренната инвентаризация през 2014 г. може да се заключи,
че видовете, които трябва да бъдат предмет на специални мерки, заложени в новия План
за управление на парка са от двете важни групи:
1.
Консервационно значимите видове от Червения списък на гъбите и
Червената Книга на България, установени в парка.
2.
Стопански важни ядливи гъби, които се събират интензивно и
безконтролно на територията на парка за лични нужди и търговски цели –
Борова и Обикновена манатарки и Пачи крак.
В Сборник „Биологична характеристика“ към т.1.14.1.2. са включени:
Приложение 1: Списък на консервационно значимите видове в НП „Пирин” по литературни данни;
Приложение 2: Списък на макромицетите регистрирани и определени при теренните изследвания в НП
„Пирин”
Приложение 3: Списък на гъбите в резерват „Баюви дупки – Джинджирица”, НП „Пирин”
Приложение 4: Списък на гъбите установени при теренните изследвания през 2014 г. резерват
„Юлен”, НП „Пирин”
Приложение 5: Консервационно значими видове гъби установени в НП „Пирин” при теренните
изследвания през 2014 г., както и Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и
проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.1.2.

1.14.1.3. Лишеи
Таксономично разнообразие
В процеса на изследването на територията на НП „Пирин” по проекта са установени 424
вида лишеи през 2014 г.: Всички те са от клас Ascolichenes и се отнасят към 36
семейства и 101 рода. От тях, при теренните проучвания бяха установени 235 вида
лишеи. Списъкът на установените видове лишеи е даден в Приложение 2 към Сборник
„Биологична характеристика“
Лишейното разнообразие е проучвано главно в горските екосистеми като обект на
специално внимание бяха уникалните за Пирин гори от бяла и черна мура.
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Консервационно значими видове
По време на теренните изследвания са регистрирани 11 консервационно значими
(редки) видове лишеи, а именно: Acarospora heppii (Naeg.) Naeg., Arthroraphis citrinella
(Ach.) Poelt, Calicium viride Pers., Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon,
Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt, Letharia vulpina (L.) Hue, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.,

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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Cyphelium tigillare Ach., Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach., Solorina bispora Nyl., Ramalina
thrausta (Ach.) Nyl.
Данните за консервационно значимите видове лишеи, установени през 2014 г. се
съдържат в Приложение 5 към Сборник „Биологична характеристика“
Лишеите в резерватната територия
На територията на Биосф.Резерват „Баюви дупки – Джинджирица” през 2014 г. бяха
регистрирани общо 159 вида лишеи (Приложение 3). Седем вида (Acarospora heppii
(Naeg.) Naeg. ,Arthroraphis citrinella (Ach.) Poelt, Calicium viride Pers., Collema auriforme
(With.) Coppins& J. R. Laundon, Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt, Cyphelium tigillare Ach.,
Letharia vulpina (L.) Hue) са с консервационно значение (редки).
При теренните изследвания в Резерват „Юлен” са установени 61 вида лишеи. Пет вида
(Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.,Cyphelium tigillare Ach., Letharia vulpina (L.) Hue,
Solorina bispora Nyl., Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.) са с консервационно значение
(редки) (Приложение 4 към Сборник „Биологична характеристика“).
Стопански важни видове лишеи
1. Cetraria islandica (L.) Ach., Исландски лишей - Вид повсеместно разпространен в
планинските части на страната на височина над 700-800 м.н.в. в открити местообитания
или в светли гори. Расте върху почва. Използва се във фармацевтичната промишленост.
2. Evernia prunstri (L.) Ach., дъбов лишей - Вид повсеместно разпространен на
територията на страната от морското равнище до горната граница на гората. Расте върху
кора на широколистни дървета и по рядко на иглолистни. Най-обилен е в долната
горска зона до около 800 м.н.в. Запасите му в парка са незначителни. Използва се в
парфюмерийната промишленост. Видът е чувствителен на атмосферни замърсявания и
поради това на обширни територии от страната е силно намалял.
3. Pseudevernia furfuracea(L.) Zopf., боров лишей - Вид повсеместно разпространен на
територията на страната от морското равнище до горната граница на гората. Расте върху
кора на иглолистни и широколистни дървета. Най-обилен е в зоната от 1000 до 2200
м.н.в. в горите от бук, смърч, бял бор и ела. Използва се в парфюмерийната
промишленост.
Наличните данни за лишеите в Национален парк “Пирин” са преди всичко от
систематичен характер. Няма достатъчно екологични изследвания, които да дадат
представа за ролята на лишеите в екосистемите. Не е използван големият потенциал на
лишеите като биологични индикатори на замърсяването на природната среда. Особено
полезни те биха могли да бъдат при изследване на атмосферното замърсяване, както и
акумулацията на тежки метали и радиоактивни изотопи.
В Сборник „Биологична характеристика“ е включено Приложение 1.14.1.3. Списък на видовете лишеи
в Национален парк "Пирин", както и Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и
проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.1.3.

1.14.2. Висши растения
1.14.2.1. Мъхове
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Богатство на таксони
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Прегледът на научната литература, информацията за разпространението взета от
хербарни образци, депозирани в хербариума на ИБЕИ-БАН (SOM), както и данните от
теренните проучвания през 2014 г. показват, че мъховата флора в НП Пирин има
следния таксономичен състав: 2 отдела (Чернодробни и Листнати мъхове), 6 класа,
64 семейства, 132 рода и 330 вида. Това са 43.7% от видовете, известни досега в
България. Тези данни показват голямо таксономично разнообразие. Списъкът с видове е
представен в Приложение към т.1.14.2.1.-1 в Сборник „Биологична характеристика“.
Видовете са представени само с научните имена, тъй като за мъховете до момента не
съществуват български наименовяния. В Приложения към т.1.14.2.1-2; - 3 са включени
Списъци на видовете мъхове от Биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ и
Списък на видовете мъхове от резерват „Юлен“.
С известни досега находища само в Пирин са видовете: Scapania helvetica, Dicranoweisia
compacta, Tortella fragilis, Bryum creberrimum, Tortula norvegica, Campylium polygamum,
Warnstorfia fluitans, Brachuthecium glaciale, Hypnum fertile, Ptychodium plicatum,
Ctenidium procerrimum.
 Биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“
Мъховата флора на резерват „Баюви Дупки-Джинджирица“ е представена от 89 вида,
отнасящи се към 2 отдела, 3 класа, 34 семейства и 54 рода. Разнообразието от видове
включва такива, типични за иглолистните местообитания, както и за откритите
пространства, характеризиращи се с плитка почва, ерозирани терени и скални излази.
 Резерват „Юлен“
Мъховата флора на резерват „Юлен“ наброява 75 вида, принадлежащи на 2 отдела, 3
класа, 33 семейства и 50 рода. На територията на резервата се намират популации на
Buxbaumia viridis - вид от Приложение II на Директивата за местообитанията.
Местообитанията в резервата са с висока стерен на естественост и условията в тях са
оптимални за популациите на мъховете.
Консервационно значими мъхове в НП „Пирин“
Сред видовете в Червения списък на мъховете в България (Natcheva et al. 2006), 251
вида, 34 вида или 13.5% имат разпространение на територията на НП „Пирин“. В
Сборник „Биологична характеристика“ е включен Списък на консервационно значимите
мъхове към т.1.14.2.1. От тях 2 вида са с категория „Критично застрашен“ (CR), 2
„Застрашен“ (EN), 29 - „Уязвими“ (VU) и 1 вид с категория „Почти застрашен (NT).
Видове, предмет на специални мерки
Въпреки добрите условия в горите за популациите на Buxbaumia viridis, необходимо е
видът да бъде предмет на мониторингово наблюдение в известните находища, а при
установяване на нови такива, информацията да се предоставя в Дирекцията на НП
„Пирин“. Мониторингът трябва да включва оценка на местообитанието и по-контретно
наличие на гниеща дървесина като потенциален субстрат за разселване.
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В Сборник „Биологична характеристика“ към т.1.14.2.1. е приложени Списъци на мъховата
флора и Списък на консервационно значимите видове в НП „Пирин“, както и аналитичната
част, заедно с отчетите от научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена
информация по т.1.14.2.1.

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.“

1.14.2.2. Висша флора
Таксономично разнообразие
На база литературни данни (използвани са данни от 235 научни труда), хербарни
материали и теренни проучвания, са установени 1341 вида от висшата флора на НП
"Пирин", разпределени в 486 рода и 96 семейства от 5 отдела, което представлява
32.6% от видовете и 63.2% от семействата висши растения в България или 62.3% от
видовете от флората на флористичен район Пирин (Таблица № 41 ). Петдесет и три от
семействата са представени в пълен родов състав. В пълен видов състав са представени
19 семейства. Направен е и пълен систематически списък на висшите растения от
флората на парка. Латинските наименования на таксоните в списъка са актуализирани в
съответствие със съвременния им таксономичен статус. На базата на новите данни е
съставен чек-лист за улесняване на бъдеща теренната работа.
Таблица №41: Сравнителна характеристика на флористичното богатство на
България, Пирин планина и НП „Пирин“.
Флора

Семейства

Родове

Видове

България
(2012)

155
(100 %)

914
(100 %)

4102
(100 %)

Пирин
планина
(2014)

120
(77,4 %)

629
(68,8 %)

2149
(52,4 %)

96
(63,2%/81,7
%)

486
(53,3%/77,4%)

1341
(32,6%/62,3%)

НП „Пирин“
(2014)

Таблица № 42: Разпределение на видовете висши растения от флората на НП
„Пирин” по отдели и класове.
Equisetophyta
Lycopodiophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Magnoliophyta /Покритосеменни, в т.ч.:
Liliopsida
Magnoliopsida
Общо висши растения

4
5
25
12
1292
246
1046
1341

В Табл. 42 е представено разпределението на висшите растения в НП „Пирин” по
отдели и класове. Вижда се, че Покритосеменните растения са представени от 1292 вида
от които 246 са Едносемеделни и 1046 са двусемеделни.
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Нови видове висши растения за флората на Пирин (вкл. НП "Пирин") открити по
време на теренната работа през 2014.
Това са: Poaceae – Lolium rigidum Gaudin (твърда глушица), Phleum montanum C. Koch
(планинска тимотейка), Asteraceae: Centaurea phrygia L. subsp. moesiaca (Urum. et
Wagn.) Hay. (мизийска метличина), Caryophyllaceae: Dianthus quadrangulus Velen.
(четириръбест карамфил), Orobanchaceae: Orobanche loricata Rchb. (кожест воловодец),
Rosaceae: Alchemilla crinita Buser (дълговлакнесто шапиче), Cuscutaceae: Cuscuta
approximata Babingt. (приближена кукувича прежда) Хербарните материали са
депозирани в хербариума на ИБЕИ (SOM).
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Нови таксони във флористичния списък на НП "Пирин", установени в периода до
2014 г. Към известния списък на видовете от флората на парка от 2004 година бяха
добавени още 32 вида от 19 семейства на основата на литературни данни и депозирани
хербарни материали, описани в Списък, представен в Сборник „Биологична
характеристика“
Детайлно картиране на находища на видове висши растения избрани от
Дирекцията на НП "Пирин", се извъши в периода юни-септември 2014. В резултат на
това са установени нови находища на видовете от списъка и е извършено пълно
фитоценотично описание на съобществата на някои от видовете висши растения от
списъка на дирекцията на НП "Пирин". В Сборник „Биологична характеристика“ са
представени резултатите от тези проучвания, вкл. за находищата на тези растения.
Консервационна значимост на висшата флора на НП „Пирин”.
На основата на използване на национални и международни референтни документи бяха
съставени различни таблици и списъци, визиращи ендемичния елемент на флората,
участието на видовете в различни Червени книги, списъци, конвенции и т. н.
Представени са и защитените от Закона за биоразнообразието (2007) видове от флората
на парка.
Таблица № 43: Разпределение на консервационно значимите видове от флората на
Пирин и НП „Пирин” по родове и семейства.
Флора
Пирин планина
НП „Пирин“

Семейства

Родове

Видове

64

192

383

56 (87,5 %)

164 (85,4 %)

314 (82.0
%)

В тази група видове са включени всички видове които фигурират в Червените книги на
Р България (1984, 2011), които са защитени от Закона (2007), включени в различни
списъци, документи и конвенции, които визират редките видове в България, Европа и
света. Тук са включени и всички ендемични и реликти растения, без балканските
субендемити, които са още 88 вида.
Таблица№ 44: Брой консервационно значими растения от флората на на Пирин и НП
„Пирин” според различни национални референтни документи.
Червен списък на български висши растения, (2009)

237

165
(66,2%)

Червена книга на Р България, т. 1 Растения и гъби, (2011)

108

76 (69,5 %)

Закон за изменение и допълнение на ЗБР, Прил. 3 (2007)

126

52 (40,1 %)

Ендемити

202

146
%)
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Балкански

156

110
%)

Български

46

36 (80,0 %)

Локални

20

17 (85 %)

Реликти

106

82
%)

Терциерни

73

49 (67,1 %)

Глациални

33

33 (100 %)

(70,5

(77,4

Таблица № 45: Брой консервационно значими растения от флората на на Пирин и НП
„Пирин” според различни международни референтни документи.
Вид на документа

Пирин планина

НП „Пирин“

Европейски списък (1983)

28

17

Европейски Червен списък (2011)

2

1

Червен списък на IUCN (1998)

28

17

Директива 92/43 на ЕЕС (1992)

7

4

Конвенция CITES (1973)

45

27

Бернска конвенция (1979)

8

4

Високопланинска флора и дейности във високопланинската зона.
На основание теренните проучвания във високопланинската част на НП "Пирин" са
добавени 36 нови вида за високопланинската флора на НП "Пирин", представящи
20 семейства.
Видовете с природозащитен статус в изследваната високопланинска територия са общо
168. От тях локалните ендемити са 16. Българските ендемити са 24. Общият брой
балкански ендемити е 116. В Червения списък на висшите растения в България са
включени 36 от валидираните видове.
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Таблица №46: Характеристика на тревните и храстовите съобщества – типове
местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС.
код
pal. class.
Описание
по
Бондев
4060
31.4: 31.41,
Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
1, 3, 4, 6,
31.44,
7, 9, 25.
31.46,
31.47,
31.49,
31.4А,
31.48
4070
31.5
Храстови съобщества с клек (Pinus mugo)
3
6150
36.324,
Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества
1
26.39
6170
36.41,
Алпийски и субалпийски варовикови тревни
2
36.42, 36.43
съобщества
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6230

36.31

62D0
6410

36.391
36.393
37.31

6430

37.71, 37.8

7140
8110
8120

54.5
61.1
61.2

8210

62.1

8220

62.252

–

Богати на видове картълови съобщества върху
силикатен терен в планините
Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщшества

3, 6, 26,
44.
8

Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести
почви (Molinion caeruleae)
Хидрофилни съобщества в планинския до алпийския
пояс
Преходни блата и плаващи подвижни торфища
Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във
високите планини
Хазмофитна растителност по варовикови скални
склонове
Хазмофитна растителност по силикатни скални
склонове

3, 5, 8,
26

5

Разнообразието на видовете в тревните съобщества е тясно свързано с антропогенната
дейност. В установените егречни съобщества доминиращо участие има Rumex alpinus
(алпийски лапад), срещат се Urtica dioica (обикновена коприва), Veratrum lobelianum
(лобелиева чемерика), Polygonum aviculare (обикновена пача трева), Chenopodium bonushenricus (чувен), Epilobium angustifolium (теснолистна върбовка), Verbascum longifolium
(дълголистен лопен), Lepidium ruderale (буренна горуха) и Taraxacum officinale
(обикновено глухарче).
Най-ниско видово разнообразие е регистрирано по пистите на „Шилигарника“.
Извършено е подсяване с Lotus corniculatus (рогат звездан) и Dactylis glomerata (сборна
главица). Наред с тях растат Cirsium arvense (обикновена паламида), Rumex acetosella
(козя брада), Verbascum longifolium, (дълголистен лопен) Poa annua (едногодишна
ливадина) и Senecio vernalis (пролетен спореж), които са типични за ерозирали и
рудерални места.
Биосферен Резерват „Баюви дупки-Джинджирица“.
Резерватът е местообитание на кръгло 500 вида висши растения, 55 ендемити и много
видове, включени в Червената книга на България. Данни за видовете Acer heldreichii
(жешля), Brassica jordanoffii O.E.Schulz (Йорданово зеле), Rumex scutatus (щитовиден
лапад), Taxus baccata (тис), Trollius europaeus (планински божур), Viola crinita Wedd.
(дълговлакнеста теменуга) са известни за Пирин само за района на резервата. В Закона
за биологичното разнообразие, приложение 2 са посочени 9 вида, в приложение 3 – 64
вида. Локалните ендемити са 10. Българските ендемити – 8. Балканските ендемити – 13.
В бернската конвенция е посочен 1 вид. В IUCN - 8 вида. Реликтните видове са 5. В
Червения списък са включени 31 вида. В Червената книга (2013) – 52 вида. 9 вида са
посочени в прил. 2 на Закона за биологичното разбнообразие.
Резерват „Юлен”
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Флората на резервата има богат видов състав. Установени са кръгло 700 вида висши
растения. 44 са включени в ЧКБ. Ярки представители са планинският божур (Trollius
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europeus), нарцисовидната съсънка (Anemone narcisiflora) петниста тинтява (Gentiana
punctata), златиста кандилка (Aquilegia aurea). Тук се срещат редица глациални реликти
(видове останали от ледниковия период). Такива са черният емпетрум (Empetrum
nigrum) и разпростряната сибалдия (Sibaldia procumbens). Резервата играе голяма
консервационна роля за видове като езерният шилолист (Isoetes lacustris), слоновото
хоботниче (Rhynchocorus elephas), скалната острица (Carex rupestris) и др.
От растенията с природозащитен статут в Червения списък на висшите растения на
България (Petrova & Vladimirov 2009) в резервата се срещат 18 вида висши растения. От
категория "застрашен" са 4 вида: Isoetes lacustris L., Sibbaldia procumbens L., Gentiana
punctata L. и Empetrum nigrum L. ssp.hermaphroditum. Десет вида са с категория
"уязвим": Rhynchocoris elephas (L.) Griseb., Saxifraga carpatica Rchb., Atropa bella-donna
L., Poa pirinica Stoj. & Acht., Festuca pirinica Horv. ex Markgr.-Dann., Aubrieta gracilis
Sprun. ex Boiss. ssp. scardica, Alchemilla viridiflora Rothm., Campanula jordanovii Ancev &
Kovanda, Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. и Subularia aquatica L. От категория "почти
засегнат" вид са 3: Trollius europaeus L., Anemone narcissiflora L.и Aquilegia aurea Janka.
Един вид е с "недостатъчно данни" – Soldanella chrysostricta Krees.
Защитени от Закона за биологичното разнообразие в България в резервата са 12 вида
висши растения: Rhynchocoris elephas (L.) Griseb., Isoetes lacustris L., Trollius europaeus
L., Aubrieta gracilis Sprun. ex Boiss. subsp.scardica, Campanula jordanovii Ancev &
Kovanda, Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Soldanella chrysostricta Krees, Subularia
aquatica L., Anemone narcissiflora L., Aquilegia aurea Janka, Gentiana punctata L. и
Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum.
В Сборник „Биологична характеристика“ е включено Приложение 1.14.2.2. Систематичен списък на
висшата флора в Национален парк "Пирин", както и Аналитичната част, заедно с отчетите за научните
изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.2.2.

1.14.3. Лечебни растения на територията на НП "Пирин".
1.14.3.1. Теренни проучвания и естествени находища
След проведените теренни проучвания през 2014 г., включване на резултатите от
Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните
растения на територията на НП „Пирин”, по Проект: DIR-5113325-3-91 „Устойчиво
управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, направената литературна
справка и използване на списъка на лечебните растения от ЗЛР (2000) и от други
източници, е изготвен актуализиран систематичен списък на лечебните растения,
разпространени на територията на НП „Пирин“.
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Богатство на таксони
В предишни изследвания и теренни проучвания за План‘04, при категоризирането на
видове от флората на НП "Пирин" като лечебни растения, не е бил използван списъка на
лечебните растения, които попадат под разпоредбите на Закона за лечебните растения
(2000). Съгласно Плана за управление на НП „Пирин” от 2004 година лечебните
растения в парка са се отнасяли 182 вида висши растения от 59 семейства и 1 вид от
нисшите.
Към съществуващия списък на лечебните растения в Плана за управление на НП
"Пирин" са добавени още 263 вида, включени в ЗЛР и в други източници, срещащи се
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на територията на парка. Изготвеният актуализиран списък включва 446 вида
лечебни растения. Тези видове се отнасят към 69 рода от 83 семейства. От общият
списък с лечебни растения са определени 239 вида, които са по-широко разпространени
и популярни като лечебни. Те се отнасят към 180 рода и 65 семейства.
Класификация на лечебните растения в зависимост от режима на ползване или опазване.
Съгласно режима на ползване и/или опазване лечебните растения на територията на
парка се разделят в следните групи:
1. Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна - Orchis laxiflora Lam.
(Редкоцветен салеп), Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. (Алпийски дифазиаструм); Taxus
baccata L. (Обикновен тис); Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче); Rhodiola rosea
L. (Розов златовръх); Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява); Gentiana
punctata L. (Петниста тинтява); Thymus perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска мащерка);
Thymus stojanovii Deg. (Сртоянова мащерка); Alchemilla bandericensis Pawl.
(Бъндерицово шапиче); Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче);
2. Видове под специален режим на опазване и регулирано ползване от природата са
Polystichum lonchitis (L.) Roth. (Копиевиден многоредник), Asparagus tenuifolius Lam.
(Тънколистна зайча сянка), Lilium martagon L. (Петров кръст), Polygonatum odoratum
(Mill.) Druce (Миризлива момкова сълза);
3. Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди на територията на НП Пирин са
22 броя - Cetraria islandica (L.) Ach. (Исландски лишей), Phyllitis scolopendriun (L.)
Neum. (Волски език), Asplenium trichomanes L. (Обикновено изтравниче), Angelica
pancicii Vand. (Балканска пищялка), Asarum europaeum L. (Европейски копитник),
Carlina acanthifolia All. (Безстъблена решетка), Berberis vulgaris L. (Обикновен кисел
трън), Sedum acre L.(Лютива тлъстига), Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо
грозде), Betonica officinalis (L.) Trev. (Лечебен ранилист), Sideritis scardica Grisb.
(Пирински чай), Convallaria majalis L. (Момина сълза), Althaea officinalis L. (Лечебна
ружа), Primula veris L. (Лечебна иглика), Frangula alnus Mill. (Елшовиден зърнастец),
Alchemilla vulgaris complex (Шапиче), Galium odoratum (L.) Scop. (Ароматно еньовче),
Atropa belladonna L. (Обикновено лудо биле), Valeriana officinalis L. (Лечебна дилянка),
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Marl. (Иглолистна хуперция), Orchis spp. diversa
(Салеп), Inula helenium L. (Сърцевиднолюспест оман /Бял оман/);
4. Видове, разрешени както за лични нужди, така и за стопанско ползване – всички
останали видове от актуализираният списък на лечебните растения в НП „Пирин”. Това
са растенията, които нямат природозащитен статут спрямо сега действащите
нормативни документи и не са под ограничителен режим за събиране с ежегодни квоти.
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Местоположение на находищата – условия на местообитанията
 Местонахожденията на находищата на лечебните растения и резултатите от
Проучванията за т.1.14.3. и Инвентаризацията на горските територии в границите
на НП „Пирин“ за целите на План’14 са отразени в Таксационни описания от
Инвентаризацията приложени в Сборник „Гори“ и Картен материал със
специални мерки за опазването или предмет на регулирано ползване на видовете
лечебни растения.
 Включени резултати от Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система
за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин” за
извършени полеви проучвания на разпространението, фенологичното развитие,
състоянието на находищата и запасите от лечебни растения с ресурсен потенциал
на територията на НП „Пирин”. За изпълнение на дейността са посетени всички
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паркови райони съгласно предварителна схема. Стопански запаси са установени
единствено за черната боровинка, дълголистния лопен и алпийски лапад. В
количества само за лични нужди могат да се събират жълт и петнист кантарион,
лечебна мащерка, горска ягода и риган. Състоянието на популациите и
находищата е характеризирано съгласно няколко групи параметри: биотични
фактори на средата (тип растителност, общо проективно покритие на
растителността, проективно покритие на дървета, храсти, тревисти растения и
техния видов състав, консервационно значими и конкуриращи видове в
находището); състояние на вида в находището (проективно покритие, численост,
плътност, жизненост, фенологично развитие, възрастова структура, здравословно
състояние); съществуващи заплахи (природни, антропогенни).
1.14.3.2.Ползване на ресурсите от лечебни растения на територията на НП „Пирин“
 Количество и състояние на ресурсите
Направената справка в Дирекцията на НП „Пирин” показа, че позволителни за
стопанско ползване на лечебни растения се издават само за събиране на плод от черна
боровинка и малина и то в ограничени количества.
За 2013 г. обемът на допустимите за ползване количества свежо тегло за черната
боровинка възлизат на 1850 кг, а за малината – 930 кг. За свободно събиране са
обявени ресурсите от очанка (Euphrasia officinalis compl.), чувен (Chenopodium bonushenricus), дълголистен лопен (Verbascum longifolium ssp. pannosum) и алпийски лапад
(Rumex alpinus ), към които към настоящия момент не се проявява интерес от
билкосъбирачите.
В хода на теренните изследвания бяха установени представители на род Euphrasia
(очанка) само в ПУ „Синаница” и ПУ „Вихрен” с изключително ниско обилие.
Независимо, че присъствието на видовете от този род не може да се изключи и за
останалите паркови райони, се препоръчва те да бъдат премахнати от списъка за
свободно събиране.
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 Видовете лечебни растения с ресурсен потенциал.
Списъкът на видовете с ресурсен потенциал е изготвен на базата на информацията за
стопански ценните лечебни растения в Плановете за управление на НП „Пирин”, НП
„Рила” и НП „Централен Балкан”, както и четири публикации, свързани с
характеристиката и устойчивото управление на диворастящи лечебни растения в
България (Хардалова и др. 1998, Евстатиева и Хардалова 2000, Гусев 2005, Evstatieva et
al. 2007). Сред тях има както широкоразпространени, така и някои редки видове с
природозащитен статут, но с високо ценени лечебни свойства и активно търсени на
пазара. От представения списък 65 вида са разрешени за стопанско ползване в
национален мащаб, 16 вида – само за лични нужди и 2 вида са забранени за събиране. 36
вида се отличават като високотонажни, 21 като среднотонажни, 32 – нискотонажни, 1
вид попада към две групи едновременно – с ниска и висока тонажност, в зависимост от
растителните части, които се събират от него.
 При 71 вида запасите могат да се определят като леснодостъпни, при 18 вида са
труднодостъпни, 2 вида попадат в две групи едновременно отново поради
събирането на различни техни части. 50 вида са определени като икономически
ценни, съгласно описания по-горе критерий. По отношение на възобновяемостта
на ресурсите 62 вида са с лесно възобновими ресурси, 28 вида са с
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трудновъзобновими ресурси и 1 вид е отнесен към две групи в зависимост от
събираемите му части.
С най-голям ресурсен потенциал са 20 вида – полски хвощ, обикновена и
сибирска хвойна, бръшлян, хилядолистен равнец, тревист и черен бъз, черна и
червена боровинка, жълт кантарион, лечебна маточина, риган, мащерка, змийско
мляко, обикновен глог, трънка, шипка, малина, лечебно великденче, обикновена
коприва. За 15 вида от този списък има данни, че се срещат на територията на
парка, но няма сведения за наличие на находища със стопанска ценност – полски
хвощ, обикновена и сибирска хвойна, бръшлян, тревист и черен бъз, червена
боровинка, лечебна маточина, риган, змийско мляко, обикновен глог, трънка,
шипка, лечебно великденче, обикновена коприва. За тях не се предвижда
провеждане на ресурсологични изследвания на територията на НП „Пирин”.
Видовете очанка (Euphrasia officinalis complex), алпийски лапад (Rumex alpinus),
чувен (Chenopodium bonus-henricus) и дълголистен лопен (Verbascum longifolium
ssp. pannosum), посочени в Плана за управление на парка като икономически
ценни, не отговарят на всички критерии, дефинирани в т. 2.3. Находища на
очанка на територията на парка са известни само в долната част на Каменишки,
Мозговишки (около Езерник), Поленски и Главанишки циркуси. Към
ограниченото разпространение на този комплекс от едногодишни видове трябва
да се прибави още трудната възобновяемост на ресурсите и ниския добив от
единица площ. Ресурсите от алпийски лапад и чувен са труднодостъпни, т.к. се
ползват подземните части на растенията и към тях има нисък търговски интерес.
Към настоящия момент няма фирми, които да са заявили такъв интерес в
Дирекцията на НП. Дълголистният лопен е вид, който отсъства от приложението
на ЗЛР, към него няма търговски интерес, въпреки че ресурсите от него са
леснодостъпни. Въпреки изложеното, поради изявения интерс от страна на ДНП
стопанските запаси на видовете алпийски лапад (Rumex alpinus), чувен
(Chenopodium bonus-henricus) и дълголистен лопен (Verbascum longifolium ssp.
pannosum) са включени в настоящото изследване.
Окончателният списък на видовете с ресурсен потенциал за НП „Пирин‟
включва: Hypericum perforatum (Жълт кантарион), Hypericum maculatum
(Петнист кантарион), Thymus spp. diversa (Мащерка), Achillea millefolium
complex (Бял равнец), Fragaria vesca (Горска ягода), Chenopodium bonushenricus (Чувен), Rubus idaeus (Малина), Rumex alpinus (Алпийски лапад),
Verbascum longifolium ssp. pannosum (Дълголистен лопен) и Vaccinium
myrtillus (Черна боровинка)

1.14.3.3. Консервационна значимост на лечебните растения в НП „Пирин“.
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Видовете лечебни растения с природозащитно значение могат да се разделят в 9 групи.
1. Видове, включени в Приложенията на Закона за биологичното разнообразие (2002) и
Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (2007).
2. Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване (съгласно Заповед №РД65 от 28.01.2013 г. и Заповед № РД-83 / 3.02.2014 г. на МОСВ);
3. Видове, включени в Червената книга на България, том I, Растения и гъби (2011);
4. Видове, включени в Червените списъци на българската висша флора (2009);
5. Видове, включени в Приложенита на Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (1992);
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6. Видове, обект на опазване от Бернската конвенция (1979): Няма.
7. Видове, включени в Европейските Червени списъци (2011);
8. Видове, включени в Конвенцията за международната търговия със застрашени
видове от дивата фауна и флора (CITES, 1973), вкллючени в Приложение 2 ;
9. Видове, включени в Регламент 338/97 за регулиране на търговията с видове от
дивата флора и фауна в Европа.
В Сборник „Биологична характеристика“ е включено Приложение към т. 1.14.3. Систематичен списък
на установените лечебните растения, Списък по групи природозащитно значение на лечебните
растения в Национален парк „Пирин", както и Аналитичната част, заедно с отчетите от научните
изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.3.

1.15. ФАУНА
1.15.1. Безгръбначни животни.
1.15.1.1. Характеристика на безгръбначните животни


богатство на таксоните
Сега за територията на НП Пирин са разгледани около 2981 вида и подвида
безгръбначни животни. Установените таксони принадлежат към 4 типа, 9 класа, 20
разреда и 240 семейства. В това число са включени 300 редки (стенотопни) вида, 228
ендемита, 176 реликта, 300 редки форми и 18 вида, присъстващи в световни и
европейски списъци на застрашените видове. Броят на видовете в парка представлява
около 40% от очакваните за района над 7000 вида.
Работено е с таксономични групи, за които има достатъчно данни. Включени са и
някои големи или популярни таксони (Oligochaeta, Crustacea, Diptera и др.) въпреки помалкия брой видове с консервационно значение. Разглеждането на тези групи (някои от
които проучвани на Пирин) увеличава значително познатите видове в парка. За
последните 10 години са настъпили промени както в познанията за цялата територия на
страната така и за територията на парка. Може да се приеме, че от разгледаните таксони
около 2981 обитават територията на парка.
Таблица № 47
ФАУНИСТИЧНО БОГАТСТВО И ПРОУЧЕНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ГРУПИ

INVERTEBRATA

ROTIFERA (РОТАТАРИИ)
OLIGOCHAETA (ОЛИГОХЕТИ)
HIRUDINEA (ПИЯВИЦИ)
ARANEAE (ПАЯЦИ)
CRUSTACEA (РАКООБРАЗНИ)
MYRIAPODA (МНОГОНОЖКИ)
CHILOPODA (ХИЛОПОДИ)
DIPLOPODA (ДИПЛОПОДИ)
INSECTA (НАСЕКОМИ)
EPHEMEROPTERA
(ЕДНОДНЕВКИ)

брой

проученос
т (%)

брой

265
148
21
1100
1060
245
105
120
~ 20900

53
74
85
70
81
86
86
92
51

~ 60
~ 25
~5
321
~ 40
36
21
15
1837

103

78

22

Видове в НП Пирин
процент
от
проучено
българск
ст (%)
ите
23
25
17
30
23
80
30
50
4
12
15
22
20
26
12
21
8
40
21
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Видове в България
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ODONATA (ВОДНИ КОНЧЕТА)
ORTHOPTERA (ПРАВОКРИЛИ)
BLATTARIA (ХЛЕБАРКИ)
PLECOPTERA (ПЕРЛИ)
HETEROPTERA (ДЪРВЕНИЦИ)
COLEOPTERA (ТВЪРДОКРИЛИ)
NEUROPTERA (МРЕЖОКРИЛИ)
RHAPHIDIOPTERA (КАМИЛКИ)
MEGALOPTERA
(ГОЛЯМОКРИЛИ)
HYMENOPTERA (ЦИПОКРИЛИ)
TRICHOPTERA (РУЧЕЙНИЦИ)
LEPIDOPTERA. (ПЕПЕРУДИ)
DIPTERA (ДВУКРИЛИ)
MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)

Общо

68
225
16
108
1050
~ 6000
116
14

91
95
80
90
95
67
93
82

12
60
3
42
323
639
22
1

18
26
19
39
32
11
20
8

40
60
30
85
70
50
30
15

3

75

2

65

80

4000
250
2860
4000
480

33
96
28
35
85

36
59
449
~ 760
89

1
23
16
19
18

3-4
40
40
30
82

~ 24000

65

~ 2983

12.4

40-50


обща информация за видове с консервационен статус (Таблица №48)
Консервационното значение се определя според това каква част от популацията на
видовете присъства в Пирин. При локалните ендемити 100% от популациите им са
локализирани на територията на планината и те са от най-висока категория - световно
значение [W]. Към тази категория са включени и българските ендемити тъй като имат
по-ограничено разпространение. Балканските ендемити и субендемити са разгледани
към таксоните от европейско значение [E]. Реликтните и редките форми (ако не
принадлежат и към някоя от другите категории) оформят групата с национално
значение [N]. Данните се осъвременяват според последните издания на IUCN Red List.
Таблица № 48

4

11

6

28

5

40

321 36 22

9

63

22 11

9

24

42

15

240

40 323 639 25 36 59

449 760 32

2981

4

1

1

18

1

3

5

39

4

2

12

3

2

5

3

25

7

8

3

2

70

3

13

7

8

2

37

7

26

5

5

111

8

2

14

5

27

4
9

1

47 3
132 5

3

1

10

1

6
13

57
7

18
31

6

1
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1

37

Общо

Heteroptera (дървеници)

5

Mollusca (мекотели)

Plecoptera (перли)

12

Diptera (двукрили)

Orthopteria (правокрили)

28

Lepidoptera (пеперуди)

Myriapoda (многоножки)
Ephemeroptera
(еднодневки)
Odonata (водни кончета)

4

Trichoptera (ручейници)

Araneae (паяци)

2

Coleoptera
(твърдокрили)
Neuropteria
(мрежокрили)
Hymenopta (ципокрили)

Crustacea (ракообразни)

Семейства
Видове и
60 25
подвидове
Локални ендемити
Български
ендемити
Балкански
ендемити
Субендемити
Преглациални
реликти
Глациални реликти
Редки

Hirudinea (пиявици)

Oligochaeta (олигохети)

INVERTEBRATA
(БЕЗГРЪБНАЧНИ
ЖИВОТНИ)

Rotifera (ротатории)

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ГРУПИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН
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Застрашени
IUCN
ESC
BC
HD
CITES
Защитени в
България (ЗБР)
Червена книга на
България
Натура 2000

1
1

3
3
1
1

1
9
4

1
1
1
1

5
14
6
2
1

2

2

5

1

2

6

3

1

8

1
1
1
1

1

1
1

2

В Сборник „Биологична характеристика“ е включено Приложение 1.15.1.Списък на безгръбначните
животни в Национален парк „Пирин", както и на видовете с консервационен статус в Аналитичната
част, която обобщава пълните отчети за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена
информация по т.1.15.1.

1.15.2. Риби.
1.15.2.1. Характеристика на рибите
A. богатство на таксоните
Въз основа на получените резултати от теренните проучвания за периода юни –
октомври, 2014 г., извършени в речни и езерни екосистеми на територията на ПУ
Вихрен, ПУ Безбог, ПУ Баюви дупки-Джинджирица, ПУ Каменица, ПУ Трите реки и
ПУ Синаница, рибите в НП Пирин са представени от общо 4 вида, отнасящи се към 2
семейства и 2 разреда:
I. Разред Salmoniformes
1. Семейство Salmonidae
 Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва
 Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) – Сивен, интродуциран вид, С.
Америка
 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) – Дъгова пъстърва,
интродуциран вид, С. Америка
II. Разред Cypriniformes
2. Семейство Cyprinidae
 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - Лещанка
През периода на настоящите изследвания (01.05-31.10.2014 г), не е установено
присъствието на видовете Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Речна змиорка
(=Европейска змиорка); Anguilliformes; Anguillidae) и Telestes souffia (Risso, 1827)
(Leuciscus souffia; Cypriniformes; Cyprinidae), цитирани по литературни данни,
предходни научни изследвания или разработки за територията на НП „Пирин”.
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B. обща информация за видове с консервационен статус по българското
законодателство
Два вида, цитирани в научната литература за предходни периоди от територията на
парка са консервационно значими:
І. Семейство Anguillidae
o Anguilla anguilla
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- Включена в Червена книга на България като застрашен вид (ЧKнБГ, ЕN
(=Endangered), A1a,c, B1b (I, ii, iii, iv, v), D).
- В световен мащаб Европейската змиорка е критично застрашен вид (IUCN, CR
(=Critical Endangered), A2bd+4bd); включена е в приложение ІІ на CITES конвенцията.
- Видът е обект на международен мониторинг (Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007).
ІІ. Cyprinidae
o Telestes souffia
- Видът е включен в Приложение 2 на ЗБР, чл. 6 – видове, чиито местообитания са обект
на опазване.
- Вписан е в Приложение ІІІ на Бернската конвенция; Приложение ІІ на Директива 92/43
на СЕО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Директива
за местообитанията); Приложение 4 от Директива 2009/147/ЕС (Директива за птиците);
EMERALD.
C. обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти;
Реликти
Глациални реликти – един вид : І. Salmonidae
o Salmo trutta Linnaeus, 1758
Като съобщаван за предходни периоди от територията на парка към тази категория се
отнася и вида:
II. Cyprinidae
o Telestes souffia (Risso, 1827).
Ендемити
Няма.
D. видове предмет на специални мерки
ПУ препоръчва да
се извършват научни изследвания за разпространението и
състоянието на автохтонните популациите на Salmo trutta. Да се предприемат мерки и
режими за опазването им. Видът да е обект на перманентен мониторинг.
Към Плана за управление са разработени и приложени 3 броя карти за разпространението на видовете
риби (Phoxinus phoxinus, Salmo trutta, Salvelinus fontinalis) на територията на НП «Пирин». Аналитичната
част, заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по
т.1.15.2. е включена в Сборник „Биологична характеристика“

1.15.3. Земноводни и влечуги.
1.15.3.1. Характеристика на клас земноводни и клас влечуги
 богатство на таксоните
Общия видов състав на херпетофауната на Парка, според наличната до момента
информация, възлиза на 20 вида - 10 вида земноводни и 10 вида влечуги, или 38% от
видовото богатство на страната.
Таблица № 49 Богатство на таксоните – земноводни и влечуги
Земноводни

3
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1
2

Разред CAUDATA
Семейство Salamandridae
Salamandra salamandra
Дъждовник
Triturus karelinii
Южен гребенест
тритон
Ichthyosaura alpestris
Алпийски тритон
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Разред ANURA
Семейство Bombinatoridae
4
Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
Семейство Bufonidae
5
Bufo viridis
Зелена крастава жаба
6
Bufo bufo
Кафява крастава жаба
Семейство Hylidae
7
Hyla arborea
Дървесница
Семейство Ranidae
8
Rana dalmatina
Горска жаба
9
Rana temporaria
Планинска жаба
10
Pelophylax ridibundus
Голяма водна жаба
Влечуги
Разред TESTUDINES
Семейство Testudinidae
1
Testudo hermanni
Шипоопашата
костенурка
Разред SQUAMATA
Семейство Anguidae
2
Слепок
Anguis fragilis
Семейство Lacertidae
3
4
5
6
7
8
9

Lacerta agilis
Lacerta viridis
Podarcis erhardii
Podarcis muralis
Zootoca vivipara
Семейство Colubridae
Coronella austriaca
Natrix natrix

10

Семейство Viperidae
Vipera berus

Ливаден гущер
Зелен гущер
Македонски гущер
Стенен гущер
Живороден гущер
Медянка
Обикновена водна
змия
Усойница
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 обща информация за видове с консервационен статус по българското
законодателство
Всички видове земноводни и влечуги, срещащи се на територията на Парка, са
включени в национални и/или международни природозащитни документи. С най-висок
консервационен статус е шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), която е
включена във всички природозащитни документи (вкл. националната Червена Книга и
Червения списък на IUCN). С висок консервационен статус са и видовете алпийски
тритон (Ichthyosaura alpestris), южен гребенест тритон (Triturus karelinii) и
жълтокоремна бумка (Bombina variegata). Първият е включен в Червената Книга на
България (Големански 2011) с категорията “уязвим”, както и в Приложение 3 на ЗБР и
Приложение III на Бернската Конвенция. Другите два вида са включени в Приложение 2
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и 3 на ЗБР (респ. II и IV на Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992) и
Приложение II на Бернската Конвенция.
 обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти
С установяването на алпийския тритон в границите на Парка, глациалните
реликти се увеличават на 4 вида: алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), планинска
жаба (Rana temporaria), живороден гущер (Lacerta vivipara) и усойница (Vipera berus).
Според литературните данни, в границите на Парка се среща подвид на македонския
гущер - Podarcis erhardii riveti, който е балкански ендемит.
В Сборник „Биологична характеристика“ е включено Приложение 1.15.3. Списък на земноводни и влечуги
в Национален парк „Пирин", както и Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и
проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.3.

1.15.4. Птици.
1.15.4.1. Характеристика на клас птици
 богатство на таксоните
Към момента, според различни литературни източници, теренни наблюдения и
дейностите по изпълнение на план 2004, са установени 166 вида птици в границите на
НП Пирин. Те принадлежат към 16 разреда и 40 семейства (табл. 57).
Таблица № 50 Богатство на таксоните - Птици
Разред Podicipediformes
Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)
Разред Гъскоподобни (Anseriformes)
Разред Соколоподобни (Falconiformes)

Разред Кокошоподобни (Galliformes)
Разред Жеравоподобни (Gruiformes)
Разред Дъждосвирцоподобни
(Charadriiformes)

Разред Гълъбоподобни (Columbiformes)
Разред кукувицоподобни (Cuculiformes)
Разред Козодоевоподобни
(Caprimulgiformes)
Разред Совоподобни (Strigiformes)
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)
Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)
Разред Кълвачоподобни (Piciformes)

Разред Врабчоподобни (Passeriformes)

Семейство

брой
видове
1
1
3
2
2
18
1
6
5
2
1
2

Сем. Гмурецови (Podicipedidae)
Сем. Корморанови (Phalacrocoracidae)
Сем. Чаплови (Ardeidae)
Сем. Щъркелови (Ciconiidae)
Сем. Патицови (Anatidae)
Сем. Ястребови (Accipitridae)
Сем. Орли рибари (Pandionidae)
Сем. Соколови (Falconidae)
Сем. Фазанови (Phasianidae)
Сем. Дърдавцови (Rallidae)
Сем. Дъждосвирцови (Charadriidae)
Сем. Бекасови (Scolopacidae)
Сем. Чайкови (Laridae)
Сем. Гълъбови (Columbidae)
Сем. Кукувицови (Cuculidae)

1
4
1

Сем. Козодоеви (Caprimulgidae)
Сем. Сови (Strigidae)
Сем. Бързолетови (Apodidae)
Сем. Пчелоядови (Meropidae)
Сем. Папунякови (Upupidae)
Сем. Кълвачови (Picidae)
Сем. Чучулигови (Alaudidae)
Сем. Лястовици (Hirundinidae)
Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae)
Сем. Сврачкови (Liniidae)
Сем. Водни косове (Cinclidae)
Сем. Орехчета (Troglodytidae)

1
7
3
1
1
10
3
4
7
4
1
1
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Разред
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Сем. Завирушкови (Prunellidae)
Сем. Копринаркови (Bombycillidae)
Сем. Мухоловки (Muscicapidae)
Сем. Дългоопашати синигери
(Aegithalidae)
Сем. Синигерови (Paridae)
Сем. Зидаркови (Sittidae)
Сем. Дърволазкови (Certhidae)
Сем. Овесаркови (Emberizidae)
Сем. Чинкови (Fringillidae)
Сем. Скорецови (Sturnidae)
Сем. Авлигови (Ariolidae)
Сем. Тъкачови (Ploceidae)
Сем. Вранови (Corvidae)

2
1
27
1
7
3
2
5
12
2
1
4
6

Орнитофауната на парка съставлява 40,59% от установените в България 409 вида птици
и 61,54% от установените на територията на страната семейства (BUNARCO, 2009). От
установените за парка видове 119 са гнездящи, което е 41,61% от гнездовата
орнитофауна в България (Янков, 2007).
 обща информация за видове с консервационен статус по българското
законодателство
Защитени видове: ЗБР – 150 вида
Директива 2009/147 за опазване на дивите птици – 45 вида
Нови 7 вида присъстващи във фаунистичните списъци са в Приложение І на Директива
2009/147: брадат лешояд, черен лешояд, тръстиков блатар, малък корморан, среден и
сирийски пъстър кълвач и беловрата мухоловка. Червена книга на България – 57 вида,
от тях 28 са със статус „Уязвим”, 17 са „Застрашени”, 7 са „Критично застрашени”, 2 са
„Регионално изчезнали”, 2 „Слабо засегнати” и 1 „Почти застрашен“.
Разпределение на видовете по разреди
Разред Podicipediformes
Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)
Разред Гъскоподобни (Anseriformes)
Разред Соколоподобни (Falconiformes)
Разред Кокошоподобни (Galliformes)
Разред Жеравоподобни (Gruiformes)
Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)
Разред Гълъбоподобни (Columbiformes)
Разред кукувицоподобни (Cuculiformes)
Разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)
Разред Совоподобни (Strigiformes)
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)
Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)
Разред Кълвачоподобни (Piciformes)
Разред Врабчоподобни (Passeriformes)
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Фиг. 17 Разпределение на видовете по разреди.
 обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти
Досега известните глациални реликти са пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus),
белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) и трипръстия кълвач (Dendrocopos
tridactylus). Балкански ендемити са пет подвида птици: белогърбия кълвач (Dendrocopos
leucotos lilfordi), балканската чучулига (Eremophila alapestris balcanica), алпийската
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завирушка (Prunella modularis meinertzhageni), качулатия синигер (Parus cristatus
bureschi) и скалната зидарка (Sitta neumayer neumayer).
 видове предмет на специални мерки
Като такива видове са определени дневните грабливи птици, гнездещи на територията
на парка, като консервационно значими,
кокошевите птици (глухар, лещарка,
планински кеклик), кълвачите и някои нощни грабливи птици (пернатонога кукумявка,
врабчова кукумявка).
В Сборник „Биологична характеристика“ е включено Приложение 1.15.4. Списък на орнитофауната в
Национален парк „Пирин", както и Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и
проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.4.

1.15.5. Бозайници.
1.15.5.1. Характеристика на клас бозайници
 богатство на таксоните
На територията на НП „Пирин“ са регистрирани 50 вида бозайници от 35 рода. Това
съставлява 53% от цялата сухоземна бозайна фауна. В сравнение с предишните данни,
броят на регистрираните видове се е увеличил с 5. Регистрирани са 3 нови вида прилепи
и 2 вида от групата на дребните бозайници. Най-голям е броят на видовете от разредите
Прилепи и Гризачи, съответно 19 и 12 вида.

Разред

Брой
родове

Брой
видове

Подковоноси
прилепи
(Rhinolophidae)

1

3

Гладконоси
прилепи
(Vespertilionidae)

8

16

Къртицoви
(Talpidae)

1

1

Земеровкови
(Soricidae)

3

4

Зайцевидни
(Lagomorpha)

Зайцови (Leporidae)

1

1

Гризачи (Rodentia)

Катерицови
(Sciuridae)

1

1

Сънливцови
(Gliridae)

3

3

ишкови (Muridae)

2

3

Полевкови
(Arvicolidae)

4

5

Порови (Mustelidae)

3

5

Коткови (Felidae)

1

1

Прилепи
(Chiroptera)

Насекомоядни
(Insectivora)

Хищници
(Carnivora)

Семейство
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Таблица №51: Видово богатство на бозайната фауна в НП „Пирин“
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Чифтокопитни
(Arthiodactyla)

Общо:

Кучеви (Canidae)

2

2

Мечкови (Ursidae)

1

1

Свиневи (Suidae)

1

1

Еленови (Cervidae)

2

2

Кухороги (Bovidae)

1

1

35

50


брой на установените видове по групи. Настъпилите промени във
видовия състав на отделните групи.
Прилепи (Chiroptera). В резултат на проведените теренни проучвания през 2014 г.
броят на прилепите, регистрирани на територията на парка, достигна 19 вида, или почти
58 % от известните видове в България. Те принадлежат към 2 семейства Rhinolophidae 3 вида и Vespertilionidae - 16 вида
Дребни бозайници (Micromammalia). На територията на парка са регистрирани 17
вида дребни бозайници (без прилепи) от 14 рода, принадлежащи към 5 разреда. През
последните десет години са установени незначителни отклонения във видовия състав на
дребните бозайници, което е индикация за много висока устойчивост на съобществата
им на територията на парка.
 обща информация за видове с консервационен статус по българското
законодателство
Защитени видове: ЗБР (Приложение 2 и 3) – 27 вида, като се включват всички видове
прилепи на територията на парка.
Директива 79/409 - 11 вида
Червена книга на България – 23 вида, от които 18 вида прилепи.
 обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти
Един вид е глациален реликт - Снежната полевка и един подвид е Балкански ендемит Балканската дива коза.
 видове предмет на специални мерки
Видовете, предмет на специални мерки са пряко свързани с антропогенното повлияване
на териториите на парка – златка, дива котка, кафява мечка, вълк, сърна, балканска дива
коза.
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В Сборник „Биологична характеристика“ е включено Приложение 1.15.5. Списък на бозайната фауна в
Национален парк „Пирин", както и Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и
проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.5.
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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
1.16.1. Население и демографска характеристика (вкл. трудова заетост и
образователна структура)
Национален парк Пирин е разположен на територията на област Благоевград и на седем
общини – Разлог, Банско, Г. Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли.
В доклада представен в Сборник „Социално-икономически аспекти“ е направен анализ
на данните от: преброяването на населението през 2011г. в района на Национален парк
Пирин (130931 души), образователната структура в седемте общини с територии в
парка, трудовата заетост по общини и структурата на безработицата.
В Сборник „Социално-икономически аспекти“ е включен пълен доклад за актуалната демографската
характеристика на населението в околопарковата територия.

1.16.2. Селищна мрежа
В границите на НП „Пирин“ няма урбанизирани територии - населени места и селищни
образувания. Направено е проучване и е съставена актуална характеристика на
селищната мрежа в околопарковата територия, като е акцентирано на промените,
настъпили през последните 10 години. За целите на настоящият раздел приемаме, че
базирано на местоположение, достъпност и взаимозависимост, към околопарковата
територия принадлежат следните населени места:
Към община Разлог : гр Разлог, с. Баня; с. Елешница;
Към община Банско: гр.Банско, гр.Добринище, селата: Кремен, Гостун,
Брезница, Корница, Лъжница;
Към община Гоце Делчев: гр. Г.Делчев, селата: с Делчево, Добротино;
Лъжница, Корница, Брезница;
Към община Сандански:, селата: Пирин, Кашина, Сугарево, Долени, Любовка,
Вождово, Малки Цалим, Голем Цалим, Вихрен, Лиляново;
Към община Струмяни, селата: Плоски, Илинденци,
Към община Кресна, селата: Долна Градешница, Влахи, Ощава;
Към община Симитли, селата: Ракитна, Мечкул, Сенокос.

Базирано на различни стратегически документи, основните характеристики на
селищната мрежа са както следва:
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 Община Разлог
Селищната мрежа е подчертано дисперсна с 3-степенна йерархия – 1 централен град,
няколко опорни селища и множество малки селищни образувания –вилни зони и
туристически комплекси, гравитиращи около подножието на НП Пирин.
В околопарковата територия са разположени 3 от 8-те населени места на община
Разлог, вкл общинския център. Към 2012г, населените на тези населени места е
както следва:
гр Разлог – 13397д; с. Баня – 3032д; с. Елешница – 142.
В сравнение с предишни години е характерно стабилизиране на броя на населението
с лека тенденция на нарастване за посочените 3 населени места.
По отношение на йерархичната система от градове - общински центрове, община
Разлог попада в четвърто ниво (от общо пет нива) – малки градове с
микрорегионално значение.
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В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от
второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли Разлог – Банско - Гоце Делчев.
По отношение на мястото на общината в териториалната структура на трите основни
типа територии - природни неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и
централни силно урбанизирани, тя принадлежи към периферните - слабо
урбанизирани, обвързани с природно неурбанизирани територии.
 Община Банско
Община Банско е съставена от 8 населени места, в т.ч. 2 гради и 6 села. В обхвата на
околопарковата територия попадат 7 от общо 8-те населени места в общината.
По отношение функционалния им профил, населените места в община Банско могат
да бъдат групирани в следните зони:
– зона на градовете, обхващаща общинския център гр. Банско и гр. Добринище; и
двата града са разположени в северната част на общинската територия и принадлежат
към околопарковата територия; те заемат важно място в селищната мрежа на
общината и играят ролята на важни, опорни селищни центрове; те са най-добре
населените, в тях са и най-добре представени стопанските активности, най-вече
свързани с туристическата функция, както и с някои производства. Според
категоризацията на населените места по броя на населението тази селищна зона е
съставена от „много малки градове“ (с население до 10 хил. д.);
- зоната на селата, обхваща шестте села и е разположена в източната част на
общинската територия; тази зона е съставена от „много малки села“; те са с
ограничени възпроизводствени възможности; силно ограничен брой работни места,
отсъствие на обекти на образованието, здравеопазването и културата.
По отношение на пространственото зониране, градовете Банско и Добринище и село
Кремен попадат в т.н. селищна зона „Пирин“. Потенциалите за тяхното развитие се
свързват с териториалната им близост с природните и спортно-рекреационни ресурси
на Пирин планина. Това обаче не е било достатъчно условие за балансирано развитие
на населените места в тази зона по посочения фактор.
В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от
второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли Разлог – Банско - Гоце Делчев. По отношение на мястото на община Банско в
териториалната структура на трите основни типа територии (природни
неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и централни силно урбанизирани), тя
попада в типа на периферните - слабо урбанизирани, обвързани с природно
неурбанизирани територии.
Община Банско остава встрани от основните урбанизационни оси на развитие,
организирани по транспортните направления на коридорите от трансевропейската
транспортна мрежа и на други транспортни мрежи от европейско и национално
значение.
 Община Гоце Делчев
Населените места в общината са общо 11. От тях 6, заедно с общинския център са
разположени в околопарковата територия. Характеризират се с относително
стабилно демографско развитие. Населението на попадащите в околопарковата
територия населени места е както следва:
Гоце Делчев – 31236д; с Делчево – 51д; с. Добротино – 38д; с. Лъжница –
1602д; с. Корница – 1666д; с. Брезница – 3379.
В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от
второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли Разлог – Банско - Гоце Делчев.
 Община Сандански
Населените места в границите на община Сандански са общо 54. Характерна е ниска
средна гъстота на населението – 46.3/кв км спрямо 70.7 средно за страната и 103.6 д/кв
км за Югозападен планов район. В обхвата на околопарковата територия са
разположени 10 населени места, от които 8 са с население под 20 жители и в
перспектива се очаква обезлюдявянето им. Съществена за информационната
обезпеченост на проблема „селищна мрежа“ е обстоятелството, че нито в Общински
план за развитие, нито в ОУП на община Сандански – предварителен проект, нито в
екологичната оценка към него е разглеждан въпроса със селищната мрежа в
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общината, нейното състояние и бъдещо развитие като носител на урбанистичната
визия на дадена територия.
 Община Струмяни
От населените места в общината с.Плоски и с.Илинденци принадлежат към
околопарковата зона на НП Пирин. За общината като цяло, в т.ч. и за посочените
населени места е характерен много нисък относителен дял на население в
трудоспособна възраст /50.4%/.
 Община Кресна
За общината е характерна задълбочаваща се тенденция на застаряване на населението
и обезлюдяване на малките населени места. През 2012г, населените на населените
места, попадащи в обхвата на околопарковата територия е както следва:
Долна Г - 6702; Гр Кресна – 3728; с Влахи – 4д; с Ощава – 69д
Общината е с 5 пъти по-малка гъстота на населението в сравнение със средната за
страната. При 17д/кв км през 2007г, днес тя е 15д/кв км.
 Община Симитли
В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от
второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по направлението Симитли Разлог – Банско - Гоце Делчев.
Населените места в общината са общо 18, от които 1 град. В обхвата на
околопарковата територия са разположени 3 села, с население към 2011г както
следва:
- с Ракитна – 134д; с. Сенокос – 28д; с. Мечкул – 28д.
Налице е ясно изразена тенденция към намаляване на населението основно поради
липса на възможности за професионална реализация.

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради
Инвентаризацията на намиращите се на територията на НП „Пирин“ обекти на
техническата инфраструктура и сграден фонд както и последващите анализи са
насочени към идентифициране на несъответствия. Същевременно те имат за цел да
подпомогнат изследването на социално икономическите фактори, даващи насоки за
вземане на управленчески решения и създаване на предпоставки за устойчивост в
развитието на туризма, екологосъобразен поминък на населението, както и
минимизиране на негативното въздействие върху екосистемите и защитата на дивата
природа, да подпомагат пряко оперативните дейности, свързани планиране на текущите
задачи и осъществяване на ефективен контрол.
 Рамка на обследването:
Капиталното строителство като законосъобразен начин, чието прилагане превръща
инвестиционните средства в дълготрайни материални активи, в настоящия случай,
реализирано под формата на ново строителство, разширения, модернизация,
реконструкция и основни ремонти.
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1.16.3.1. Техническа инфраструктура, посочена от Д „НП Пирин“
Обектите на техническата инфраструктура са подчинени на следните признаци:
 Системи или отделни елементи от тях с висока обществена значимост,
удовлетворяващи потребности на централно и регионално ниво, което не
изключва и обслужването на обекти от парковата територия. Това са точкови,
площни и линейни обекти, осигуряващи водоснабдяването на съседните
населени места и на потребители в парка, съоръжения и обслужващи ги сгради
към хидроенергийната система, елементи от електроразпределителната и
канализационна мрежи.

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.“



обекти, с локално предназначение – мини ВЕЦ, каптажи, водохващания,
септични ями и пр., обслужващи отделни обекти от територията на парка.

Предмет на обследване (детайлно проучване и анализ, представен в Сборник
„Инфраструктурни обекти“) и геодезическо заснемане са обектите, свързани с:
1.16.3.1.1. Електрификация
 Енергопроизводство и
 Електрозахранване (Електропреносната мрежа)
1.16.3.1.2. Водоснабдяване (за енергопроизводство и за питейни нужди)
Водоизточници:
 Изворни води, обезпечаващи водоснабдяването на населени места и помалки застроени ядра;
 Каптажи с локално значение за водоснабдяване на хижите и др.
 Речни водохващания:
 Водопреносни мрежи и съоръжения.
 Съоръжения за изкуствен сняг в концесионната зона
1.16.3.1.3. Канализация и пречиствателни съоръжения на територията на парка.
1.16.3.1.4. Радиовръзки и телекомуникационни съоръжения
1.16.3.1.5. Съоръжения, свързани с осигуряване на противопожарна и противолавинна
безопасност
Противопожарна инфраструктура от гледна точка на инвентаризацията на
обектите от капитално строителство:





Противопожарни депа – противопожарни шкафове, организирани в опорните пунктове
на парковата охрана, хижите и др. сгради;
Миниреализовани ивици - изграждане и поддържане;
Водоизточници, предназначени за зареждане на противопожарни цистерни и пътища за
тяхното придвижване;
Места за палене на огън, които са в пряка зависимост и с проблема за нерегламентирано
бивакуване;

Противолавинни съоръжения
С цел предотвратяване на лавини, на територията на ПУ „Вихрен“ са изградени две
противолавинни съоръжения :



Система за превантивен лавинен контрол на лавина „Палашица“
Система за превантивен лавинен контрол на лавина „Тодорка“ - в четири от улеите,
спускащи се над туристическия маршрут от х. „Бъндерица“ до м. Шилигарника.

Инвентаризацията на намиращите се на територията на НП „Пирин“ обекти на
техническата инфраструктура и сграден фонд както и последващите анализи са
отнесени към идентифициране на несъответствия (проблеми за решаване) и имат за цел
да подпомогнат изследването на социално икономическите фактори, даващи насоки за
вземане на управленчески решения и създаване на предпоставки за устойчивост в
развитието на туризма, екологосъобразен поминък на населението, както и
минимизиране на негативното въздействие върху екосистемите и защитата на дивата
природа.
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Към сборник „Инфраструктурни обекти“ от План,14 към т.1.16.3.1 е приложена
документацията от извършените подробни проучвания, обобщения и анализ на
информацията, в т.ч. приложения - списъци, както и данни от геодезическите
измервания (в папка „Геодезия“).
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1.16.3.2. Налична транспортна инфраструктура
 Автомобилни пътища:
• държавна пътна мрежа - в границите на контактната зона, държавната пътна мрежа като
мощност е достатъчна със своите 413 км дължина.
• горска пътна мрежа – мощността е недостатъчна, както като обща дължина, така и като
гъстота,сравнявайки със средната гъстота на съществуващата пътна мрежа в подобни по
конфигурация на терена други райони на България, където оптималната гъстота варира
между 6.9 и 7.4 м/ха, докато в района на парка е 5,9 м/ха, а в контактната зона 6,40м/ха.
(обща площ 72.1 ха, изчислявана при габарити над 6 м ширина на – основно „без настилка“)
Плътността е сравнително равномерна в контактната зона, докато на територията на парка на
места липсва (Места, Г.Делчев, Илинденци и Симитли ), а в Добринище е двойно по-голяма
от средната. Преобладават сравнително големите надлъжни наклони, а радиусите на
хоризонталните криви в редки случаи надвишават 60 метра. Няма ограничения за ползване и
движение по горските пътища на територията на парка

 Съществуващи паркинги
 Паркирането в ски-зоната над гр.Банско се осигурява от три площадки:
- разклона за Бъндеришка поляна – с капацитет до 100 места;
- разклона за х.”Бъндерица” – с капацитет около 40 места;
- площадката при старт-финала на пистата за ски-бягане – с капацитет около 20 места;
Паркингът на Шилигарника е с изчерпан капацитет за върхово натоварване. Това създава
условия за нерегламентирано паркиране по протежение на пътя. Проблемите са в
паркирането на личните автомобили през уикенда и през зимния сезон. Необходимо е те да
се решават с технически и организационни мероприятия, където е възможно да се
организират нови паркоместа, изградени по подходящ, ненарушаващ начин. При леглова
база от 1822 места общо са необходими около 460 паркоместа (при съществуващи 260-270)
 Останалата част от туристическия автопоток разчита на надлъжно паркиране по трасето на
пътя.
Локални места за паркиране има изградени при х.“Вихрен”, х.“Бъндерица”, х.“Пирин”, х.
“Беговица”, х.“Яворов”, хотелите и почивните станции в м. Шилигарника и м. Чалин валог.
Паркингите им са с капацитет от 5 до 10 места за паркиране или общо 80-100 места.
Общият капацитет на паркингите в парка е 260-270 коли.

 Пешеходни туристически пътеки

Проектираните пешеходни туристически маршрути с Паркоустройствения проект от 1993 год.
са се оказали достатъчни за равномерното разпределение на посетителете на територията на
парка.
Определените главни и второстепенни маршрути с План’04 осигуряват насочване на туристите
към всички части на обекта. Слабост е, че не са обозначени на терена връзките с някои от
подходите към парка.
В т. 1.16.7 се прави подробен анализ на маршрутите в НП.

 Въжени линии
Гр.Банско: Кабинков лифт с долна станция южно от гр. Банско в м. Грамадето и междинна
станция в м. Чалин валог, както и от асфалтов път.
Гр. Добринище: Двуседалков лифт, с долната станция на лифта при х. „Гоце Делчев”,
достъпен по 12 километров асфалтиран път.

 Инженерните съоръжения, изградени на територията на НП „Пирин“ могат да
бъдат разграничени в четири основни групи:
 Масивни мостове, реализирани в 50-те години на Миналия ВЕК:
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ПУ „Вихрен“:
 По пътя „Банско -.хижа „Вихрен“
- мост над река „Демяница“ – НВ 1208 м.
- мост над приток на р. Икришча – м. „Железния мост“;
- мост на завоя над р. Бъндерица при къмпинг „Бъндерица“;
- мост над р. Демяница в м. „Мъртви полени“ по път- отклонение за хотелите в м.“
Чалин валог“
- мост над р. Демяница, По път-отклонение към ПУЦ Банско –ВиК
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водостоци, изградени в съответствие с нормативните изисквания
ПУ Каменица :
 пътя к. м. „Попини лъки“ - кантон Мозговица и водохващане :
- мост на разклона на пътя от този към к. м. „Туречка черква“ /в контактната зона/
- 2 бр. при водохващанията на р. Башлийца и на р. Мозговица;
ПУ Синаница - По пътя от м.“ Върбите“ – м. „Пещерата - х. Загаза“
 При Разколска река след м. „Крайни поляни“;
 След м. Пещерата при Синанишка и Влахинска река;

 Дървени мостове, както и по-елементарни премоствания над реки по туристическите
маршрути както и в прилежащи на хижите територии.
ПУ „Вихрен“ - Над р. Бъндерица:

непосредствено до хижа „Вихрен“;

по пътеката за езеро „Окото“

2 бр. мостове по трасето за биатлон при м. Бъндеришка поляна и 1 бр. към пътя
за база „Академика“

3бр. по ски път №1;

При долна помпена станция и устието на р. Демяница.
По течението на р. Демяница - 4 броя;
ПУ „Три реки“ - В района на хижа „Пирин“

2 бр. над Крайна река на завоя към хижата и по-горе по течението;

над Средна река; в непосредствена близост до хижа „Пирин“
ПУ Каменица - По пътя от к.м„ Туречка черква“ към хижа „Каменица“ - отсечка м. Разкола хижа „Каменица“ и в продължение към р. Мозговица и -р. Башлийца:

при пастирския заслон над Димчово дере;

по пътя над река Мозговица и над река Башлийца;

„Даков мост“ на р. Беговица;
От „Попини лъки:

над р. Сърчалийца “ по пътя от м. Саватовите вили към вилната зона;

2 бр. в м. „Арнаут дере“ и м. „Дългата поляна“;
ПУ Синаница – При хижа Загаза над Загазка река;

 Масивни съоръжения по ски пистите, премостващи пътна връзка или водно тяло
- 2 броя ст. бетонни съоръжения, в м. „Железния мост“- начало на ски път №2 и в м.
„Чалин валог“- писта 1А. и ст.
- Бетонен водосток при дере в района на „Шилигарника“;

 Укрепвания на речни брегове по протежението на реките Демяница и Бъндерица,
посредством система от габиони –. самодрениращо се ефективно, модерно и
екологично решение, състоящо се от модули с правоъгълна форма, запълнени с
речен чакъл.
Към Сборник „Инфраструктурни обекти“ от План‘14 са приложени работни карти и документи
за наличната транспортна инфраструктура. ГИС – изработен е слой от тип “линия” и тип “точка” и
Карта №17 “Строителство и инфраструктура”, приложена отделно към Плана за управление.

1.16.3.3. Сгради и/или сградни комплекси/, съставляващи застроените зони и
съпътстващата ги техническа инфраструктура
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На територията на парка е реализирано строителство /без това на съоръженията и пряко
обслужващите ги сгради и постройки/ с обща застроена площ от 20 663,14 кв. м.
представляващи 0,005% от цялата площ на парка. На фиг.22 и по-долу в таблица № 41 е
показано разпределението на застроените площи на териториален признак –общини.
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Фиг. 18 Разпределение на застроените площи на териториален признак
Таблица №52:
Разпределение на застроените площи по основно предназначение:
предназначение

1.

Хижи

2.

Хотели

3.

Ведомствени
почивни бази

4.

Частни вили

5.

Бунгала
леглова база

6.

Палаткови
лагери
Заведения
за 20бр.
общ. хранене
.
Туристически
10 бр.
кухни
Туристически
8 бр.
заслони
403,4 м2
Пастирски
8 бр.
заслони
231,75 м2
Сгради
- 19 бр.
технологични
2 230,8 м2

7.
8.
9.
10.
11.

НП Пирин

12бр.
750 легла
2 814,54 м2
6бр.
176 легла.*
3 697,47 м2
8 бр.
86 легла*
1 197,79 м2
6бр. -.20 л.
369,45 м2
с 46 бр.
235 легла.
1 052,89 м
6 бр.

Община
Банско
6 бр.
392
легла.
1 738,72 м2
6 бр.
176 легла.
3 697,47 м2
6 бр.
58 легла*
888,39 м
2бр.
118,14 м2
30бр.*
175 легла
798,16 м2
2 бр.

Община
Разлог
2бр.
80 легла
387,24 м2
няма

Община
Сандански
2бр.
180 легла
426,0 м2
няма

Община
Кресна
2бр.
98 легла;
262,58 м2
няма

1 бр
8 легла
88,0 м
1 бр.
40,0 м2
6 бр.*
20 легла
124,74 м2
-

1бр.
20 легла
221,4 м
2 бр.
193,0 м2
10бр.
40 легла
130,05 м2
2 бр.

няма

18бр.от които
6 бр. цяла год
2 бр.

1бр.

2 бр.
цяла год.
4 бр.

няма

5 бр
207,3. м2
1бр.
73,14 м2
17бр.
2 286,8 м2

1бр.
20,0 м2
няма

3бр.
176,1 м2
5бр.
307,15 м2
2бр.
44 м2

1бр. извън
границите
1бр.
за
доизгражд.
няма

2 бр.

няма
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№
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12.

Изоставени,
аварирали, др.

22 бр
1 466,4. м2

14 бр.
724,81 м2

1 бр.
26,6 м2

4 бр.
398,46 м2

3 бр.
316,53 м2

1.16.3.3.1. Строежи ситуирани в 6 паркови участъка:
В следващите графики (от №23 до №28) графично е изобразено основното и допълващо
застрояване в парка по паркови участъци:

Фиг.19. Сграден фонд-състояние и проблеми на ПУ „Вихрен“
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Фиг.20. Сграден фонд-състояние и проблеми на ПУ „Безбог“
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Фиг. 21. Сграден фонд – състояние и проблеми на ПУ „Три реки“

ПУ "КАМЕНИЦА" - обща застроена площ площ 1847, 75 кв.м.

37%

63%
основно застрояване

допълващо застрояване

Фиг.22. Сграден фонд –състояние и проблеми на ПУ „Каменица“
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Фиг.23. Сграден фонд – състояние и проблеми на ПУ „Синаница“
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Фиг.24. Сграден фонд – състояние и проблеми на ПУ „Синаница“
Към Сборник „Инфраструктурни обекти“ от План‘14 са приложени работни карти и документи
за наличните сгради в парка.: ГИС – изработен е слой от тип “линия” и тип “точка” и Карта №17
“Строителство и инфраструктура”, приложена отделно към Плана за управление, както и
Приложение 1.4.6. „Списък по землища на съществуващите сгради и съоръжения на територията на
НП Пирин ...“

1.16.3.3.2. Отпадъци
Обекти, генериращи отпадъци – обектите за обитаване и подслон, заведенията за
обществено хранене, терените с висока концентрация на посетители.
Видове отпадъци генерирани натериторията на парка:



Твърди битови отпадъци - отпадъци от опаковки /пластмасови, хартиени, метални/;
Биоразградими отпадъци – храна, остатъци от обработка на хранителни продукти
при заведенията за обществено хранене;
както и визираните до тук отпадни води, утайки от септични ями, пепели от печките
и котлите на твърдо гориво, руини и други строителни замърсители.

Количествена характеристика:
От Таблица № 60, отразяваща данните по паркови участъци е видно, че условия за
оптимална натовареност
съществуват преди всичко в ПУ “Вихрен“. С по-малка
натовареност са ПУ „Три реки“ и ПУ „Синаница“.
Таблица № 53: Количества генерирани отпадъци по паркови участъци
Парков участък
мерни единици
НП „Пирин“- общо
ПУ „Вихрен“
ПУ „Безбог“
ПУ „Три реки“
ПУ „Каменица“
ПУ „Синаница“
ПУ „Байови дупки“

Твърди битови
отпадъци /кг/
тон/година
285,664
149, 536
34,752
11,760
47,184
16,512
25,920

Биоразградими
Отпадъци /кг
тон/година
155,530
116,830
12,600
3,300
9,000
1,200
12,600

Пепели /кг/
тон/година
22,800
11,700
3,900
Пренебрежимо*
3,600
Пренебрежимо*
3,600

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

Page137

Различието в изчислените за отделните сезони количества и особено тези, които
надвишават усреднената дневна годишна прогноза /Таблица № 43/ не следва да бъдат
пренебрегвани. Те са сигнал за неравномерност, и от гледна точка на извозването и
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обезвреждането на
отпадъците
е необходимо да се предвиждат допълнителни
мероприятия.
Таблица №54: Усреднена дневна годишна прогноза и по сезони
Средно дневни количества
Средно дневно количество - година
Средно дневно количество - зимен сезон
Средно дневно количество - летен сезон

Твърди битови
отпадъци /кг/
782,64
524,6
1038,0

Биоразградими
Отпадъци /кг/
426,10
457,0
442,5

Пепели /кг/
62,46
125,0
0,0

 Система за събиране и управление на отпадъците от територията на парка
На този етап дейностите по събиране, изхвърляне и контрол се осъществява по следния начин:
Длъжностни лица, отговорни за парковата охрана - Освен контролните им
функции, на практика всеки един от тях събира отпадъци при ежедневната си обиколка. Те
се транспортират и изхвърлят в контейнерите, разположени в ниските зони или директно в
тези от урбанизираните територии.
Собственици или ползватели на обекти в т.ч. и концесионерът на ски зоната са
отговорни за събирането и извозването на отпадъците в зоните за сгради и съоръжения
Констатирано нарушение се документира с констативен протокол, съставен от парковата
охрана.
Туристи също събират и отнасят към съдове за смет останалите от пребиваването
им в парка отпадъци.
Периодично се организират кампании от доброволци за почистване на трудно
достъпни места, извън застроените територии.
Отпадъците от високите части – хижи и заслони се събират и изхвърлят на
определените за това места от собственика или ползвателя на обекта.
Отпадъците от обектите за подслон, обществено хранене и др. в концесионната зона
и ниската част се транспортират до територията на съответната община и се изхвърлят в
съдовете за ТБО, за което се заплаща такса „Смет“.
Битовите отпадъци, които имат калорична стойност се изгарят в локални котли, с
което се минимизиратат отпадъците, подлежащи на транспортиране.
В подходите „към “и „от“ парка са поставени контейнери за събиране на отпадъци,
с предвиждането в тях да се изхвърлят отпадъците генерирани и пренесени от самите
посетители.

От така изложените констатации прави впечатление отсъствието на конкретни отговорности
за управлението на територията на НП „Пирин“. Това от своя страна е потвърждение на един
от вече констатираните проблеми по отношение на територията, а именно подлежащите на
регламентиране взаимоотношения между собственика на земята - държавата и
собственика/ползвателя на сградния фонд, от гледна точка на ангажиментите, свързани с
управлението, ползването и поддържането на собствеността.

 Чистота на въздуха
На територията на парка няма обект причиняващ замърсяване на въздуха. Може да се
предполага замърсяване от автомобилен транспорт, измервания за което не е реализирано
от контролните органи.
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В Сборник „Инфраструктурни обекти“ са приложени Списък на обекти за подслон с
обслужващата ги инфраструктура, Списък на услугите в обекти за настаняване и подслон и
оптимални количества отпадъци.
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1.16.3.3.3. Изводи и предложения относно строежите в Национален парк „Пирин“ и
управлението на отпадъците, генерирани на неговата територия
От изложената до тук обща информация за територията и строежите в НП Пирин, могат да се
направят следните изводи:
1. Затруднена транспортна достъпност;
2 С изключение на ПУ „Вихрен“, лошо състояние на пътищата до и в парка. Транспортният достъп до
обектите за настаняване, е затруднен и единствено възможен с транспортни средства с висока
проходимост. Това обстоятелство лежи в основа та на невъзможността някои от обектите да се
ползват целогодишно, и затруднения, свързани с обслужването на тези обекти.
3. Неравомерно разпределение на обектите за подслон, респективно разпределението на легловата база и
спортни съоръжения. Най голямо съсредоточаване има в ПУ Вихрен.
4. Застроените зони всеки още са обременени с проблеми от различно естество-от признаци на
стихийност в изграждането, през естетически качества, физическо състояние, техническо
съответствие, енергийна ефективност, качество на обитаване и ефективност в управлението и
ползването на намиращите се в тях строежи.
5. Наличие на неподдържан сграден фонд, който загрозява качествата на околните пространства;
6. Констатира се наличие на не функциониращи обекти, в пред аварийно състояние, други с отпаднала
необходимост, изоставени от собствениците им или останки/руини/, които са опасни за здравето и
сигурността на хората и подложени на атмосферните влияния, водят до замърсявания на околната
среда
7 Електро преносната мрежа захранва туристическите центрове в прилежащите на парка територии, като
захранва и отделни обекти в парка. Районите на хижите се захранват от местни съоръжения,
разположени на реки, както и от дизелови електрогенератори Констатирани са проблеми с този
принцип на производство на ел. енергия, обикновено при намаляване на водата в реките. Това е друга
причина за сезонно ползване на обектите.
8.Отдалечеността на обектите един от друг затруднява изграждането на централизирани канализации.
Групирани в обща канализация са само малка част от обектите в ПР „Вихрен“. Отпадъчнитените води
за останалата част от обектите в парка се поемат от септични ями с изключение на ново изградените в
ски зоната на Банско 3 бр. ПОСВ. Не само септичните ями, но и откритите тоалетни са рискови по
отношение на възможността за изливане на фекални води.
9. Схемата за събиране обезвреждане и извозване на отпадъците не е достатъчно ефективна.
Всичко това налага бъдещите стратегии, политики, режими и норми да бъдат ориентирани към
оптимизиране на съществуващата материална база и нейната привлекателност с цел повишаване
качеството на услугите и икономическата ефективност чрез:
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 Разрешаване на въпросите за достъпността в т.ч и за хора с увреждания.
 Оценка на капацитетните възможности, потребностите и техническото съответствие, планиране
на устойчиво развитие за всяка зона поотделно и за подобряване на обемно-пространствената
съвместимост с околния ландшафт чрез локални устройствени планове, предхождани от
създаване на коректна кадастрална основа.
 Стимулиране на дейности по внедряване на нови технологии, насочени към развитие на
телекомуникационните услуги и енергийната ефективност.
 Стимулиране на мобилните оператори за осигуряване на високоскоростен достъп за пренос на
данни към мрежите си.
 Стимулиране на дейностите по прилагане на модерни без отпадъчни технологии за производство
на енергия от възобновяеми източници за електроснабдяване, отопление и захранване с топла
вода за битови нужди.
 Стимулиране на собствениците на сгради и съоръжения за инвестиране в модерни технологии,
свързани с пречистването на отпадните води и поддържането в експлоатационна годност на
водопроводните и канализационни мрежи.
 Приоретизиране на
дейностите свързани с управлението на отпадъците, следвайки
законодателството, предвижданията и проектите на централно и регионално ниво;
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1.16.3.4. Ски-зони на територията на парка
Ски зона с център Банско и прилежаща територия
Обща характеристика
„Ски зона с център Банско – част от територията на НП „Пирин”, или наричана
понастоящем според критериите на ЮНЕСКО „буферна зона” е с площ 1004.2 ха. В
границите на „буферната зона” съгласно инвентаризацията от 2014г. са включени:
 Гори, поляни и др. - обща площ – 837,9 ха;
 Ски писти - обща дължина – 20,8 км; площ – 116,8 ха;
 Ски път - обща дължина - 10.7 км; площ - 12,3 ха;
 Въжени линии (транспорт) - обща дължина – 21,1 км; обща дължина на
просеките* 11,2 км; обща площ на просеки* - 15,6 ха;
 Сгради с прилежащи територии, пътища и паркинги - площ - 21,6 ха.
*Посочените, дължина и площ на просеките са само на трасетата, попадащи
извън писти, шосета, голи площи и др. (т.е. попадащите в залесените територии,
без припокриващите се части от тях по писти и др.вид подотдели).

Изграждането и функционирането на всички съоръжения и сгради е съобразено с
необходимите екологични норми. Изградени са 3 броя биологични стъпала за пречистване
на отпадните води, подбрани и внедрени са екологични технологии на високо ниво, работи
се по програма за затревяване и зачимяване на откритите терени, работи се по
противоерозионно укрепяване и др.
Ски-зоната е значително натоварена. През зимния сезон на ден минават средно
между 3500 и 4500 човека. В пикови моменти поема около 7-8 хил. туристи.
Изграждането на ски-зона „Банско” е мащабен проект, даващ силен тласък в
развитието на целия регион. Това е основополагаща инвестиция, която стимулира
инвестиционния интерес в широк периметър и дава устойчивост на туристическия бизнес
през зимния сезон.
Ски зона с център Добринище и прилежаща територия
Обща характеристика
„Ски зона с център Добринище – част от територията на НП „Пирин”, или наричана
понастоящем според критериите на ЮНЕСКО „буферна зона” е с площ 83,0 ха. В
границите на „буферната зона” съгласно инвентаризацията от 2014г. са включени:
 Гори, поляни и др. – 78,0 ха;
 Ски писта - обща дължина - 0.6 км; площ - 1,9 ха;
 Въжени линии (транспорт) - обща дължина – 2,4 км; обща дължина на просеката*
2,2 км; обща площ на просеката* - 2,2 ха.
 Сгради с прилежащи територии - площ - 0,9 ха;
*Посочените, дължина и площ на просеките са само на трасетата, попадащи
извън писти, шосета, голи площи и др. (т.е. попадащите в залесените територии,
без припокриващите се части от тях по писти и др.вид подотдели).

Строителство през периода след приемане на План’04 свързано с реконструкция,
ремонт и подмяна на съоръжения в района на ски-пистите
През периода 2008-2012 год. в Министерството на околната среда и водите са
постъпили и реализирани следните инвестиционни предложения от фирма „ЮЛЕН” АД –
концесионер на ски зона с център гр.Банско:



„Подмяна на съществуващ седалков лифт 4 FIX от м. „Бъндеришка поляна” до м.
„Коларски път” с нов седалков лифт 6 СLD, зона Бъндерица, ски-зона с център гр.
Банско”;
„Подмяна на съществуващ седалков лифт 3 FIX от м. „Шилигарника” до подножието
на вр. Вихрен със седалков лифт тип „Купелбар” /4 CLD/;
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„Подмяна на съществуващ влек тип „котва” към „Старата писта” със седалков лифт
4 FIX демонтиран от трасето „Бъндеришка поляна-Коларски път”,зона
„Шилигарника”, ски-зона с център гр. Банско”;
Реконструкция на съществуващо заведение за хранене на Бъндеришка поляна, скизона с център гр. Банско.
Подмяна на съществуващи два влека тип „паничка” и „котва” със седалков лифт тип
„Купелбар” /4 CLD/. в м. „Платото”, ски-зона с център гр. Банско,
Реконструкция, преустройство и модернизация на сграда със смесено
предназначение - „Финална къща”, зона „Шилигарника”, ски-зона с център гр.
Банско”;
Реконструкция и разширение на ПСОВ „ Бъндеришка поляна”, ПСОВ „Платото”
ПСОВ „Шилигарника”;
Проекти за рекултивация на ски писти и ски-път, в участъци с ерозия.

Към План’14 са съставени следните слоеве в М1:10 000 с данни за: Водоснабдителни обекти и утвърдени
санитарно охранителни зони (т.н. вододайни зони); Транспортна инфраструктура; Сгради и сградни
комплекси, вкл. нефункциониращи и изоставени; Техническа инфраструктура; Сгради и съоръжения в скизоните. Създадените досиета на инфраструктурните обекти, с правна и строително-техническа
документация по т. 1.16.3. са представени в Сборник „Инфраструктурни обекти“

1.16.4. Селско стопанство и селскостопански дейности в НП Пирин
На територията на НП Пирин, развитието на селското стопанство се свързва основно с
животновъдството, респ. осигуряване на паша за домашни животни, като поминък и
икономическа дейност за прилежащите му населени места. При условията на членство на
България в ЕС, с Националната ПРСР се отпускат субсидии за гледане на животни, които
са на глава добитък. т.е. налице е икономически интерес за развитие на тази дейност на
територията на парка, където в миналото са били традиционните пасища на местното
население.
Традиционно високопланинското сезонно животновъдство на територията на НП Пирин е
практикувано с местни автохтонни породи домашни животни като каракачанска овца,
каракачански кон, българско сиво говедо, късорого родопско говедо. Комбинираната паша
на различни видове селскостопански тревопасни животни е допринесло за създаването и
поддържането на пасищните хабитати във вископланинските части на планината.
1.16.4.1. Площно разпределение и динамика на земите за паша на територията на НП
„Пирин” (през последните 10 години)
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А. Описание на състоянието преди 2004 г.
В границите на НП Пирин (към 2002 г.) за паша са определени 9300,8 ha. През периода 1995-2001 г.
броят на животните използвали пасищата в различните райони на парка е бил по-малък от
капацитетните им възможности. Тогава в парковите райони, поради липса на специален режим на
ползване на пасищата, което означава, че се е прилагала свободната (безсистемна) паша, при която
стадата се пускат от пролетта до есента, като се оставят да пасат почти без всякакъв контрол. До
влизане в сила на ПУ пашата намалява, а животните се концентрират в малка част от територията.
Констатирани са и нарушения - паша без позволително и устройване на кошари на неразрешени
места.
Б. Описание на състоянието към 2004 г.
В границите на Национален парк “ Пирин” за паша са определени 9300,8 хa, от които
5029.1 хa са от селскостопанския и 4271.7 хa са от горския фонд (. От селскостопанския фонд найголемите територии, разрешени за паша са в район “Каменица “ – 4040,3 хa, следват “ Синаница” –
426,8 хa, “Безбог” – 256 хa и “ Вихрен” – 252,1 хa.
В. Доклад за изпълнението на ПУ 2004 до 2008 г.
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Съгласно нормите и режимите на ПУ, паша на територията на парк Пирин се разрешава само в
следните зони:
 зона 2б – зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих;
 зона 3 – зона за туризъм;
 зона 4 – зона на сгради и съоръжения.
По данни на последния изготвен план, общата територия на която се разрешава паша е 6583, 9 ха.
Нормите за паша за един пасищен сезон се определят като за едър рогат добитък е 0,5 бр. на хектар и
2,5 бр. на хектар за овце. Общият брой животни, разрешен за паша на територия от 6583,9 ха, е
определен както следва: 16433 бр. овце или 3295 бр. крави.
Г. Актуално състояние към 2014 г.
Съгласно функционалното зониране от територията на НП Пирин, като високопланински пасища към
2014 г. са определени 7233,1 хектара или 17,93 % от общата площ на парка, при което се наблюдава
увеличаване на територията за паша спрямо плана от 2004 с около 2% от общата площ на парка.
Разпределението на тези площи е в 4 паркови района, съгласно заповед №РД-11/28.02.2014 г. –
“Каменица и Трите реки“ – 5185,6 ха; “Синаница“ – 746,1 ха; “Безбог “– 716,2 ха; “Вихрен“ – 585,3
ха. За 2014 г. площта по издадени разрешителни за паша е 6926.8 ха. Общият брой животни е
определен както следва: 18083 бр. овце или 3617 бр. крави.

1.16.4.2. Паша на домашни животни
При проследяване на динамиката (таблица 43) в броя на селскостопанските животни се
наблюдава тенденция към увеличава броя на говедата за сметка на броя овце, намалява и
участието на конете наполовина спрямо периода от 2009. Това дава негативно отражение
върху екологичното състояние на съобществата в НП Пирин (ровинна ерозия, утъпкване,
преизпасване на места и др.п.).
През последните години се забелязва повишен интерес от местните неправителствени
сдружения и животновъди към отглеждането на автохтонни породи, което е положителен
аспект от гледна точка на стратегията на развитие на НП Пирин.
Таблица № 55 Паша на домашни животни – вид и брой добитък
Г о ди н а

О вце

Коне

Площ

Брой
разрешителни
98
94
95
93
95
98

2529
3514
94
6677,82
2554
3127
87
6538,7
2682
3228
67
6795,8
2818
2693
62
6711,7
2872
3007
45
6963,08
2877
2598
45
6926,8
Гъстота на добитъка
В Европейското законодателство изчисляването на ЖЕ е обвързано с единица фуражна площ на
стопанството, използвана за изхранване на животните, отглеждани в него. За референтна стойност
при изчисляване на 1 ЖЕ е прието говедо с живо тегло 500 кг. В публикувания проект на Наредба на
МЗХ от 30 декември 2014 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по
схеми и мерки за плащане на площ, а по-точно в допълните разпоредби към нея, се дава дефиниция за
“Животинска единица” (ЖЕ):
ЖЕ е условна единица за приравняване на броя на животните на единица фуражна площ, използвана
за изхранването им. Броят на различните видове и категориите животни се превръща в животински
единици, както следва:
Вид животно Възраст
Евростат Наредба
ПУ
НП
МЗХ 2014 г.
Пирин‘2014
Над 6 м.
0,8 ЖЕ
1 ЖЕ
1 ЖЕ
Кон
Бик (над 2 г.)
1 ЖЕ
1ЖЕ
ЕРД
(говедо/бивол) Крава (над 2 г.)
0,80 ЖЕ
1 ЖЕ
1 ЖЕ
Крава (6-12 м.)
0,40 ЖЕ
0,40 ЖЕ
0,60 ЖЕ
Крава(под 6 м.)
0,40 ЖЕ
0,40 ЖЕ
0,40 ЖЕ
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2009
2010
2011
2012
2013
2014

Говеда/Крави
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Крава с бозаещо теле
1,40 ЖЕ
0,10 ЖЕ
0,15 ЖЕ
0,50ЖЕ
Овца
0,10 ЖЕ
0,15 ЖЕ
Коза
Забележка: Приравняването на различните животни към ЖЕ е условно и се базира на фуражната единица,
необходима за изхранването – не отчитат различните хранителни предпочитания на различните животни.
При определяне на зоогенното натоваване трябва да се имат предвид общата и фактическа
продуктивност на тревните съобщества за всеки отдел конкретно, особеностите на биотопите и
въздействието, което различните видове животни могат да окажат върху вегетацията и структурата на
растителността.

1.16.4.3. Добив на сено.
С План за управление‘2004 г не е планирана коситба в определените за паша райони.
1.16.4.4. Налични съоръжения, свързани с животновъдството.
На територията на парка, в районите където пашуват домашните животни, има
временни заслони, преставляващи кошари, оградени с камъни или вършини, а именно:
Предназна
чение
Пастирски
заслони

НП Пирин
8 бр.
231,75 м2

Община
Банско
1 бр.
73,14 м2

Община
Разлог
няма

Община
Сандански
6 бр.
307,15 м2

Община
Кресна
1
за
изграждане

1.16.4.5. Инфраструктура – прокари за водопой
Голяма част от туристическите пътеки са създадени от животните в миналото, още преди да
се развие туризма, поради което използването им за прокари на животните е
препоръчително с цел да се ограничи ерозията извън тези пътеки.
До много от пасищата няма места за водопой тъй като през протежението им преминават
реки. Прокари за животни има главно от южните склонове. В повечето случаи се използват
съществуващите пътища и туристически пътеки.
Пълно описание на разрешените за паша места, групирани по използваемост и съседство, с
тяхната инфраструктура е дадено в Таблица 3.

1.16.4.6. Определяне на площите за паша на територията на НП Пирин
На база на новото (с План‘2014) зониране, териториите разрешени за паша са преоценени на
база наблюденията на интердисциплинарния екип от експерти. Отчетени са негативните
последствия в някои от високопланинските части на парка, вкл. и основно върху качествата
на езерните водни площи – от една страна, а от друга – големия натиск за предоставяне на
площи за паша от страна на фермери регистрирани за получаване на субсидии (на глава
добитък) по Нациналната Програма за развитие на селските райони (20014-2020 г) от крайпарковите населени места.
В Сборник „Социално-Икономически аспекти“ е представен подробен анализ и
Приложение – Таблица 1.16.5 „Списък по ПУ и подотдели на терените разрешени и годни за
паша в Национален парк Пирин“ / с описание за достъпност и използваемост/.
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1.16.4.7. Определяне на площите за паша на територията на НП Пирин
Площта на подходящите за паша терени спрямо общите разрешени за паша е представена
на Таблица № 56. Голяма част от разрешените за паша терени е представена от скали и
сипеи. Фрагментацията е силна, което не позволява позициониране на големи стада. Скипистите са с променен видов състав и нямат характеристиката на високопланнски пасища,
но някои от тях могат да се използват за паша.
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Голяма част от пасищните терени граничат с резерватите и алпийските езера. През
пасищните терени преминават туристически маршрути, което е предпоставка за конфликт с
туристите.
Таблица № 56: Площ на подходящите за паша терени.
Парков Участък
обща площ, разрешени за паша, подходящи за паша,
ha
ha
ha
4740.1
245.6
117.6
Баюви дупки
9835.6
1001.0
783.8
Вихрен
4927.4
1174.2
895.9
Безбог
8492.3
3057,6
1934.6
Трите реки
8492.3
3431,1
2385.2
Каменица
6886.3
1550.6
1068.5
Синаница
40368.9
10460.0
7185.7
всичко
1.16.4.8. Налични съоръжения, свързани с животновъдството
На територията на парка, в районите където пашуват домашните животни, има 8 временни заслони
с обща площ 231.75 m2, преставляващи кошари, оградени с камъни или вършини. Към община
Банско има 1 изграден заслон с площ 73.14 m2. Към община Сандански заслоните са 6, с обща площ
307.15 m2. В община Кресна – 1 за изграждане.
Голяма част от туристическите пътеки са създадени от животните в миналото, още преди да се развие
туризма, поради което използването им за прокари на животните е препоръчително с цел да се
ограничи ерозията извън тези пътеки.
До много от пасищата няма места за водопой тъй като през протежението им преминават реки.
Прокари за животни има главно от южните склонове. В повечето случаи се използват
съществуващите пътища и туристически пътеки.

1.16.5.4.9. Контрол на пашата /нарушения
Положителен аспект по отношение на незаконната паша е намаляване броя установени нарушения: от
установените 36 нарушения през 1993, до 5 нарушения през 2000 година; 2009 – 2 нарушения за
безстопанствено пашуване на коне в района на Влахински езера.
Не се контролира пашата на говедата. Традиционно те се пускат на диво без пастир или пастирът не
следи достатъчно къде ходят животните, в други случаи се наглеждат от собственика веднъж
седмично. Те често навлизат в резерватните и други забранени за паша зони. Също така животните
се концентрират в много по-високи бройки на хектар. Ясно видимото изменение на растителността в
следствие от пренасищане с едър рогат добитък е съпроводено с утъпкване, обедняване и интензивни
обраствания от Rumex alpinus, Veratrum lobelianum и Verbascum longifolius. В следствие на това в найинтензивно използваните пасища (особено такива, които се използват и за нощувка, като в м. Черната
вода) не остава трева заради преизпасване и утъпкване. Безконтролната паша особено около езерата
води до еутрофикация на водите, инвазия на плевелна растителност и/или вторична сукцесия,
развитие на вторична дървесна и храстова растителност в пасищата.
В План за управление‘2004 г не е планирана коситба в определените за паша райони. Коситба не
трябва да се допуска и в новия план за управление.

1.16.4.10. Опазване на местообитания и мониторинг за въздействие на пашата
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Въпреки че е заложен в План’04, мониторинг за въздействието на пашата върху тревните
местообитания липсва. Не е известно да са правени такива изследвания от експерти към Парка.
На места, главно във вторично възникнали тревни територии (например ски-писти), е извършвано
подсяване, предимно с местни видове. Това е повишило качествата на тези територии за паша, но не е
помогнало за естественото им превръщане в богати тревни съобщества. Вместо това, там са се
настанили синантропни видове, например Cirsium arvense, Chenopodium bonus-henricus, Cynodon
dactylon, Medicago sativa, Urtica dioica и Rumex alpinus, както и видове, които са характерни за
ерозирали терени (Rumex acetosella).
Захрастяването по билните пасища е естествен процес, като в повечето случаи преобладават местни
видове от семействата Ericaceae, Fabaceae, Salicaceae, Rosaceae. Тези храстови съобщества създават
условия за развитието на тревисти видове, с което се повишава видовото разнообразие. Обрастването
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с клек също е естествен процес, и създава условия за повишаване на видовото разнообразие.
Нежеланото захрастяване по билните пасища е главно от Juniperus sibirica, който лесно заема нови
територии, и срещу което има известни само механични средства.

1.16.4.11. Конфликт с туристите
Съществува конфликт с туристите, защото често се пашува на по-малко от 100 m. от туристическите
пътеки. Това е проблем както за туристите (овчарски кучета, замърсяване), така и за животновъдите
(привличане или прогонване на овчарските кучета). Туристическите пътеки трябва да се ползват за
преминаване (прокари), но не за установяване на стадата.
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В Сборник „Социално-икономически аспекти“ е включена нформация в табличен вид към т.1.16.4, а така
също: аналитичната част, заедно с отчетите за изследванията, проучванията и обобщената информация и др.
продукти и документи е представена; КАРТЕН СЛОЙ : Пасища, прокари и сенокосни площи в ГИС, както и
КАРТА за разрешените за паша площи по паркови райони в М: 1:25 000.
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1.16.5. Горско стопанство
1.16.5. Горско стопанство
1.16.5.1. Ползвания от горите на НП Пирин
От предоставената и обработена информация за ползуванията на дървесина в НП Пирин, за
периода 2004 – 2012 година, по вид на дейностите и количества се получиха следните
данни (представени са в Таблица №63):
Таблица № 57 Добити количества дървесина в НП Пирин за периода 2004 – 2014 г, по вид на
дейностите и по основни категории дървесина.
Вид
дейност

Под.

Общо ПС
Общо СПМ
Общо сан.сечи
Общо ПР
ВСИЧКО
Общо ПС
Общо ПВД
Общо СПМ
ВСИЧКО
Общо ПВД
Общо ПС
ВСИЧКО
Общо ПВД / ВСИЧКО
Общо ПВД / ВСИЧКО
Общо ПВД / ВСИЧКО
Общо ПВД / ВСИЧКО
Общо ПВД
Общо ПС
ВСИЧКО
Общо ПВД / ВСИЧКО
Общо ПВД / ВСИЧКО
Всичко за п-да 20042013 г

Площ
ha

1229,0
1,2
115,4
60,2
176,8
136,4
1,8
138,2
32,1
11,4
20,1
18,7
19,4
1,0
20,4
26,5
21,8

Строите
лна
1827
834
924
5
3590
190
134
167
491
256
303
559
269
344
796
192
1075
25
1100
503
283

1695,0

8118

7,8
1150,1
71,1

Добито при сечта
Вършин
Дърва
а
193
0
1626
0
123
0
425
0
2367
0
185
0
728
0
220
0
1133
0
965
0
17
0
982
0
1272
0
1797
0
1726
0
1167
0
2013
0
4
0
2017
0
1461
0
1759
0
15681

0

Общо
2020
2460
1047
430
5957
375
862
387
1624
1212
320
1532
1541
2141
2522
1359
3088
29
3117
1964
2042

Година
на сечта

2004

2005

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

23799

Забележка: В таблицата са възприети следните съкращения:
ПС – планировъчни сечи; ПР - Почистване и рекултивация на съществуващи трасета и ски-писти;
ПВД – поддържащи и възстановителни дейности (основно санитарни сечи, но също отгледни и
възобновителни сечи); СПМ – суха и паднала маса (за местното население и чрез възлагане).
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Както се вижда от таблицата, в периода на действие на Плана от 2004, са ползувани общо 23800
плътни куб.м дървесина (кръгло). Най-голямо е ползуването през 2004 год - 5960 куб.м, а наймалко през 2010 г – 1359 м3. Основното ползуване е при извеждане на поддържщи и
възстановителни дейности (ПВД), и по-конкретно – от поддържащата дейност „санитарна сеч“
(Вж. Приложение №1.16.5.1 в Сборник Гори). Едновременно в групата ПВД са посочени от една
страна количествата дървесина предоставени за лично ползуване от местното население под
формата на „суха и паднала маса“ (СПМ), което е и преобладаващата форма на ползуване на
дървесина в парка (видно от Талица №57), а от друга страна предоставени на фирми за дърводобив,
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в случаите на усвояване на по-големи количества повредена дървесина на едно място (Данните са
посочени в Сборник „Гори“).
Информацията за ползуванията е пълна и подробна, като пълните списъци са в Приложение №
16.5.1 към Сборник „Гори“. Анализът съдържа данни още за количествата дървесина добити по
години (периоди), по вид на дейностите, категории, предназначение и по Паркови участъци от 1998
год до 2013 г, които са представени в цитираното приложение. Сборникът съдържа и информация
за реализираното ползуване от фирми, чрез възлагане през последните 4 години от действието на
План 2004.

Практикувани технологии при провеждане на сечите в горите
Ползуването на дървесина се извършва полумеханизирано. Повалянето на стоящи дървета
и разкройването им на секции на място в подотделите, се извършва от секачи с придобита
правоспособност за работа с моторен трион. Извозването се извършва с животинска тяга
(коне, катъри) на самар до временни складове на горски /централен автомобилен път.
Превоза до крайния потребител или лицето закупило дървесината с камиони.
Възобновяване, залесяване
В периода 2010 - 2013 година в НП”Пирин” не са извършвани залесяваня, респ. не се е
налагало да се взимат семена, резници, фиданки и др. от горски разсадници или горски
стопанства.
1.16.5.2. Здравословното състояние на горите
Механични повреди, здравословно състояние
В Д ”НП Пирин” в срок до 30 юни всяка година, се прави инвентаризация на фитосанитарното
състояние на горските насаждения по отдели, подотдели и зони, съгласно функционалното
зониране въведено с План‘2004 г, след което се изготвя план-извлечение, което се изпраща за
съгласуване в МОСВ – Дирекция”НСЗП”.
Механичните повреди в горите, предизвикани от ветроломи, ветровали, снеголоми, снеговали,
лавини, кални свлачища и срутища, са докладвани своевременно по етапния ред. По-големи такива
събития са били напр. голямата лавина в ПУ Синаница, м.Черната вода през 2011-12 г.

Болести и вредители са наблюдавани в съвсем ограничени размери - в малка част от
насажденията на НП”Пирин”. Такива са нападения от коренова гъба, корояди и борова
процесионка.
По-общ анализ на данните от подробната инвентаризацията, касаещи здравословното състояние и
наличието на мъртва дървесина по насаждения в НПП, е представен в т.1.13.2.6 и т. 1.13.2.7 на
плана.
В Сборник „Гори“ са представени в табличен и аналитичен вид пълните резултати и изводи по
отношение на здравсловното състояние и мъртвата дървесина в парка .

Информация за проведени дейности за подобряване на здравословното състояние на горите
През последните 4 години (в периода 2010- 2013 година), през м.Ноември-2013г. по предписания на
експертна група от Института за гората при БАН са били заложени около 50 броя ловни дървета в
ПУ”Вихрен”, в подотдели 139”з”, 148”д”, 148”е”, 149”б”, 150”б” и 186”д“, с цел привличане на
корояди и последващо им унищожаване .
Водена е своевременна борба с болести и вредители, противопожарни и други
мероприятия. Нарушения.
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Информация за състоянието на горски култури от нетипични за района на парка, дървесни
видове, вкл. Чуждоземни
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Тук по-долу в табличен вид са разгледани и 3-те случая (3 насаждения) на територията на
НП Пирин, в които са установените чуждоземни видове (Зелена дугласка, атласки кедър и
евроамериканска топола). Основната информация от таксационната характеристика за всеки
от случаите е както следва:
ПодДървесен вид
отдел
197 „б“ Зел.дугласка (10/10, 0.6п), култура 40 г

Площ
- ха
1,3

433 „б“ Атласки Кедър (6/10, 0.9п) култура 30 год, с
преобладние и участие на бб и бк (х 2/10), и съхнене
– силно10% и загинали 20%,
147 „б“ ЕАТопола (10/10, 0.4п), култ 60 год, ед.уч. на см
/бб, 60 % слаби и средно повредени.

0,3

0,2

След приключване на обработката на данните от инвентаризацията на горските територии, се
установи участие на дугласката още в няколко насаждения, а именно: 95-л (единично в състава на
бялборова култура), 193-в (единично в състава на бялборова култура), 193-и ( с 1/10 в състава на
бялборова култура), 197 „г“ (единично в състава на брезова култура) и 434 „д“ (единично в състава
на бялборова култура).
Също така се установи участие на евроамериканска топола с 2/10 в състава на бялборова култура –
186 „а“. В бъдещия състав на всички тези култури, чуждите видове не фигурират, т.е. бъдещото
стопанисване ще бъде насочено към възстановяване на коренната растителност и предпазване от
инвазия на установените чужди видове.

1.16.5.3.
Констатирани в последните години нарушения – вид, брой, горещи точки и
др., свързани с видовете от приложение 4 на Закона за биологичното
разнообразие и други.
Обобщение на констатираните в последните години нарушения (по вид, брой, горещи точки) са
представени в Свитък –I : Приложения кум ПУ (по данни от Д НП Пирин).
Както е видно от нея, най-масови са нарушенията от незаконна сеч на територията на Парка (15-33
бр/год, за периода 2011-2013 г) – общо 75 броя. В отчетите на Д НП не са посочени количествата
отсечена дървесина.
Други нарушения с по-голяма тежест в извадката за последните години са: „паленето на огън и
бивакуването извън определените за това места“ – 23 случая (най-много в ПУ „Безбог“ – 18;
„движението и паркирането на МПС извън обозначените места“ - 24 случая, най-много в ПУ
„Каменица“ – 18 бр. 14 са случаите на незаконна паша, 13 са случаите на извършване на дейности
без съгласуване с Д НП, и т.н.
По данни от Д НП „Пирин“ през последните 4 години са регистрирани следните пожари.
Таблица № 58 за регистрираните пожари в териториалния обхват на НП Пирин в периода 2010 – 2013
2010
2010

Парков
Участък
Безбог

Засегната
площ ха
0,5

Вихрен
Вихрен

15,6

Местност / Отдел
Бански Джангал

2,5

Бъндеришка поляна – писта „Томба“
Р-т „Юлен“, Газейски циркус 2300 –
2500 м н.в.
Езеро „Окото“

1,6

Р-т „Юлен“, м „Типишки езера“

2011
Вихрен

Причина
Незаконно
бивакуване
Мълния
Неизвестен
извършител
Човешка
небрежност /
неизвестен
Мълния
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Година
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0,02

М. „Меча поляна“

0,02

м/у 16 и 17 стълбове на въж. линия
Добринище
Вапата
Гаджев Поят /95-ш
Межд.станция Бънд.поляна – вр.Тодорка
/121-д
Гърлото /под вр.Дунино куче / 89-а
Р-т „Баюви дупки – Джинджирица“, м.
Беталовото, отд. 66-а

2012
Безбог

Вихрен
2013
Баюви
дупки

0,1
0,1
0,025
0,02
0,4

Човешка
небрежност /
неизвестен
Мълния
Мълния
Мълния
Мълния
Мълния
Мълния

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ, е представена Таблица № 1.16.5.1 за издадените констативни протоколи за
установени админ.нарушения на територията на НП „Пирин“ през периода 2011 – 2013 година;
В Приложение към Сборник „Гори“: Приложение № 1: Количества дървесина добити по години (периоди),
по вид на дейностите, по категории, по Паркови участъци, по отдели и подотдели, за целия период от 1998
год до 2013 г

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти
1.16.6.1 Брой и динамика на популациите на ловните видове за последните 10 години.
Благороден елен (Cervus elaphus) – Силно застрашен от изчезване като обитава в ограничени количества
периодично. Придържа се към масивните горски комплекси на парка. Няма реални данни за численост и
състояние на територията на НП „Пирин“. Не се посочва в ежегодните пролетни таксации през последните 10
години. Наблюдавани и засичани са единични или на много малки групи, предимно мигриращи елени по
границите на парка с горските и ловните стопанства. Няма данни за сватбовища и сватбуващи елени през
есента. Потенциала на местообитанията е добър и от предварителния модел изчислените нормални запаси на
вида са около 180 броя при среден трети бонитет. Възстановяването на популацията не може да стане по
естествен начин и е задължително разселване на благородни елени. Необходими са съвместни дейности и
работа със стопанисващите дивеча в прилежащите територии на парка тъй като популацията е една и съща
поради хранителната миграция на благородния елен.
Сърна (Capreolus capreolus) – разпространена
повсеместно на цялата територия на НП Пирин.
Данни за състоянието и числеността на сърните
преди 20 години показват запас от порядъка на
400 бр. Потенциала на местообитанията е добър,
като от предварителния модел изчислените
нормални запаси на вида са около 580 броя при
среден трети бонитет. Действителните запаси на
сърната са стабилни през последните 10 години:
200 – 220 бр., но търпи и най-големи загуби от
хищниците, бракониерството и тежките зими,
поради това очакваното нарастване числеността
на сърната не се забелязва. Друга причина са и
местата с надморска височина над 1500 м.,
където често сърните при тежки зими остават да
обитават сравнително малки територии и при
липса на храна и невъзможност за миграция
търпят значителни загуби.

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

Page149

Дива свиня (Sus scrofa) – Поради голямата
пластичност на вида нормалният (допустимият)
запас от предварителния модел е 200 бр., като е
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доста по-нисък от действителния който е около 400 бр. За борба срещу чумата по дивите прасета се залагат
ваксини във всички паркови райони. Наблюденията показват, че има места, където дивата свиня намира
естествена храна и спокойствие, като има ограничен район на местообитание и дори при лоши
метеорологични условия почти не напуска границите на парка. Това са райони с букови насаждения, а в
откритите площи са се настанили папрати и кореноплодни растения. За съжаление тези места са
изключително малко на територията на парка. Ниският запас, липсата на конкуренция и гореспоменатите
факти са едни от основните причини зрелите глигани да имат голям периметър на движение и да мигрират в
съседните (прилежащи) територии на парка. Популацията е със силно разстроена полова и възрастова
структура поради груповия лов на териториите на ловните сдружения.
Вълк (Canis lupus) - запасите на вълка намаляват но са високи през последните години, има допустими щети
върху дивеча и селскостопанските животни. Характерна негова особеност е придвижването на големи
разстояния за малки периоди от време, както и големи разлики в половата и възрастовата структура на запаса
в различните периоди на годината. Всичко това увеличава трудността на таксацията му и определянето на
реалните параметри на популацията. Въпросът за нормалният запас на вълка е дискусионен. В различни
публикации се посочват различни числа. Във всички случаи, обаче той трябва да бъде функция на моментния
запас на копитния дивеч, като се взема предвид
коефициента на прираст на различните видове.
През последните няколко години запасите на вълка
са сравнително постоянни – около 40 бр.

Див заек (Lepus europaeus)- обитава
повсеместно, предимно откритите площи с
ниска растителност, както и изредени горски
комплекси и плътни горски масиви в по
ограничено количество. Липсата на голи
площи, както и голямата надморска височина
определят
и
сравнително
постоянния
равномерен запас от около 250 бр.
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Глухар (Tetrao urogallus) – характерен вид за
територията на НП „Пирин“ Данните за запаса
на глухара от преди 20 години са около 220 бр.
Последните 10 години числеността му
намалява от 190 до около 100 бр. Таксацията
през 2013 год. отчита 97 бр. Потенциалът на
местообитанията е около 230
птици.
Промените в местообитанията на глухара са
твърде динамични и това корелира с
динамиките в параметрите на популацията му.
При всички положения осигуряването на
спокойствие по време на размножителния и
гнездовия период ще намали загубите и ще
увеличи коефициента на прираст. Доказано е,
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че в радиус от 500 до 1000м. около токовището гнездят приблизително 90% от женските птици. Това
означава, че е необходимо да бъде осигурено спокойствие в районите около токовищата минимум още един
месец след приключване на брачния период. По този начин ще се даде възможност глухарките да измътят
пиленцата и след това, да продължат отглеждането на своите малки. Направените проучвания, безспорно
доказват, че за нормалното съществуване на популациите от глухар е необходимо да се обръща особено
внимание не само на токовищата, но и на местата за гнездене и периодът през който женските птици снасят
яйца, мътят и отглеждат малките пиленца. Това означава, че за глухарите не трябва да се мисли само по време
на тяхното токуване. Промяната в характера на гората и засиленото човешко присъствие в местата за
токуване и гнездене дори и през лятото води след себе си до съответно изместване на птиците в търсене на
нови подходящи за тях условия.
Яребица (Perdix Perdix) – обитава предимно периферните, ниски райони по границите с парка. Таксацията от
2013 г. показва 113 бр. пролетен запас. Не може да се очаква висок запас и стабилна популация поради факта,
че яребицата намира по добри условия и местообитания в териториите на ловните дружини, където се
подхранва и разселва.
Кеклик (Alectoris graeca) – Среща се на
малки ята по високите билни части на
Пирин. Ежегодните таксации показват
сравнително постоянен запас от около 50 бр.
Голямата надморска височина ограничава
развитието на популацията на този вид.

1.16.6.2. Любителски риболов
на територията на НП Пирин
Със заповед на директора на Парка,
както и чрез заповеди на министъра на Земеделието и храните всяка година се посочват
разрешените и забранени места за риболов. Забраните са свързани най-вече със скорошно
зарибяване на определени водоеми или намаляване на запасите от риба. Определени са
правила и норми за зарибяване и риболов на територията на НП, съгласувано с ИАРА и
МЗХ (Заповед №РД 09-223 от 10.04.2014, МЗХ; Заповед РД 09-112 от 25.02.2014, МЗХ; ;
Заповед РД 59/31.07.2014 на директора на НП „Пирин“ Заповеди за забрана за риболов
през периода 2004 – 2014 от директора на НП „Пирин“).
Във връзка с опазването и поддържането на популациите на балканската пъстърва е
финасиран проект, реализиран от Д НП Пирин с цел възстановяване и поддържане на
речните местообитания за подобряване местообитанията на вида.
През периода 2004 – 2014 г риболовът на територията на Парка е разрешен в
законоустановените срокове в езерата и реките извън резерватната зона и зоната за
ограничаване на човешкото въздействие (ПУ‘2004).
Парковата охрана следи всички привърженици на любителския риболов за спазването на
нормите и режимите на Плана за управление.
Зарибителни мероприятия на територията на НП Пирин 2004 -2014
През периода 2004 -2014 година от Д „НП Пирин” се финансира и провежда зарибяване
със зарибителен материал от Балканска пъстърва (Salmo trutta) на водоеми на територията
на парка.
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Зарибителни мероприя са проведени ежегодно през посочения период с изключение на 2008
и 2013 г, когато не е извършено такова. Зарибяването от 2007 г. до настоящия момент е
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извършено с еднолетки от Рибовъдно стопанство „Тошков чарк” гр. Батак, по данни от
дирекцията на парка.
През 2014 г. е проведено зарибяване със зарибителен материал от Балканска пъстърва (Salmo
trutta) на водоеми на територията на парка от ДНП ”Пирин”, както и по проекта: Обществена
поръчка с предмет:„Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи
и водни площи”, по проект DIR 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк
„Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013
г.”, Обособена позиция № 6 – Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на
популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк
„Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват
„Тисата”. Зарибителните мероприятия на НП „Пирин“ се осъществаяват до 31.10.2014 г.
Общият брой на количеството зарибителен материал на територията на Д „НП Пирин“ за
2014 г. е 65 000 бр., като от тях зарибяването от Д „НП Пирин“ е в размер на 30 000 бр, а по
проекти - 35 000 бр.
Общият брой зарибени водоеми, както и зарибяването по езера и реки по години е много
неравномерно. От посочения 10 годишен период, две години липсва зарибяване (2008 и
2013г), 4 години са зарибявани по-малко от 5 водоема и 4 години се наблюдава зарибяване на
10 и повече водоеми.
Най-много зарибени водоеми се регистрират през 2009 година– общо 23 броя, от които 12
езера и 11 реки, следвани от тези зарибени през 2011 г с общо 22 водоема, от които 9 езера и
13 реки и през 2014 г от зарибени 17 водоема 8 са езера и 9 реки. Най-макък брой зарибени
водоеми само по 1 езеро се наблюдава през 2005 и 2006 г, следвани от 2007 и 2009 г. Фиг. 30.

Фиг 26. Брой зарибени водоеми на територията на НП Пирин по години през периода 2004 -2014 г

1.16.6.3. Констатирани нарушения
Констатирани нарушения от незаконен лов и носене на ловно оръжие през последните
години от действието на ПУ‘2004 г
Като цяло констатираните нарушения на незаконен лов намаляват. Извършват се чести
проверки на терен по зачестили сигнали. През 2012 г. е установен бракониерски бивак в
резерват „Баюви дупки“. Съставят се констативни протоколи на ловните групи, които
ловуват по границите с парка. Констатираните нарушения през последните няколко години
са единични, като само през 2010 г. са четири. През лятото на 2014 г. имаше подаден
сигнал за намерена женска дива коза най-вероятно убита от бракониери над хижа
Бъндерица.
По данни от Дирекцията на НП Пирин регистрираните нарушения са както следва:
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Незаконен лов и носене на ловно оръжие:
Парков участък / година: 2011 2012 2013 Общо
Вихрен:
1
2
3
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Байови дупки:
1
1
Синаница:
1
1
Каменица:
Безбог:
5
1
6
=========================================
Всичко:
6
3
2
11
Констатирани нарушения при риболов през периода 2004-2014 г
Най- общо нарушенията при любителски риболов могат да се обединят в три групи нарушения: риболов без
риболовен билет, риболов в непозволено време и риболов в забранена зонаОт първите два типа нарушения
са регистрирани по 8 броя, докато нарушенията за риболов без билет са 6 броя.
През периодът 2004-2014 г. са констатирани общо 22 броя нарушения при риболов, като през 2008, 2010 и
2014 г не са констатирани такива.
През 2005 г. и 2013 г са регистрирани най-много нарушения при любителски риболов по 5 броя , съответно
1 за риболов в непозволено време и 4 нарушения без билет през 2005 г и 4 за риболов в забранена зона и 1 за
риболов в непозволено време за 2013 и..
През 2004 г. и 2011 г. са установените по 3 нарушения , съответно 1 риболов без билет и 2 риболов в
непозволено време и 3 броя риболов без билет. През 2007 г. се отчитат 2 - риболов в непозволено време.
През 2009 г. и 2012 г се отчита по 1 нарушение за риболов в непозволено време. Таблица.1
От представените данни се установява, че на територията на НП Пирин през изминалия 10 годишен период
2004-2014 г. са отчетени много малко нарушения в интервала от 0 през 2008, 2010 и 2014 г до 5 броя през
2005 и 2013 г.
По данни от Дирекцията на НП Пирин регистрираните нарушения през последните 3 години от действието
на ПУ‘2004 г, са както следва:

Незаконен риболов на територията на НП Пирин:
Парков участък / година:
2011 2012 2013 Общо
Вихрен:
Байови дупки:
Синаница:
1
1
Каменица:
1
1
Безбог:
3
4
7
=========================================
Всичко:
4
5
9
Аналитичната част, данните от проучванията и обобщенията по т. 1.16.6. и по т. 1.16.6.2 са включени в
Сборник „Социално-икономически аспекти“

1.16.6.4. Събиране на природни продукти
С Плана за управление от 2004 г не е планирано събиране на природни продукти – горски
плодове, билки /лечебни растения и гъби от територията на парка.
На територията на парка, съгласно ЗЗТ събирането на горски плодове и гъби за лични нужди
е свободно, освен за забранените видове. Съгласно чл.50, т.3 от същия, Директорът е издавал
разрешителни за лечебни растения, с изключение на застрашените от изчезване видове.
Извършен през 2013 г, одит установява, че годишните планове за ползване се разработват
непланомерно, тъй като такава дейност не е предвидена с ПУ‘2004 год. Такива планове са
разработвани за бране на боровинки, малини и капини, въпреки много ниския интерес.
Разрешителни са издавани за цитираните видове съвсем ограничено, напр. 2008 г – 3 бр. Не
са издавани през целия период 2004 – 2013 г, разрешителни за бране на лечебни растения.
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Към настоящия момент запасите от лечебни растения на територията на парка се ползват
главно за лични нужди. Стопанското ползване на територията на НП „Пирин“ е ограничено и
неговото количество е по-малко от това, разрешено на събиране от Дирекцията на парка.
Направената справка показа, че позволителни за стопанско ползване на лечебни растения се
издават само за събиране на плод от черна боровинка и малина в ограничени количества. За
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2013 г. обемът на допустимите за ползване количества свежо тегло за черната боровинка
възлизат на 1850 кг, а за малината – 930 кг.
За свободно събиране са обявени ресурсите от очанка (Euphrasia officinalis compl.), чувен
(Chenopodium bonus-henricus) и алпийски лапад (Verbascum longifolium ssp. pannosum), към
които за сега не се проявява съществен интерес от билкосъбирачите.

1.16.7. Туризъм, отдих, спорт, услуги
Рекреационно – туристическия и спортен ресурс в съчетание с изключителната
универсална ценност на НП „Пирин“ е основния фактор, който привлича посетителите в
планината и региона.
1.16.7.1.Състояние, промени и тенденции, свързани с туризма, спорта и услугите в парка.
Състояние на туристическите маршрути, информационната обезпеченост, места за настаняване
(хижи, заслони), кътове за отдих и услуги е на общо средно ниво, като голяма част от елементите на
туризма (разглеждайки ги в детайли) са в незадоволително състояние.
Промените спрямо периода на предходния план за управление (2004 г. – 2014 г.) по отношение на
туристическите елементи (хижи, заслони, трасета на маршрути и информационна обезпеченост и
др.) са незадоволителни. Част от заложените в плана (’04) задачи не са изпълнени, по - различни
причини. Все още пространствата около хижите са запуснати, разхвърлени и неподдържани,
създаващи неприятно усещане в туристите.
Тенденциите в сектор „Туризъм“ са ясни и дори вече доста осезаеми. Именно това са технологиите.
Вниманието е насочено към един аспект, съвременните мобилни устройства (смартфони и др.).
Основните функции на мобилните устройства в туризма, могат да се сведат до: информационна,
резервационна, разплащателна, навигационна.

1.16.7.2.Основни подстъпи към НП „Пирин“
Основната транспортна артерия която свързва НП „Пирин“ и региона с другите области от страната
и Европа е първокласния път от републиканската пътна мрежа Е-79. Основната връзката на Е-79 със
северния и североизточния район около парка се осъществява с второкласния път от
републиканската пътна мрежа II-19. На фиг. 30-2 схематично са показани основните пътни артерии
около НП „Пирин“.
За навлизане в границите на парка, може да се подходи основно от към следните населени
места: гр. Банско (за х. „Вихрен“), гр. Добринище (за х. „Гоце Делчев и х. „Безбог“), с. Пирин (за х.
„Пирин“), гр. Сандански (за х. „Беговица“), гр. Кресна (за х. „Загаза“), гр. Разлог (за х. „Яворов“).
На тези места, оформени като основни подходи са поставени информационни табла с карта на
парка с означени туристическите маршрути и друга основна информация, табло с основните норми
и режими, с които трябва да се съобразява всеки посетител (на български и английски език).
В Приложение към т. 1. 16. 7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са изброени в табличен вид
„Всички подстъпи към НП „Пирин“ по населени места и общини“; „Основни подстъпи от населено място
към хижи в НП „Пирин“ и региона“; „Маршрути от хижа до хижа

1.16.7.3.Посетителска инфраструктура, туристически маршрути, елементи свързани с
туризма на територията на НП „Пирин“.
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Видове туристически маршрути:
маркирани пешеходни туристически маршрути – 20 бр. (означени с римски цифри от
I до XX и трайна туристическа маркировка, съгласно Правилника за маркировката на
туристическите пътища в Р България на БТС в различни цветове) в таблица № 37;
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Фиг. 27 Схема на основните пътни артерии около НП „Пирин“.
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немаркирани туристически маршрути:
образователни пътеки за посетители - разработени по различни програми с цел
запознаване на посетителите и организирани групи с природните дадености (флора,
фауна, геология и др.) на планината и нейната история. Част от тях са подходящи за
образователни беседи, училище на отрито и други подобни форми. Подходящи са за
различни по брой групи деца, както и за широк възрастов диапазон;
пешеходни туристически маршрути – сгъстяват маркираните туристически маршрути,
като се препоръчва да се използват предимно с професионални планински водачи или от
добре подготвени и информирани туристи и планинари;
специализирани маршрути – туристически траверси, зимни маршрути, алпийско катерене
и др.;
веломаршрути;
пътеки, които са се появили по - различни поводи през годините и се използват предимно
от местни жители или с научна или др. цел (картирани са по време на теренните
проучвания и горската инвентаризация). Тези пътеки са показани на Горско-стопанските
карти.

o

o

o
o
o

В Приложение към т. 1.16.7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са изброени „Туристически
маршрути в НП „Пирин“.

 Маркирани пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“.
Към настоящия момент (ПУ ’14) маркираните пешеходни туристически маршрути (основни)
в НП „Пирин“ са 20 на брой, номерирани с римски цифри (от I до XX). Всеки от тях е с различна
дължина и трудност. Общата дължина на маршрутите е над 370 км, от които 247 км (на места част от
тях се препокриват) и 213 км без препокриване, попадат в границите на парка в това число 12 км
преминаващи през резерват. На места маршрутите се пресичат и дават възможности за по голямо
разнообразие при планирането на преходи от точка до точка. Маркирани са на терена с пет цвята
(червен, жълт, зелен, син, кафяв), като не се пресичат. На всички начални, възлови и междинни (при
необходимост) точки са поставени табели, за посоки на дървени колове.
Таблица № 59 Маркирани пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“
Вид

Туристически
маршрути

Хоризонтална
маркировка

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

м а р к и р а н и т у р ис т и ч е с к и м
а р ш р у т и

№

Начална, междинни, крайна точка
5
х. "Предел" - х. "Яворов" - х. "Вихрен" - заслон Тевно езеро - х. "Пирин" - м. Попови
ливади (част от международният маршрут Е-4 Пиринеи-Алпи-Рила-Пирин-Пелопонес)

МАРШРУТ № I

червена

МАРШРУТ № II

жълта

МАРШРУТ № III

жълта

МАРШРУТ № IV

синя

МАРШРУТ № V

зелена

гр. Добринище - х. „Гоце Делчев“ - х. „Безбог“ - х. „Пирин“ - гр. Мелннк

МАРШРУТ № VI

кафява

м. Пещерата - х. „Синаница“ - Мозговица - х. „Беговица“ - м. Азмаците - х. „Пирин“

МАРШРУТ № VII

зелена

х. „Бъндерица“- Премката

МАРШРУТ № VIII

синя

х. „Вихрен“ - х. „Синаница“

МАРШРУТ № IX

зелена

х. „Вихрен“ - х. „Демяница“

МАРШРУТ № X

зелена

Винарска порта - м. Мозговица - Попина лъка

МАРШРУТ № XI

жълта

х. „Демяница“ - х. „Безбог“

МАРШРУТ № XII

жълта

х. „Беговица“ - х. „Пирин“

МАРШРУТ № XIII

синя

От разклона за х. "Яворов" / главния път за гр. Разлог от гр. Благоевград, републиканска
пътна мрежа/ - гр. Кресна
гр. Банско - м. Пeщерите - х. "Бъндерица" - х. "Вихрен" - х. "Яне Сандански"
гр. Банско - х. „Демяница“ - х. „Беговица“ - х. „Яне Сандански“

х. „Пирин“ - х. „Малина - м. Водопоя - м.Попови ливади
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14

МАРШРУТ № XIV

синя

с. Брезница - Брезнишки чал - Попово езеро - з. „Тевно езеро“

15

МАРШРУТ № XV

синя

с. Сенокос - м. Ширината - вр. Пирин

16

МАРШРУТ № XVI

синя

х. „Загаза“ - Вихренски превал

17

МАРШРУТ № XVII

кафява

м. Харами бунар - Попово езеро

18

МАРШРУТ № XVIII

жълта

м. Изворите - вр. Джано

19

МАРШРУТ № XIX

зелена

з. „Тевно езеро“ - Беговишка порта

20

МАРШРУТ № XX

кафява

х. „Загаза“ - вр. Албутин - м. Суходолски превал

В Приложение към т. 1. 16. 7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са изброени в табличен вид
„Маркирани пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“ – параметри (15 бр.)“.

Безспорно с най – голямо значение е маршрут № I, който е част от международния маршрут
Е-4 (Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Олимп – Пелопонес). Отсечката попадаща в границите на
парка е 47 км, включваща и разклонението до х. Пирин (1км в едната посока). Хоризонталната
(лентова) маркировка е с червен цвят, на места във високите части има отсечки със зимна
маркировка от метални колове (жълто и черно) върху пирамиди. Спрямо Пирин планина неговото
началото е от х. „Предел“ и достига до м. Попови ливади. Той може да се раздели условно на
отсечки със съответните времена за изминаване: х. „Предел“ - х. „Яворов“ (6 часа); х. „Яворов“ - х.
„Вихрен“ (9 часа); х. „Вихрен“ – з. „Тевно езеро“ (6 часа и 30 минути); з. „Тевно езеро“ - х. „Пирин“
(4 часа); х. „Пирин“ – м. Попови ливади (8 часа).
Преминаването на маршрута през Р „Баюви дупки – Джинджирица“ е регламентирано със
Заповедта за обявяване на резервата (№ 976) от 1979 г.
Туристическата инфраструктура в парка и нейната информационна обезпеченост от няколко
години е подчинена на „Концепцията за информационна система на територията на НП „Пирин”
(разработена 2001 г., актуализирана през 2009 г.). Най – общо има за цел да улеснява, управлението
на туристопотока в парка.
В Приложение към т. 1. 16. 7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са изброени в
таблична форма „Табла с обща информация за парка – по паркови участъци“.

 Немаркирани туристически маршрути в НП „Пирин“.
Тези туристически маршрути са се появили/наложили през годините и са с различна
натовареност, дължина и степен на трудност. Тяхната цел е по – голяма достъпност до природните
дадености и красивите ландшафти на НП „Пирин“. Те винаги са били част от туристическата мрежа
на планината и не могат да бъдат пренебрегвани, още по-малко подценявани. Те са неразделна част
от маркираните пешеходни туристически маршрути. През годините някой са били маркирани, в
последствие запуснати. Други са разработвани по различни програми от Д НП „Пирин“ с
образователни и други цели. Малка част от маршрутите преминават през ЗТ „Резерват“. Тези
маршрути са стари и утвърдени през годините, конфликта със ЗЗТ следва да бъде разумно разрешен.
Състоянието на немаркираните туристически маршрути, не отговаря на съвременните
виждания за туристически маршрути, предназначени за масовия турист. По тези маршрути
(предимно в безлесната зона) се препоръчва преходи с използване на професионални планински
водачи или от добре подготвени туристи и планинари. По маршрутите, преминаващи през Резервати,
следва да се преминава само по – установения законов ред.

Образователни пътеки за посетители
- „Демянишка река разказва”;
- „Към Башлийца“;
- „Към царството на еделвайса“;
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- Алея (пътека) в м. „Драгостинов чарк“ – „Ролбан“. Пригодена за хора със
специфични нужди;
- х. „Яворов“ - м. „Яворова поляна“;
- м. „Бетоловото“ - м. „Калята“;
- Байкушева мура – иглолистно дърво на около 1300 г.
Пешеходни туристически маршрути (немаркирани) на територията на НП
„Пирин“.
В НП „Пирин“ съществуват немаркирани пешеходни туристически маршрути, които се
ползват от туристи, техния брой трудно може да бъде уточнен, като в таблица № 58 са изброени част
от тях. Тези маршрути (някой от тях са връзки за комбиниране и разнообразяване на маршрути) са
предимно в безлесната зона, тъй като тя е по - атрактивна и предлага неописуеми гледки и емоции на
туристите. Те сгъстяват основните маршрути, като достигат до по - голям брой компоненти и
особености на релефните и геоложки дадености (върхове, езера, била, ридове, скални образувания,
сипеи, циркуси и др.). За движението по тези немаркирани туристически маршрути се препоръчва
помощта на планински водач (поради тяхната подготовка, знания и умения за преходи в планински и
защитени територии и др.).

Таблица № 60 Съществуващи немаркирани туристически маршрути в НП „Пирин“.
Вид

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

11
12
13
14
15
16

немаркирани туристически пътеки

№

Туристически маршрути /Начална, междинни, крайна точка/
3
х. "Безбог" - Кременски циркус - Поповоезерен циркус
з. "Тевно езеро" - Валявишки езера
х. "Вихрен" - Бъндеришка порта - Бъндеришки циркус - Башлийска портa
х. "Вихрен" - Влахински превал - Георгийски циркус - х. "Синаница"
х. "Вихрен" – Овинати (Хвойнати) ез. - Влахински пр. - Влахински ез.
Бъндеришка поляна - Кутело - Бански суходол
х. "Яворов" - Окаденски циркус - Суходолски превал
з. "Спано поле" - циркус Малко Спано поле - р. Башлийца
Демиркапийски (Железнишки) циркус
х. "Пирин" - Дебели рид - Брезнишки и Корнишки циркус
х. "Вихрен" - ез. Тодорини езера (Тодорини очи) - вр. Стражица - Газейски
циркус
разклона Предел/Брежани - поляна Здравец - вр. Пирин
х. "Гoце Делчев" - м. Трите гроба - разклон за х. "Безбог" и Попово езеро
м. Кулиното - м. Засеците
връзка от межд. ст. "Безбог" - разклон за Попово езеро и х. "Гоце Делчев"
разклон при Тремошница (на пътя гр. Сандански - Попина лъка) - по Арнаут
дере - Засов чарк - Дългата поляна - Синанишка порта

17

с. Илинденци - мина Илинденци - м. Мурата - Конски кл.-х. Синаница

18
19

21

х. "Яворов" - Даутово езеро (Сълзица)*
х. "Демяница" - Десилишки циркус - х. "Безбог"*
х. Демяница – Газейски циркус – Полежански езера – Джангалска порта –
долината на р. Валявица – х. Демяница*
х. "Яворов" - Суходолски превал - Каменитица - Погледец*

22

х. "Демяница" - Василашки ез. - Типицки езера - р. Валявица*

20
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23
24

връзка от Погледец - Парева поляна - Котешки чал*
Хайдушката чешма (и разкл. за гр. Банско) - м. Парева поляна - з. Кончето*

25

с. Влахи - Бабина премка - разклон за х. "Загаза" и м. Пещерата

Бъндеришка поляна - Мече чешало - р. Бъндерица
м. Пещерите - вр. Дунино куче
м. Пещерите - Мече чешало - Бъндеришка поляна
*Използвани, пешеходни туристически маршрути с повишен интерес, които попадат или
преминават през ЗТ „Резерват“.
26
27
28

Траверси - последователно преминаване на няколко върха по свързващите ги ръбове. През
лятото са част от туристически маршрути. Преминаването им през зимата изисква специализиран
инвентар и техническа подготовка.
В Приложение към т. 1.16.7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са изброени в табличен вид
„Основни туристически траверси в НП „Пирин“.

Зимни маршрути - Част от тези маршрути се препокриват с маркираните и немаркирани
туристически маршрути. Зимните преходи са препоръчителни за добре подготвени, информирани и
екипирани туристи. Препоръчително е да се знае точно маршрута, наличие на зимна маркировка, да
има реална преценка за неговата трудност, лавинна и др. опасности, наличие на маршрути за
аварийно напускане, връзки с др. трасета, хижи и заслони.
В Приложение към т. 1. 16. 7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са описани в табличен вид
„Зимни маршрути в НП „Пирин“.

Ски – преходи и извънпистово каране (ски/сноуборд)
Ски – алпинизмът е преход, изкачване и спускане в планината (ски-туризъм, поход, туринг,
свободни ски). Този спорт е комбинация на техника, екипировка на ските за ходене/бягане и
алпийските ски.
Придвижването се извършва по определен маршрут, върху натрупал върху тях достатъчно
количество сняг (през зимния сезон). Преминаването по трасетата става без да се допира със ските
растителността и почвената покривка. Обикновено ски преходите се извършват от малки групи от 3
до 10 човека. В случаите на предвижване на по – големи групи (организирани посещения, курсове,
спортни мероприятия и др.) се изисква съгласуване с Д НП „Пирин“.
Най-популярни маршрути за зимни ски-преходи в парка:
- м. Шилигарника – х. „Бъндерица“ – х. „Вихрен“ – било между Муратов връх и вр. Овинати
(Хвойнати) – вр. Вихрен;
- х. „Вихрен“ – Овинати (Муратови, Хвойнати) езера – било между Муратов връх и Дончови
караули – з. „Спано поле“ – х. „Яне Сандански;
- вр. Тодорка – вр. Малка Тодорка и варианти за спускане по северния склон на вр. Тодорка и
от вр. Малка Тодорка към х. „Вихрен“ или х. „Демяница“;
- х. „Безбог“ – вр. Безбог – вр. Голям Полежан – вр. Малък Полежан – Газейски циркус – х.
„Демяница“ – гр. Банско;
- х. „Яворов“ – з. „Бункера“ – Сухото езеро - Суходолски превал – вр. Суходол – вр. Баюви
дупки – з. „Кончето“ – вр. Бански суходол – Кончето – вр. Кутело 1 и 2 – Премката –
варианти (или през м. Голям Казан за х „Бъндерица“ или х. „Вихрен“) – вр. Вихрен – х.
„Вихрен“ (част международния маршрут Е4 - № I в парка);
- х. „Беговица“ – з. „Тевно езеро“;
- х. „Беговица“ – м. Солището.

Алпинизъм
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Алпинизма в Пирин планина, започват през 1934 г. с изкачването на дясната част на фунията на
северната стена на вр. Вихрен. През 50-те години Енчо Петков със своята школа в „Народна армия“
прокарват множество маршрути по северната стена на вр. Вихрен и долината на Бъндерица.
През 2013 г. с помощта на Сдружение „Николай Проев - Пройката“, Клуба по катерене на
НСА, община Банско, Д НП „Пирин“ и Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА)
екипираха два катерачни обекта със спортни маршрути (м. Пещерите и при х. „Вихрен“).
В Приложение към т. 1. 16. 7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са описани „Места за
алпинизъм в НП „Пирин“.


Образователни, интерпретативни пътеки, туристически маршрути, създадени в
прилежащите територии на парка.
Всички седем общини, които имат пряко отношение към парка са разработили или имат
разработени проекти, за редица туристически маршрути, които са в периферията на парка. Проблема
при тези туристически маршрути е сходен, а именно поддръжката след изграждането им.

Община Гоце Делчев.
Велопътеки в местността „Попови ливади”;
Велопътека „Гълъбова поляна”;
Велопътека „Лагера”;
Велопътека „Млаки”.

-

Община Кресна.
-

„Пътека на билките”;
гр. Кресна – с. Влахи – м. Пещерата;
Маршрути в Малашевска планина.

Община Разлог.
На територията на община Разлог съществува добра туристическа материална база, както и
добре обозначени туристически пътеки, веломаршрути, водещи към планините Пирин и Рила, които
благоприятстват пешеходния туризъм.

Община Сандански.
- Пътека „Горска приказка”;
На територията на общината съществуват следните възможности за практикуване
на велотуризъм:
-

гр. Сандански – с. Лиляново – м. Попина лъка (х. „Яне Сандански) – х. „Беговица“ –
м. Кельова мандра – с. Рожен – с. Златолист – гр. Мелник – с. Хотово – гр. Сандански;

-

с. Дебрене – с. Бождово – с. Джигурово – с. Дебрене;
с. Петрово – с. Голешово – Момина поляна;
с. Горно Спанчево – с. Бельово – с. Храсна – с. Калиманци – с. Катунци;
гр. Мелник – Роженски манастир – с. Златолист – с. Катунци;
с. Рожен – с. Любовище – с. Кашина;
с. Кърланово – с. Сугарево – с. Пирин.

Община Симитли.
- „Пътека на мечката”

Община Струмяни.
- Пътека „Гости от миналото”;
- Воден маршрут – Кресна – Струмяни – по р. Струма.
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1.16.7.4 Посетителски обекти и съоръжения - капацитетни възможности. Хижи,
заслони, палатъчни лагери, кътове за отдих, погледни площадки, чешми и други
елементи свързани с туризъм, спорт и рекреация.
Места за настаняване.
На добре подбрани места на територията на парка и около него са ситуирани 21 туристически обекта
за настаняване от типа „хижа/заслон“. В таблица № 39 е посочен пълния списък на хижи, заслони,
туристически бази и др. В границите на парка попадат 9 хижи (от които 6 бр. се стопанисват от
местни туристически дружества към БТС, 2 бр. от юридически лица и една от община), 4 заслона
стопанисвани от местни туристически дружества и един мотел стопанисван от юридическо лице.
Таблица № 61 Списък на хижи, заслони и туристически бази, пряко свързани с туризма в НП „Пирин“.
Леглова
Местопо
НВ в
№
Тип
Име
Описание
база
ложение
метри
/бр./
1

2

6

7

хижа

Яворов

двуетажна сграда

1740

70

хижа

Бъндерица

триетажна нова хижа (95 места),
двуетажна стара хижа(73места) и
бунгала(30 места)

1810

198

3

хижа

Вихрен

две масивни сгради и бунгала

1950

196

4

хижа

Демяница

двуетажна сграда и бунгала

1895

217

5

хижа

Безбог

пететажна сграда

2240

130

6

хижа

Пирин

триетажна сграда

1640

78

7

хижа

Беговица

триетажна сграда

1800

97

8

хижа

Синаница

двуетажна сграда

2200

34

9

хижа

Загаза

триетажна сграда

1400

63

10

заслон

Тевно езеро

двуетажна сграда

2512

30

11

заслон

Спано поле

едноетажни бунгала

2050

20

заслон

Кончето

барака тип "Термофор" нощуване при нужда

2760

12

13

заслон

Казана

барака

2445

4

14

мотел

Горски рай

двуетажна сграда

1630

18

15

хижа

Предел

едноетажна сграда

1050

30

хижа

Гоце Делчев

двуетажна сграда (36 места) и
бунгала (70 места)

1412

106

17

тур. база

Мочарата

бунгала

1450

160

18

хижа

Малина

двуетажна сграда

1590

68

19

хижа

Яне Сандански

триетажна сграда

1230

70

20

хижа

Попови ливади
Лагера (м.
Върбите)

двуетажна сграда

1410

70

двуетажна сграда

1050

50

1

3

4

в границите на НП "Пирин"

2

извън границите на
НП "Пирин"

12

16

21

хижа

5

Извън границите на парка има редица хижи, туристически бази и обекти за настаняване, от които 7 са
изброени в Таблица № 67 и имат отношение към туристическите маршрути. От тях 4 бр. се
стопанисват от местни туристически дружества, 2 бр. от юридически лица и 1 бр. от община.
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До всички хижи с изключение на заслоните и х. Синаница попадащи в границите на парка достигат
пътища (черен, камионен), като до хижите „Бъндерица“ и „Вихрен“ достига асфалтов път. Общото
техническо състоянието на камионните пътища водещи към хижите е лошо с малки изключения. По
отношение на пътната инфраструктура са предвидени следните дейности (част от тях са започнали):
заснемане, проектиране и ремонт на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура.
Общото състояние (техническо, хигиенно), на хижите в парка е незадоволително. Предлаганите в тях
условия, като цяло са на ниско ниво с малки изключения за разлика от услугите, които са на по-високо
ниво, благодарение на персонала. Настаняването на туристите се извършва в помещения от 2 до 10 и
повече легла. Отоплението се извършва по – различни начини (парно, печки на дърва и електрически
печки). Част от тях имат собствени ел. генератори, друга са електрифицирани. Основен проблем,
остава и пространствата около самите хижи, които се нуждаят от естетизиране и вписване в
ландшафта.

Обектите за подслон са представени в досиетата за тях, с пълна информация по параметри
Ски спорт.
Безспорно най – голям интерес, през зимния период и по – точно през „ски сезона“ има към ски
спорта и неговите производни. Към момента в „Ски зона Банско” и региона има отлични условия, за
практикуване на повечето ски алпийски дисциплини.
Далеч по – скромни са условията за ски спорт в „Ски зона Добринище” и „Ски зона Кулиното”,
където има по една писта. Техническото оборудване (лифтове, техника и др.) там е остаряло и се
нуждае от обновяване и разумно развитие.
Таблица № 62 Ски писти по ски зони в НП „Пирин“.
№
Тип
Име
Ски зона Банско
1
ски писта
Банско
2
ски писта
Банско - ръкав
3
ски писта
Бъндерица
4
ски писта
Плато 1
5
ски писта
Балканиада
6
ски писта
Шилингарник 1
7
ски писта
Тодорка
8
ски писта
Стара писта
9
ски писта
Юлен
10
ски писта
Алберто Томба
11
ски писта
Алберто Томба - ръкав
12
ски писта
Шилингарник 2
13
ски писта
Плато 2
14
ски писта
Стражите
15
ски писта
Чалин Валог 1
16
ски писта
Чалин Валог 2
17
ски път
1
18
ски път
2
Ски зона Добринище
19
ски писта
Безбог
Ски зона Кулиното
20
ски писта
Кулиното
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Разпределението на видовете писти по различна трудност е: за начинаещи - 35%, за
напреднали - 40% и за опитни - 25%
Въжен транспорт - Основната „артерия“ за ски спортовете и посетителите са въжените
линии, като най – голяма заслуга за това има съвременния кабинков лифт - гондола с осем места,
извозва посетителите от гр. Банско до Бъндеришка поляна с капацитет 1800 - 2000 души на час.

Таблица № 63 Въжен транспорт в НП „Пирин“.
№

Име

От - до

Брой
места

Банско - Междинна станция и Междинна
станция - Бъндеришка поляна

8 места

Тип въжен транспорт
Ски зона Банско

1

Банско

Кабинков въжена линия

2

Чалин валог

Седалкова въжена линия

Чалин валог - Горна станция

4 места

3

Коларски

Седалкова въжена линия

Бъндеришка поляна - Коларски

6 места

4

Бъндерица 1

Седалкова въжена линия

Бъндеришка поляна - Междинна станция

4 места

5

Шилигарник

Седалкова въжена линия

Шилигарника - Платото

4 места

6

Моста

Седалкова въжена линия

Железен мост - Шилигарника

4 места

7

Бъндерица 2

Седалкова въжена линия

Междинна станция - Тодорка

4 места

8

Плато

Седалкова въжена линия

Плато - Тодорка

4 места
3 места

9

Тодорка

Седалкова въжена линия

Шилигарника - Тодорка

10

Стара котва

Ски влек

Стара котва - Шилигарника (паркинг)

11

Детска котва

Ски влек

Детска котва - Шилигарника

12

Паница Б

Ски влек

Бъндеришка поляна - до път х.„Бъндерица"

13

Влек Чалин

Ски влек

Чалин валог

Ски зона Добринище
14

Добринище

Седалкова въжена линия

х. Г. Делчев - Междинна станция и
Междинна станция - х. Безбог

2 места

Ски зона Кулиното
15

Кулиното

Ски влек

Кулиното

Места за краткотраен отдих.
В границите на парка има множество оформени кътове за краткотраен отдих, на подходящо
подбрани и разпределени по паркови участъци. Те представляват предимно маса с пейки групирани
(на места от 1 - 4 бр.) по няколко. На част от кътовете за отдих има иззидано огнище. Общия брой на
тези кътове, попадащи в границите на парка са над 80 бр. Тяхното общо състояние е
незадоволително с малки изключения. Голяма част от тях се нуждаят от подмяна, друга от по –
интензивна поддръжка.
Далеч по – малък е броя (по няколко броя в ПУ) на дървени скари за погледни площадки, дървени
туристически мостове и др. Тяхното състояние е задоволително, като се нуждаят от по – интензивна
поддръжка.
В Приложение към т. 1. 16. 7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са описани
„Кътове за краткотраен отдих и места за палене на огън – по ПУ“ и „Мостове на територията
на НП „Пирин” - по ПУ“
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Места за паркиране.
Паркирането в границите на парка и непосредствена близост се осъществява на следните места, като
част от тях не са регламентирани.
Таблица № 64 Места (част от тях не са регламентирани) за паркиране в границите на парка
и в непосредствена близост.
№

Паркиране в границите на парка

Приблизителен
капацитет
/бр. места/
100

1

разклона за Бъндеришка поляна

2

в м. Бъндеришка поляна

60

3

площадката при старт - финала на пистата за ски-бягане

20

4

разклона за х. „Бъндерица”

40

5

пред самата х. „Бъндерица“

15

6

в м. Шилигарника

15

7

до х. „Вихрен“

20

8

на две места преди х. „Вихрен“

20

9

до х-л Сикрет в м. „Чалин валог“

10

10

до х. „Яворов“

15

11

до х. „Пирин“ и мотел „Райски кът“

20

12

до х. „Беговица“

15

13

до х. „Загаза“

10

14

до КИП-а на р. Влахинска (м. Пещерата)

10

15

Други*

60

№

ОБЩО В ПАРКА:
Част от местата за паркиране в непосредствена близост до
границите на парка

430
Приблизителен
капацитет
/бр. места/

16

до механа „Мотиката“ (на 250 м след КИП-Банско в посока х.
„Вихрен“ ) - с капацитет около 15 места;

15

17

до почивна станция МС - с капацитет около 30 места;

30

18

до х. „Гоце Делчев“ - с капацитет над 100 места;

100

19

в м . „Върбите“ - с капацитет около 20 места;

20

20

в м. „Попова лъка“ и м. „Туричка черква“ – общо с капацитет около
100 места;

100

21

в м. Кулиното

50
ОБЩО В БЛИЗОСТ ДО ПАРКА:

315

745
ВСИЧКО ОБЩО:
* Друга част от автопотока разчита на надлъжно (нерегламентирано) паркиране на пътищата, на места
където има малки или по-големи уширения. Локални места с малък капацитет за паркиране има изградени
при хотелите и почивните станции в м. Шилигарника , м. Чалин валог и др. Паркингите им са с капацитет
от 5 до 10 места за паркиране или общо 40 - 80 места.

Планинска спасителна служба (ПСС)
В парка и региона, Планинската спасителна служба има 1 постоянна база в гр. Банско, която е с
денонощно дежурство. Опорни пунктове на ПСС има в: гр. Сандански, гр. Разлог, х. „Яворов“, х.
„Демяница“, х. „Беговица“, х. „Гоце Делчев“, х. „Вихрен“, х. „Безбог“, а пунктовете на вр. Тодорка и
в м. Шилигарника функционират само през зимния сезон. На територията на НП „Пирин“, ПСС
разполага с 4 отряда, в които членуват 84 правоспособни планински спасители.
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Наличен туристически потенциал в НП „Пирин“ и прилежащите територии - по
общини.
Наличния туристически потенциал на парка е голям, но се нуждае от оптимизиране. Туризмът в
парка е в непрекъсната връзка с прилежащите територии и населени места.
НП „Пирин“, разполага с разнообразна туристическа база за настаняване и хранене, която да
отговори на нуждите и търсенето на различни групи посетители. От друга страна бързото развитие
на региона е концентрирано предимно в землищата на Банско и Разлог, което е пряко свързано със
зимните спортове. С безспорен потенциал, разполагат и останалите общини, при едно разумно и
умерено планиране, което да бъде съобразено с всички норми, режими и закони, защото именно
опазването на биоразнообразието е инвестицията, водеща до значителни ползи в местен и
национален мащаб.
В Приложение към т. 1.16.7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са описани в
табличен вид – „Сегашно състояние по общини“ и „Предлагани дейности и мероприятия свързани
с туризма по общини“.

Посетителски информационни центрове, контролно-информационни центрове.
Посетителски информационни центрове (ПИЦ):
Посетителски информационен и образователен център към Дирекция “НП Пирин”,
гр. Банско;
ПИЦ в гр. Сандански (открит на 05. 06. 2014г.) е многофункционална сграда може да
изпълнява и функции на образователен център за деца в различни възрастови групи.
ПИЦ в гр. Кресна – на този етап не функционира като такъв и е предвиден ремонт.
ПИЦ с офис в гр. Добринище – предвиден е ремонт.
Контролно информационни пунктове (КИП) по паркови участъци:
Като централен вход към парка се е наложил подхода в м. Драгостинов чарк над гр. Банско.
През него минава най – голям туристопоток, както автомобилен така и пешеходен. Към него е
изграден КИП и са оформени кът за отдих, детска площадка, както и множество нагледни
информационни материали.
Таблица № 65 Контролно информационни пунктове (КИП) по паркови участъци.
ПУ "ВИХРЕН"
I

ПИЦ

Д НП "Пирин"

гр. Банско

II

ПИЦ

гр. Банско

на терит. на парка

предвиден за изпълнение

1

КИП

Драгостинов чарк

в м. "Драгостинов чарк"

предстои ремонт

2

КИП

Бъндеришка поляна

в м. "Бъндеришка поляна"

3

КИП

Демяница

до х. "Демяница"

предстои ремонт
предвиден за изпълнение

4

КИП

Вихрен

5

КИП

Бетоловото

в м. "Бетоловото"

6

КИП

Яворов

до х. "Яворов"

7

КИП

Кулиното

в м. "Кулиното"
ПУ "БЕЗБОГ"

предвиден за изпълнение

III

ПИЦ

Добринище

гр. Добринище

предстои ремонт

8

КИП

Безбог

до х. "Безбог"

предвиден за изпълнение

9

КИП

Пирин

до х. "Пирин"

до х. "Вихрен"
ПУ "БАЮВИ ДУПКИ"

предвиден за изпълнение
предстои ремонт
предвиден за изпълнение

ПУ "ТРИТЕ РЕКИ"
предвиден за изпълнение
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в м. „Сухото езеро“-над с.
Брезница
ПУ "КАМЕНИЦА"

10

КИП

Сухото езеро

предвиден за изпълнение

IV
11

ПИЦ

Сандански

гр. Сандански

КИП

Беговица

до х. "Беговица"

предстои ремонт

12

КИП

Спано поле

в м. "Спано поле"

13

КИП

Дългата поляна

в м. „Дългата поляна“

предстои ремонт
предвиден за изпълнение

14

КИП

Тевно езеро

до з. „Тевно езеро"
ПУ "СИНАНИЦА"

предвиден за изпълнение

V
15

ПИЦ

Кресна

гр. Кресна

предстои ремонт

КИП

Върбите

в м. "Върбите"

предстои ремонт

16

КИП

Ширинето – Пещерата

в м."Ширинето – Пещерата"

предстои ремонт

17

КИП

Синаница

до х. "Синаница

предвиден за изпълнение

открит 2014 г.

Проучване, проектиране и изграждане на КИП- ове на парковата охрана в съответните точки
Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП

Възможности за практикуване на различни видове спорт и туризъм в парка и региона.
Пешеходен туризъм
Тази туристическа практика, набира все по - голяма популярност в страната, след като беше
пренебрегвана през годините на прехода.
Пешеходният туризъм е най-популярната форма на посещение в парка. Възможността за различно по
степен физическо натоварване и непосредствена близост с природата, е предпочитана комбинация от
много хора в тяхното свободно време.
На него се падат над 70% от всички посетители на парка на целогодишна база. Над 90% от
посещенията са реализирани през летните месеци, както и в зависимост от атмосферните условия през
късна пролет и ранна есен.
Форми за практикуване на пешеходен туризъм:
- излет – не изисква специална предварителна подготовка. Отличава се с малка
продължителност, обикновено няколко часа;
- поход – основна форма на туристическа дейност. Отличава се с по-голяма продължителност,
изисква по-добро планиране и организация. Нощува се в хижи или заслони.
Според целите си пешеходният туризъм може да бъде познавателен, рекреационен, спортен,
риболовен, събитиен, религиозен, социален туризъм и др.
Комбинирайки различни туристически маршрути (или части от тях), възможностите за планиране на
маршрути за пешеходен туризъм стават много големи. Разнообразието спрямо площта на парка е
изключително голямо.

Ски спорт
В исторически аспект, този спорт се е практикувал в Пирин планина от десетилетия. През последните
12-15 години, ски спорта оформи облика на НП „Пирин“ и региона, като международна ски
дестинация. Практикуването на този спорт е предимно през зимния сезон, както и по – по голям
туристопоток в този сезон.
Местата за практикуване на този спорт са: „Ски-зона с център Банско“, стопанисвана по ДК от 2001 г.,
„Ски-зона с център Добринище“ и „Ски-зона с център Кулиното“, като последните две са с по една
писта и по - ограничен капацитет.
Международната федерация по ски (със седалище Швейцария), която администрира и ръководи
всички видове ски спортове, включва следните дисциплини: Северни дисциплини, Ски алпийски
дисциплини, Свободен стил (Freestile) и Сноуборд. Друг зимен спорт - биатлона, се администрира от
отделна международна федерация.
Възможностите за развитието на този спорт в парка са големи поради алпийския характер на
планината.
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Алпинизъм
Алпинизмът представлява изкачване на планински върхове, ръбове и стени по трудни маршрути с
помощта на специална техника, съоръжения и екипировка.
НП „Пирин е подходящ за алпинизъм поради алпийския си характер. На територията на парка се
практикува основно традиционно катерене - катерене с въже на маршрути, по чиято дължина за
осигуряване се разчита на естествения скален релеф и поставяне на специални съоръжения: клеми,
френдове, рингове и други, които след преминаването се събират. Има и катерачни обекти, които са
екипирани за спортно катерене - катерене с въже по маршрути, екипирани с постоянни и надеждни
осигурителни точки (лепени клинове и/или болтове), като целта е те да се използват само за
осигуряване, но не и за преминаване.
Най-популярните катерачни обекти на територията на парка са северната стена на вр. Вихрен,
Стъпалата, стената на вр. Дженгал, стената на вр. Главнишки чукар. По- малко посещавани са
катерачните обекти под вр. Разложки Суходол (в Р „Баюви дупки – Джинджирица“), Даутов връх (в Р
„Баюви дупки – Джинджирица“), стената на вр. Синаница и вр. Гергийца и др. Популярен катерачен
обект в близост до гр. Банско е м. „Пещерите“, който е екипиран за спортно катерене. Мястото се
използва за тренировки на отрядите на ПСС, както и от учениците, специалност „Планински водач” в
ПГССТ „Алеко Константинов”, град Банско и др.
Има спортни организации, които предлагат организирани мероприятия с инструктори, за хора с
различна подготовка, възраст и физическо състояние. Маршрутите са с различна трудност и дължина.

В парка, могат да намерят подходящи места, за развитие на маршрути от типа „via ferrata” - система
от метални въжета, въжени мостове, стълби парапети и др., която позволява преодоляването на
трудно достъпни скални терени. Този тип съоръжения са подходящи за всички любители на
планината, желаещи да опитат удоволствието от този спорт и неговото разнообразие, без да имат
специална подготовка.
В Приложение към т. 1.16.7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са описани в табличен вид
“Места за алпинизъм в НП „Пирин“.

Пещернячество
От гледна точка на достъпността си пещерите могат да бъдат категоризирани в две основни групи:
- за свободни туристически посещения - пещери, за чието посещение не са необходими
специална подготовка и екипировка;
- за специализирани посещения – пещери, достъпни само за хора със спелеоложка
подготовка и използването на специализирани средства.
Предвид на по-значителните си размери и сложната си морфология няколко пирински
пропасти представляват интерес и могат да бъдат основни обекти на организирани спортни посещения
(хоби туризъм):
- Пропастта Бъндерица
- Пропастта Вихрен
- Пропаст "Бански суходол" №30 (25 години "Академик")
- Пропаст "Бански суходол" №9
- Пропаст "Каменитица” №14
- Пропаст "Челюстница" №17 (Циркус "Б.дупки)
- Пропаст "Алеко" (Синанишки под-район)
В Приложение към т. 1. 16. 7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са описани в табличен
вид „Пещери, пропасти и потенциални обекти в циркус Бански суходол - Северен Пирин (1961-2012 г.)“.

Спортното ориентиране
Спорт, в който от състезателя се изисква да се ориентира в непозната местност сред природата, като се
придвижва с помощта на карта и компас. В границите парка, има условия за провеждане на този спорт
в различните му видове (класическо, ски, нощно, вело). В гр. Разлог има клуб по спортно ориентиране
„Пирин“ с богата история, традиции и редица успехи в областта. Удобните места за този спорт са в м.
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„Драгостинов чарк“, м. „Чалин валог“, м. „Бетоловото“, около КИП "Ширинето – Пещерата" - „х.
„Загаза“ и др.

Велотуризъм
Този вид туризъм е сред развиващите се с най – бързи темпове за страната (България изостава спрямо
Европа). Част от общините, попадащи в границите напарка са развили веломаршрути предимно в
прилежащите територии на парка. В градовете Банско и Разлог се предлага организиране на групи за
велопоходи с водачи – с различна дължина и трудност. При наличие на аргументирано проучване,
обосновка и диалог със съответните институции,
биха могли да се развият маршрути отговарящи на всички изисквания, норми и критерии. Биха могли
да се използват трасетата на камионни и горски (стабилизирани) пътища до около 1500 м. НВ, на
места изискващи носене и насочени към населените места в прилежащите територии. Подходящи за
целта са около гр. Сандански в посока м. Попина лъка и х. „Беговица“; от м. Кулиното към м.
Засеците; от м. Върбите към х. „Загаза“ и др.

Конен туризъм
Конния туризъм, не се слави с висок интерес, тъй като се практикува от малка група хора или
еднократни разходки от интерес. В прилежащите територии и в границите на парка има добри условия
за развитие на този приключенски вид туризъм. Биха могли да се използват трасетата на камионни и
горски (стабилизирани) пътища. В община Разлог има такъв център и маршрут за разходки в м.
Бетоловото.
Подходящи места за практикуване на разходки с коне са:
- над гр. Кресна – м. Върбите – с. Илинденци;
- м. Върбите – х. „Загаза“;
- над с. Брезница към х. „Гоце Делчев”;
- над с. Корница;
- над гр. Кресна – с. Влахи – с. Ощава – с. Стара Кресна;
- от с. Пирин – х. „Пирин“;
- от с. Пирин – х. “Малина” – с. Рожен – с. Златолист – Мелник;
- около с. Сенокос;
- и др.

Безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм).
Парапланът е безмоторно средство за летене (най – популярното), чрез помощта на възходящите
въздушни течения (термики). Лесен е за излитане (от склоновете на хълмове или специално изградени
платформи), управление и приземяване.
Делтапланеризма е форма на безмоторно летене, управлявайки летателен апарат, наричан делтапланер
(наподобявайки гръцката буква Δ). При излитане е необходимо засилване, за целта обикновено се
засилва (тича) по склоновете на хълмове или специално изградени платформи.
Безмоторното летене не се практикува в парка (с изключение в зоната под вр. Тодорка - парапланери),
но проучвания показват неговия потенциал и желание от страна на клубове от страната и региона за
неговото развитие.

Тематичен / Познавателен туризъм (интерес към геология, орнитология, флора,
наблюдение на диви животни, и др.)
Този вид туризъм е форма на пешеходния с изразена тематична насоченост. Темите могат да бъдат в
различни направления и нива, от обща култура до научни трудове.
Потенциала на парка е изключително голяма по-отношение на флората и фауната (голям интерес
предизвикват еделвайса, черната мура, дивата коза и др.). Разработени са редица тематични табла
относно геологията, почви, гори, флора, фауна и друга любопитна информация. Маршрутите са
подбрани и са подходящи за деца в различни възрастови групи.

Голф туризъм
Потенциала за този спорт в района на парка е огромен, благодарение на изградения вече 5 звезден
комплекс „Пирин Голф & Кънтри Клуб“, който функционира от 2008 г. и предлага невероятни условия
за спорт и рекреация. Комплекса се намира около 1,8 км от границите на парка под м. Бетоловото в
землището на гр. Разлог.
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Рафтинг
Екстремен спорт, при който се извършват спускания с лодки по буйни реки. Подходящи места са р.
Струма (Кресненското дефиле) и р. Места (определени участъци). Този спорт се развива с бързи
темпове и има обещаващо бъдеще.

Форми на алтернативен туризъм.
Всички тези форми по - скоро акцентират, върху потенциала на парка и региона, като атрактивна
дестинация за туризъм и подчертават усилията за изграждане и поддържане на подходяща
инфраструктура. В тези форми на туризъм (алтернатива на масовия) се крие и шанса за развитие на
малките и изоставащи населени места около парка:
- Културен - потенциала на региона в това отношение е огромен, като обектите предмет на този
туризъм са подробно описани в Сборник „Социално – икономически аспекти“;
- Селски туризъм - селският туризъм позволява създаване на заетост без сериозни инвестиции.
Подходящи селата в региона, разположени в източната част от парка са – Сенокос, Ощава, Влахи,
Илинденци, Плоски, Лиляново и др. Също така разположените в южната част от парка села –
Сугарево, Пирин и др. и в западната посока, селата – Лъжница, Корница, Брезница, Кремен, Обидим и
др.;
- Екологичен (екологосъобразен);
- Приключенски;
- Здравен (СПА).
Всички тези и други форми са до някъде взаимно свързани и се препокриват, като много често се
комбинират.
Изследванията сочат, че най – често се практикуват комбинация от два вида туризъм - 46%, следван от
един вид - 28% и 26% за три и повече вида.
В Приложение към т. 1.16.7 на Сборник „Социално – икономически аспекти“ са описани някой от „Най – срещани
съчетания, на видове туризъм, извън ски сезона“ и „Част от основните културни събития в района на парка“.

Фиг. 28 Предпочитани активности, извън зимният туристически сезон.

*Извадка за видове активности свързани с природния, приключенски и екотуризъм. Изследване сред
българските туристи в страната - в % .

Допълнителни туристически услуги и места за масови прояви.
„Допълнителни туристически услуги“ са свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с
културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински
услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на екипировка и
превозни средства, школи и клубове по езда, ски-училища, училища за различни спортове и други
услуги, допринасящи развитието на туризма.
Част от тези дейности са описани в т. 1. 17. 5.
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НП „Пирин“ разполага и с голям потенциал за реализиране на масови прояви от различно естество и
характер. Най – популярните места в границите на парка са:
- района на м. Чалин валог – м. Пещерите“ – м. Изворите и Пикника;
- м. „Драгостинов чарк“ - алея („Ролбан“) пригодена за хора със специфични нужди;
- Бъндеришка поляна;
- м. Шилигарника;
- района на х. „Безбог“;
- района на х. „Яворов“;
- района на х. „Бъндерица“ и х. „Вихрен“.
Като нови места, подходящи за масови прояви в границата на парка, могат да се използват следните
„точки“:
- в района на КИП „Ширинето – Пещерата“ и х. „Загаза“ – подходящ е за пикници,
мероприятия с деца, хора в неравностойно положение, тематични и спортни дейности,
поради сравнително лесния достъп (камионен път до КИП-а и хижата);
- в района на м. „Сухото езеро“- над с. Брезница, където е предвиден за изграждане и
КИП – подходящ за приключенски туризъм;
- в района на х. „Пирин“, където е предвиден за изграждане и КИП –подходящ е за
мероприятия с деца, хора в неравностойно положение, тематични и спортни дейности,
поради сравнително лесния достъп (камионен път до хижата);
- в района от Попина лъка до х. „Беговица“ – подходящ за спорни мероприятия и др.
масови инициативи;
- в района на св. Никола – подходящо за пикници, честване на религиозни събития,
тематични мероприятия и работа с деца и хора в неравностойно положение поради
лесния достъп;
- района по маршрут № IV (син) от м. Главите – Демянишка поляна до х. Демяница –
подходящ за различни тематични мероприятия, пикник при Демянишка поляна,
спорни и други събития;
- както и в при м. Кулиното и м. Бетоловото, които са на границата на парка.
Организирането на масови прояви, става при спазването на определени условия и само с разрешение,
на Дирекцията на парка.

Констатирани нарушения в областта на туризъм, отдих, спорт, услуги и взетите мерки,
както и резултатите от тях.
Констатираните нарушения в парковата територия са на базата на Докладите относно: „Състоянието
на горите, земите и водните площи на територията на НП „Пирин” по години (от 2007 г. до 2013 г.).
Фиг. 29 Актове за установяване на административни нарушения (АУАН) относно туризма, спрямо
общия брой АУАН съставени в парка за периода 2007-2013 г.
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Забележка: Разликата в АУАН се допълват с нарушения свързани с незаконна сеч, строителство, лов,
риболов, паша и др.

Инфраструктура
Поддръжката на туристическите маршрути в парка е от изключително значение за безопасността и
здравето на хората, имайки в предвид релефните форми и характер на терена. Състоянието на
туристическата маркировка, като цяло в парка е незадоволителна с малки изключения и това се
дължи предимно на липсата на средства, за поддръжка с по-висока интензивност.

Информационна система
Информационната система в парка и региона, местата около основните подходи и образователни
точки (училища на открито) са добре подбрани и ситуирана, съгласно „Концепция за
информационна система - актуализирана”. Желанието на парковата дирекция за добра
информационна система се сблъсква с вандализма и недобросъвестността на част от туристите,
както личи и от всички доклади на Началник отдела „Управление и контрол”. Този тип нарушения
по-често остават неразкрити и извършителите остават с чувството на безнаказаност. Изхождайки от
това, решението на този проблем е в образователни програми и по-добра информираност на
туристите.

Архитектурни елементи и паркова мебел
Състоянието на архитектурните елементи и парковата мебел (пейки, маси, дървени форуми и др.) в
парка зависи от една страна от недобросъвестната част на туристите (вандалско отношение) и от
друга от финансирането им и степента на поддръжка. В парка има нужда от оформяне и изграждане
на нови кътове за краткотраен отдих, както и на други туристически продукти с образователна цел –
детски дървени форуми, образователни игри под различни форми и други подобни които могат да
бъдат заимствани от работещи практики по света. В тази посока могат да бъдат инициирани
конкурси генериращи идеи в тази посока с цел разнообразяване на туристическите атракции и
събуждащи желанието за по-богата информираност.

На база, теренни проучвания, анализи на информация от редица мониторингови данни
и туристически стратегии могат да се направят следните изводи:
Парка и региона разполагат с благоприятни условия за развитие за всички основни видове
туризъм, практикувани в планинска среда. Почти цялата територия може да се разглежда
като туристически атрактивна, но с известна условност може да се очертаят следните
височинни ареали на най-благоприятните условия за основните видове туризъм:
- зимни спортове - между 1600 и 2200 м в западната и централната част на
зоната; отделни места във високопланинската част представляват интерес като
възможност за практикуване на „летни” ски;
- планински туризъм с неговите форми (пешеходен, познавателен, алпинизъм,
скално катерене и др.) с умерени натоварвания - между 1000 и 2200 м и с
интензивни натоварвания - между 1800 и 2900 м;
- стационарна почивка в планински условия - между 1200 и 1800-1900 м.
Практикуването на зимни спортове е възможно през периода декември – април (някой от тях
дори през летните месеци, при определени условия). От гледна точка на климатичните
условия най - благоприятен е периодът януари - март. Активният зимен сезон се удължава и
благодарение на традиционните празници в началото и края му (Студентския празник, Бъдни
вечер - Коледа, Нова година, Националния празник, Великден). За летните посещения, найподходящ е периодът юли-август, макар че при благоприятни условия съществуват от май до
октомври. Въз основа на това може да се очаква сравнително интензивно туристическо
използване на парка в продължение на 9 - 10 месеца в годината, като 5 - 5½ месеца от тях са с
по - голяма концентрация на туристопотока в парка;
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Фиг. 30 Оценка на районите с най - голям туристически интерес в границите и близост до парка.

Условията за развитие на туризма в планината, създава определени рискове за сигурността на
туристите (опасни участъци, сипеи, лавини, резки промени на метеорологичните условия,
дезориентация и др.), особено във високопланинската част (най – често за туристите, които
не спазват установените правила, норми и режими). Безопасността на посетителите в парка е
пряко свързана с информираността. Част от дезинформацията идва и от топонимията, която
има съществена роля в туристическия продукт, чрез която туриста се ориентират в
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заобикалящата го среда. Също така сравнително оскъдната информация, относно трасетата
на туристическите маршрути на изходните пунктове и картите също е в ущърб на масовия
турист. Подаването на метеорологичните данни и прогнози за времето и тяхната достъпност
не работи достатъчно ефективно;
Неравномерното разпределение на туристическия поток, условно може да се раздели на две
част – на североизток и югозапад (по главното било), като всяка от тях показани на фиг. 35
се разделя на още три основни туристически райони.

1.16.7.5. Мониторинг на туристопотока в НП Пирин
Д „НП Пирин” провежда мониторинг на туристическия поток от 2007 г. насам с цел
подпомагане на неговото управление и определяне степента на въздействие върху
биоразнообразието. В таблицата по – долу, може да се проследи динамиката в числеността
на туристите, по паркови райони през годините от 2008 г. до 2012 г.
Таблица № 66: Динамика в числеността на туристите по паркови участъци през годините от 2008
г. до 2012 г.
ПР
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011г.
2012г.
Вихрен*
530 650
724 680
400 650
550 200
818 700
Безбог*
165 320
360 240
190 500
325 280
650 800
Каменица
70 500
68 540
50 800
62 320
49 850
Синаница
5 800
4 300
4 780
3 580
4 020
Б. дупки
2 300
3 500
3 110
4 200
4 580
* Забележка – тук са включени и броя на туристите посетили ски-зона гр. Банско и гр. Добринище.

В Приложение към т. 1. 16. 7 към Сборник „Социално-икономически аспекти“ са показани
графики на „Числеността на туристопотока по години и ПУ“.

фиг. 31 Численост на туристопотока в НП „Пирин” за периода 2008 - 2012 г.

Забележка: Линия на тенденцията. Стойност R квадрат. Число от 0 до 1, който показва до каква
степен изчислените стойности за линията на тренда съответстват на действителните данни. Линията на
тренда е най-добра, когато стойността й R квадрат е близо до 1 или 1. Нарича се още като коефициент на
детерминираност.
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ПР „Байови дупки” е с най – трайно увеличена посещаемостта за посочения период.
фиг. 32 Численост на туристопотока в НП „Пирин” разпределени по ПУ за периода 2008 - 2012 г.

В рамките на изготвянето на новия ПУ на парка, в периода на един летен (юли-септември 2014 г.) и
един зимен (13 декември 2014 - 31 януари 2015 г.) сезони се проведе мониторинг на туристопотока
на територията на НП „Пирин” с цел преброяване на посетителите на парка, преминаващи през
основните входно-изходни пунктове/подстъпи към парка от всички ПР. За целта се изработи
методика и процедура, след проучване документацията от мониторинга, който Д НПП извършва от
няколко години.
Обобщените данни от мониторинга през летния сезон 2014 г. показват, че посетен от над 77 000
души, което показва, че НП Пирин продължава да е привлекателна територия за отдих и туризъм.
Най-голям поток посетители са преминали през ПР „Вихрен”, следван от ПР „Безбог”. Паркът е
посетен предимно от българи, но се разширява и разнообразява туристопотокът от чужденци и
националности, както от страни на ЕС, от балканските страни, така и от други континенти.
Наблюденията показват също, че през последните години и особено през летния сезон се изменя
модела на туризма/пребиваването в парка – той става все повече еднодневен, „уикенд” или
краткотраен и мобилен с използване на превозни средства за бърз достъп до разрешените високи
части на планината (автомобили, автобуси и микробуси и др.), без ползване на обектите за подслон в
границите на парка, за сметка на тези, разположени в населените места от прилежащите му
територии. Това разширява възможностите на заетост на местните хора и разнообразяване на
предлаганите услуги.
Обобщените данни от мониторинга през зимния сезон 2014 г.–2015 г. показва, че за наблюдавания
период зимните ски курорти в Банско и Добринище са били посетени от общо 146 011 души, в
огромното си мнозинство скиори. Освен българи, които са преобладаващото мнозинство,
посетителите са главно от съседните балкански страни, англичани, руснаци, украинци и латвийци
(Табл. 50). Най-големият среднодневен поток от посетители в парка – както в абсолютни, така и в
относителни величини е през два пункта – кабинковия лифт и „Мотиката”
Мониторингът (преброяването) на посетителите се извърши в предварително определени и
съгласувани с дирекцията на парка 13 преброителни пунктове (летен сезон) обхващащи всички 6
паркови района: ПР „Баюви дупки”, ПР „Вихрен“, ПР „Безбог“, ПР „Трите реки“, ПР „Каменица“ и
ПР „Синаница“, както и в 5 преброителни пунктове (зимен сезон) на територията на 3 паркови
района ПР: ПР „Баюви дупки”, ПР „Вихрен“, ПР „Безбог“:
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Основни преброителни пунктове (летен и зимен сезон):
Парков район
ПР „Баюви дупки”
ПР „Вихрен”

ПР „Безбог”
ПР „Трите реки”
ПР „Каменица”
ПР. „Синаница”

Преброителен пункт
1. Разлог – м. „Бетоловото” за х. „Яворов”
1а. м. Кулиното (Предел)
2. Банско – Кабинков лифт – начална станция
3. Банско – „Мотиката” – паркинга
4. Банско – Рибарския завой
5. х. Бъндерица/ паркинга на къмпинг Бъндерица / х. Вихрен
6. Добринище – Долната станция на лифта
7. на х. „Безбог” (на „Душевадката”)
8. Г. Делчев – х. „Попови ливади“
9. с. Рожен - пътеката за х. „Пирин”
10. Сандански – на м. Разкола и м. Водохващането Мозговица
11. Струмяни (с. Илинденци) – на м. „Мраморни кариери”
12. Кресна – м. „Върбите”
13. Симитли – с. Сенокос - м. „Оборо”

Обобщените данни от мониторинга през летния сезон 2014 г. е посетен от около 100 хил. души,
което показва, че НП Пирин продължава да е привлекателна територия за отдих и туризъм. Найголям поток посетители са преминали през ПР „Вихрен”, следван от ПР „Безбог”. Паркът е посетен
предимно от българи, но се разширява и разнообразява туристопотокът от чужденци и
националности, както от страни на ЕС, от балканските страни, така и от други континенти (Табл. 56).
Наблюденията показват също, че през последните години и особено през летния сезон се изменя
модела на туризма/пребиваването в парка – той става все повече еднодневен, „уикенд” или
краткотраен и мобилен с използване на превозни средства за бърз достъп до разрешените високи
части на планината (автомобили, автобуси и микробуси и др.), без ползване на обектите за подслон в
границите на парка, за сметка на тези, разположени в населените места от прилежащите му
територии. Това разширява възможностите на заетост на местните хора и разнообразяване на
предлаганите услуги.
Обобщените данни от мониторинга през зимния сезон 2014 г.–2015 г. показват, че за наблюдавания
период зимните ски курорти в Банско и Добринище са били посетени от общо 140352 души, в
огромното си мнозинство скиори. Освен българи, които са преобладаващото мнозинство,
посетителите са главно от съседните балкански страни, англичани, руснаци, украинци и латвийци.
Таблица № 67: Обобщен мониторинг на посетителите на НП „Пирин” летен сезон 2014 г. и зимен
сезон1 2014-2015 г.
Превозни средства
Общ брой туристи
Националност
(общ брой)
Лято

77 342

Зима

140 352

Лято
Българи, поляци,
чехи, словенци, англичани,
гърци, испанци, израелци,
руснаци, румънци, турци,
украинци, македонци,
латвийци, шведи, германци,
холандци, белгийци,
италианци, австрийци,
французи, сърби, бошняци,
азиатци, японци, чилийци

Зима

Лято2

Зима3

Българи, гърци, сърби,
англичани, македонци,
румънци, руснаци, турци,
украинци, латвийци
16 091

14 115

1

Зимният мониторинг обхваща периода от 13.12.2014 г. до 31.01.2015 г.
Превозните средства включват леки автомобили, автобуси, микробуси и велосипеди.
3
Превозните средства включват леки автомобили, автобуси и микробуси.
2
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В Сборник „Социално-икономически аспекти“ са представени обобщените резултати и анализите на
резултатите от мониторинга на туристопока през летния и зимния сезон, както и резултатите от:
Национално представително изследване на общественото мнение „Националният парк и хората”;
Социално-икономическо изследване на населението в прилежащата територия на национален парк
„Пирин“;Дълбочинни интервюта и фокус групи; Анкета сред посетители на НП „Пирин” (летен сезон 2014
г.и зимен сезон 2014-15г); Методиката на националното представително изследване на общественото
мнение „Националният парк и хората". Табличен и графичен материал онагледяващ изследванията, както и
друг методически инструментариум

1.16.7.6.
Констатирани нарушения в областта на туризъм, отдих, спорт, услуги и
взетите мерки, както и резултатите от тях.
Констатираните нарушения в парковата територия са на базата на Докладите относно:
„Състоянието на горите, земите и водните площи на територията на НП „Пирин” по години
(от 2007 г. до 2013 г.).
Фигура 33 Актове за установяване на административни нарушения (АУАН) относно
туризма, спрямо общия брой АУАН съставени в парка за периода 2007-2013 г.

Забележка: Разликата в АУАН се допълват с нарушения свързани с незаконна сеч, строителство, лов,
риболов, паша и др.
В ПРИЛОЖЕНИЕ към т.1.16.7. към Сборник „Социално-икономически аспекти“ е приложена справка за
нарушенията в областта на туризма, отдих, спорт и услуги; „Актове за установяване на административни
нарушения (АУАН) относно туризма, спрямо общия брой АУАН съставени в парка за периода 2007-2013 г.“

1.16.7.7. Идентифициране на въздействието от туристическите дейности в ЗТ и ЗЗ
 Въздействие върху чистотата на ЗТ и ЗЗ
Антропогенното влияние върху ЗТ и прилежащата й територия се изразява в:
 Замърсяване с битови отпадъци – при обхода на туристически пътеки не се констарират
нарушения с практическо значение, както по пътеките така и в прилежащите им територии в резултат
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на туристическа дейност. Огрничени по количество на места са изоставени отпадъци – стъклени и
пластмасови бутилки, торбички, хартиени, хранителни и др. отпадъци. Ще подчертаем, че това се
наблюдава много рядко и изолирано.
 Замърсяване със строителни отпадъци – малки количества около корекцията с габиони на р.
Бъндеришка.
 Нерегулирано използване на пестициди (пръскане със самолети и др.), складиране на
химически вещества, изкуствени торове и др. в непосредствена близост със ЗТ и ЗЗ. При изкуственото
затревяване в някои изолирани участъци на ски-пистите в ски зона с център гр.Банско са внасяни в
миналото изкуствени торове заедно с тревната смеска – еднократно.

 Въздействие върху почвите
Антропогенното влияние върху ЗТ и прилежащата й територия се изразява в:
 Загуба на почва при оформяне на ски-писти
По-значимо влияние върху почви се констатира при ски-писта 11 („Платото”), където с цел на
подравняване в средната й част преди 10-12г. горния слой на почвата е събран в депо със ширина на
основата му 5-7 м, надлъжно (с дължина 400-450 м) по средата на пистата. Подобно депо за почва, но
със значително по-малка площ от описаното по-горе е на разклонението на ски-писта 5. В двата случая
не става въпрос за загуба на почва, а за депониране с цел съхранението й. Тези почви следва да се
оползотворят при бъдещите действия за подобряване на почвените условия в ерозирани участъци по
ски-пистите .
 Ерозия на почвата
На територията на НП „Пирин” са установени терени с възникнали ерозионни процеси и потенциална
заплаха за развитие в тях на площна и линейна ерозия, върху обща площ 855.2 ха, в т.ч. по скипистите в ски-зона с център гр.Банско -територии отдадени на концесия. С потенциална заплаха в
зоната на концесия за развитие на площна и ограничено линейна ерозия е констатирана обща площ
16.5 ха.
 Замърсяване на почвите с тежки метали
Резултатите от провеждания мониторинг на почвите на територията на НП показват, че няма
замърсяване с тежки метали и металоиди в мъртва горска постилка и органичния почвен хоризонт.
Извършените изследвания през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. в. 2215 м),
„Тодорка” (н. в. 2080 м), „Томба” (средна част - н. в. 1897 м), „Томба” (долна част - н. в. 1752 м) и
сравнението им с контрола от планинско ливадна почва от отдел 125 (1) – н.в. 1947 м също
потвърждават, че няма замърсяване на почвите с тежки метали.
 Обедняване на почвите
Установените повишени разлики в съдържанието на калий и магнезий в почвите от направените
изследвания за почвите върху ски пистите, в сравнение с контролната почвена проба, са в резултат на
внасяне на физиологично кисел азотен тор (амониева селитра) в близкото минало, което води до
засилена миграция по профила на катиони на калия и магнезия и влошаване на калиевия режим на
почвите.
 Утъпкване на почвата
Причинява се от многократен и продължителен натиск от едър добитък върху терени около някои
висопланински езера в парка.

 Въздействие върху биоразнообразието
Антропогенното влияние върху ЗТ и прилежащата й територия се изразява в:


Загуба на приоритетни природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Пирин”. Според
Директива 92/43/ЕЕС приоритетни са 4 природни местообитания: 4070* Храстови съобщества с
Pinus mugo; 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в
планининте; 91D0* Мочурни гори и 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични
подвидове черен бор.
Съгласно Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” референтните площи за приоритетни
природни местообитания, както и установените при инвентаризацията на територията за План’14 през
2014 г. са:
- за 4070* по формуляр е 2701.6 ха и по инвентаризация е 5987,6 ха или +3286.0ха;
- за 6230* по формуляр е 1652.8 ха и по инвентаризация е 1876,1 ха или +223.3 ха;
- за 9530* по формуляр е 57.3 ха и по инвентаризация е 32,6 ха или -24.7.0 ха;
- за 91D0* по формуляр е 0.5 ха и по инвентаризация е 1,7ха или +1.2 ха.
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Установените разлики са положителни с изключение при 9530*, което се дължи на по-точното
картиране. Следователно не се констатира загуба на приоритетни природни местообитания.

Загуба на природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Пирин”
Съгласно Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” референтните площи
за
останалите(неприоритетни) природни местообитания, както и установените такива при
инвентаризацията, 2014г. са посочени в Сборник: Социоано-икономически аспекти.
При сравнението на площите на природните местообитания от Натура 2000 Стандартен Формуляр и
площите на установените природни местообитания при инвентаризацията, 2014г. се установяват,
както отрицателни, така и положителни разлики.
Според информацията посочена в Сборник „Социоано-икономически аспекти“ е видно, че
съществуват значителни разлики в площта на природните местообитания от Натура 2000 Стандартен
Формуляр за ЗЗ „Пирин” и площта им при извършената инвентаризация, 2014г. Най-големи са
разликите при природни местообитания с код 4060 (-3051.7 ха), 91CA (+1315.7 ха), 62D0 (-1102.5 ха) и
8110 (+1101.0).

Причината за посочените разлики е, че референтните площи за природните местообитания в
Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Пирин” са посочени с неточни данни, отклоняващи
се значително от инвентаризацията през 2014г. При това обстоятелство не може да се установи
дали има някаква реална загуба на природно местообитание или има естествено
нарастване/намаляване на площите им.

Биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“.
Обявен с постановление на МС № 1388 от 29. 01. 1934 г., бр. на Държавен вестник, като основната цел са
ценни уникални гори от черна и бяла мура. Със Заповед № 976 от 26. 12. 1979 г. се разрешава транзитно
преминаване на пешеходци по маршрутите:
- х. „Яворов“ – м. Погледец (или Яворова поляна) – Каменишки циркус – до главното било;
- х. „Яворов“ – до Разложки суходол към главното било;
- х. „Яворов“ – Даутов връх – Тъмните поляни към м. Предела.
Основното преминаване през резервата е от маршрут № I с червена маркировка (х. "Предел" - х. "Яворов" - х.
"Вихрен" - заслон Тевно езеро - х. "Пирин" - м. Попови ливади (част от международният маршрут Е-4
Пиринеи-Алпи-Рила-Пирин-Пелопонес), като общата дължина попадаща в границите на резервата е 7км. От
маршрут № II с жълта маркировка в границите на резервата попада общо 2,5 км разделени на няколко отсечки,
като се дублира с маршрут № I в участъка от х. „Яворов“ към Разложки суходол с дължина 1,9 км.
В границата на резервата попадат още около 16 км немаркирани пешеходни туристически маршрута, 4 км
образователни пътеки за посетители (на места се дублира с маршрут № I) и 8 км траверси. Също така в
границите на резервата попада едно от популярните за алпинизъм места „Стъпалата“. На територията на
резервата няма изградени туристически елементи, (КО, съоръжения и др.) с изключение на изградените такива
в нарушение (по пътя за Бяла река).
Със Заповед № РД-6 от 11. 01. 2012 г. са регламентирани следните маршрути, като пътеки за посетители през
резервата.
- х. „Яворов“ – м. Яворова поляна;
- от х. „Яворов“ – до м. Свещниците;
- от м. Бетоловото – м. Калята.
На подбрани места на границите на резервата по немаркираните туристически маршрути са поставени табели –
„Резерват. Преминаването забранено”, пиктограма със задраскан движещ се човек, както и указателни табели
за ЗТ Резерват – съдържащи обща информация, режими и норми, информация за флората и фауната валидни за
резервата. На редица информационни точки по туристическата инфраструктура са монтирани тематични табла
с информация за резервата (история, геоложка основа, климат, животински свят, растителност и др.).
Нарушенията свързани с туризма са предимно преминаването по пътеки с цел достигане до различни релефни
компоненти, както и единични случаи на бивакуване.
В резервата не се наблюдават нарушения свързани с туризъм, рекреация и спорт, които да влияят трайно
негативно върху биоразнообразието.
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Резерват „Юлен“.
Обявен със Заповед № 223 от 26. 08. 1994 г., бр. 75/1994 на Държавен вестник. В заповедта се забранява
всякаква човешка дейност с изключение на транзитно преминаване на туристи по определените туристически
маршрути.
От маркираните пешеходни туристически маршрути, само № I, № IV, № IX и № XI тангират на места по
границата на резервата без да навлизат в него (обща дължина около 1 км). Със Заповед № РД-89 от 04. 02. 2014
г. се регламентира преминаването през резервата по отсечка (0,5 км) в м. Трионска поляна.
В границата на резервата попадат още около 13 км. немаркирани пешеходни туристически маршрута и 9 км
траверси. На територията на резервата няма изградени туристически елементи, съоръжения и др.
На подбрани места на границите на резервата по немаркираните туристически маршрути са поставени табели –
„Резерват. Преминаването забранено”, пиктограма със задраскан движещ се човек, както и указателни табели
за ЗТ Резерват – съдържащи обща информация, режими и норми, информация за флората и фауната валидни за
резервата. На редица информационни точки по туристическата инфраструктура са монтирани тематични табла
с информация за резервата (история, геоложка основа, климат, животински свят, растителност и др.).
Нарушенията свързани с туризма са предимно преминаването по пътеки с цел достигане до езерни групи,
циркуси и др.
В резервата не се наблюдават нарушения свързани с туризъм, рекреация и спорт, които да влияят трайно
негативно върху биоразнообразието.

1.16.8. Промишленост
На територията на парка и в непосредствена близост до неговите граници няма промишлена
дейност, освен производство на електроенергия. В землището на село Лиляново, община
Сандански, се намират хидротехнически съоръжения и обслужващи ги сгради,
представляващи първо стъпало на каскада „Санданска Бистрица“.
1.16.9. Информираност на обществеността за НП Пирин и отношението към него
Три са основните канали, които Дирекция „НП Пирин” практикува за поддържане на
информирана обществена среда, както за своята дейност, така и за екологично обучение и
природозащитна дейност.
Това са:
 Посетителските информационни центрове;
 Издаването на информационни материали;
 Организирането на образователни инициативи и събития.
.

През 2004 год., съгласно концепцията за единна информационна система на територията на НП
Пирин, е осъществено проучване от експерти от ДНП Пирин, Пирински туристически форум и
Българска фондация Биоразнообразие на съществуващата материална база по всички общини.
Набелязани са най-подходящите места, за създаване на информационни и посетителски центрове.
До този момент са изградени десет контролно-информационни пунктове и два Посетителски центъра
- в гр.Банско, построен през 2004 г. и реновиран през 2011г., и новооткритият през месец юни тази
година в гр.Сандански. Предстои да бъдат изградени допълнително Посетителси информационни
центрове в гр. Банско и местността „Драгостинов чарк”, както и нови контролно-информационни
центрове във важни паркови райони и основни подходи към него.
Стопанисването на съществуващите информационни обекти се осъществява от Д НП Пирин. Тези
центрове популяризират дейността на Дирекцията на Парка чрез информационни материали,
подреждане на изложби, организиране на образователни мероприятия, семинари, обучения, работни
срещи, дискусии и др.
Обновеният и оборудван със съвременна техника през 2011 год. в град Банско Посетителки
информационен център се е превърнал в активен център за изграждане на общо екологично
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поведение и образование и информираност за богатството и уникалността на Национален парк
„Пирин” за млади и възрасти. Центърът играе важна роля и за развитието на туризма в района на
парка. От откриването му през 2004 г. до днес са преминали близо 30 000 посетители, от които
приблизително двайсет процента са чуждестранни туристи.
Новооткритият през месец юни 2014 година Посетителски информационен център в град Сандански
е посетен от над 600 ученици и възрастни (до края на м.октомври).
Други канали за екологично обучение и информираност на обществеността в дейността на
НП”Пирин” от 2004г. до днес са - издаването на информационни материали, организирането на
природозащитни образователни инициативи и събития.
Издават се няколко типа информационни материали:
 Материали с информация за НП”Пирин”, за неговото богатството и разнообразието –
туристически карти за парка/на български и английски език/, албуми с богат снимков
материал, книги, брошури и др.;
 Материали, свързани с дейностите на Д „НП Пирин” – наръчници, информационни
табла, листовки, инструкции;
 Образователни материали за деца и ученици –плакати, табла, книжки за екосистемите
в НП”Пирин”, образователни информационни пакета за животни и растения;
И от трите вида информационни материали през годините са отпечатани в голямо и разнообразно
количество, което се разпостранява в посетителско информационните контролно –информационните
центрове, училищата и др.
Организирането на образователни инициативи и други събития е другият приоритет в дейността на
парка, за да се приобщят подрастващите и обществеността към темите, касаещи устойчивото
опазване на околната среда като цяло и към грижа и любов съм Национален парк „Пирин”.
Училищата в прилежащите към парка общини са изключителен партньор в тези дейности.
Организират се уроци, лекции, презентация, походи, лагери, конкурси за рисунки, фотографии,
разкази, изложби, пленери. Едни от последните организирани събития са - обявеният национален
конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!” /получените есета, стихове, разкази и снимки са
класирани и наградени с рекламни и образователни материали, същите са публикувани в сп. Орбел и
на сайта на парка/. В партньорство с БТС е проведен първи национален преход по Международен
маршрут Е4 /по главното било на Пирин/, с участието на 30 туристи от цялата страна, както е и
проведената колоездачна обиколка на Пирин, с участието на 60 ученици и студенти от гр.
Сандански.
През последните две години е осъществен сериозен образователен проект „Разработване на
образователен пакет „Регион Пирин за деца” – учебно помагало с богата информация за Пирин
планина и НП „Пирин“, интерактивни игри и помощни материали за провеждане на уроци сред
природата – раздава се на всички училища в общините, прилежащи на парка. По проект „Устойчиво
управление на Национален парк “Пирин“ и резерват „Тисата“ е изработен пакет от 15 научно
популярни филмчета – подготвени са 100 CD, които ще се предоставят за ползване по училищата.
През 2012 – 2013 г. година във връзка с отбелязване 50-годишнината от създаването на
Националния парк и 30 годишнината от включването на защитената територия като обект в Списъка
на ЮНЕСКО за опазване на световното природно и културно наследство се организира външна
изложба с големи фотоси от НП „Пирин”. Освен в Банско изложбата е видяна от хиляди посетители
в градовете Сандански, Гоце Делчев, София, Благоевград и Казанлък /2012-2013 год./.
Всички инициативи и събития, организирани от ДНП”Пирин” се отразяват широко от регионалните
средства за масова комуникации, с които тя има трайни връзки.
В своите инициативи Дирекцията на Парка разчита на контакти, съвместна работа и партньорство с
общините, училищата, бизнеса, държавните учреждения и институции, читалищата, обществени и
граждански организации идр. За тази цел към Дирекцията на Национален парк „Пирин” от 2004 г. е
създаден Консултативен съвет от техни представители, които да участват пряко в управленските
дейности на Д НП Пирин“ при взимането на важни за дирекцията и парка решения.
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1.16.10. Превенция и борба с пожарите
1.16.10.1.Анализ на дейността на ДНП „Пирин” по опазването на парка от пожари през
ревизионния период, съгласно наличната документация
 Цели и задачи произтичащи от Плана за управление 2004 г, свързани с опазването на
парка от пожари и тяхното изпълнение
В изпълнение на поставените с Плана за управление цели и предвидените програми, проекти и
дейности, по специално разработено от ДНП задание през 2004 г., е изработен Технически
проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин”.
По данни на ДНП, през двата отчетни периода 2004- май 2008 г и юни 2008- 2012 г., по
отношение на изградената на терен противопожарна инфраструктура и снабдяване с
необходимата екипировка е извършено следното:
2004- май 2008 г.
- всички служители от парковата охрана са оборудвани със закупените лични
предпазни средства и специализирана екипировка;
- закупени са необходимия брой противопожарни шкафове за изграждане на
противопожарните депа. Депата са монтирани в опорните пунктове на парковата охрана, хижи
и др. постройки на територията на самия парк, така че противопожарните инструменти и
останалия инвентар да бъдат максимално бързо и удобно използвани в случай на нужда;
- съгласно промените в нормативната уредба, част от противопожарните депа са
дооборудвани с необходимия брой бензиномоторни помпи и бензиномоторни триони;
- изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.
Инвестираната в набавянето на противопожарна екипировка и материално –техническо
оборудване сума за периода възлиза приблизително на 40 800 лв.
Изградена и поддържана през периода е била една миниреализована ивица с дължина 10 км,
при предвидени по проект 24 км.
ДНП е разработило и реализирало проект (вкл. до 2010 г) за изграждане на водоизточници за
зареждане на противопожарни автоцистерни и поставяне на бариери на горски пътища за
ограничаване достъпа в пожароопасни райони по време на текуща пожарна опасност.
Изградени са били 10 бр водоизточници и поставени 5 бр. бариери на територията на парка.
Юни 2008- 2012 г.
- поддръжка и ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни;
- изграждане и ежегодна поддръжка на минирализовани ивици с обща дължина
21.8 км.
- изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.

 В изпълнение на Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна
ситуация в Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, през последните две години
2013 и 2014г., са реализирани следните мероприятия:
- Ежегодна поддръжка на минирализовани ивици с обща дължина 21.8 км.;
- Провеждане на курс за обучение за придобиване на правоспособност за работа с
БМТ на личният състав на Национален парк „Пирин” – 43 броя служители;
- Внедрена е известителна система тип „e-mail to SMS” към функциониращата вече
ситема за ранно откриване и оповестяване на горски пожари на територията на ПУ”Вихрен”;
- Доставена е противопожарна екипировка и технически средства за борба с горски
пожари, както следва: комплект защитни дрехи и обувки и лични предпазни средства- 35 броя,
бензиномоторни помпи- 7 бр, ръчни пръскачки- 12 бр, бензиномоторни триони за поваляне,
оборудвани с допълнителен набор инструменти- 7 бр, бензиномоторни триони за кастрене- 13
бр., специализирано облекло за работа с БМТ и лични предпазни средства- 37 бр.
- Поддръжка на съществуващи места за палене на огън и табели с противопожарно
съдържание.

 Пожари и запалвания на територията на парка през ревизионния период
Възникналите на територията на националния парк запалвания и пожари през ревизионния
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десетгодишен период- 2004- 2013 г, по брой, площ и опожарена растителност се разпределят
както следва:
година
Брой
обща
площ, широкол.
иглол. гори, треви, клек,
запалвания/пожари дка
гори, дка
дка
дка
2004
2005
1/2
2
2006
2/5
4
1
2007
2008
2/6
5
1
2009
2010
3/0.5
0.5
2011
-/1
156
156
2012
5/1
16
16
2013
4/0.5
0.5
общо
17/2
186.0
4
7.5
174.5

 Оценка на постигането на целите и задачите по опазването на НП „Пирин” от пожари
Противопожарната практика на ДНП е на необходимото ниво и действа адекватно по
отношение на превенцията, противопожарното устройство на територията и гасенето на
горски пожари. Служителите на Дирекция НП "Пирин” са добре обучени и оборудвани за
изпълнение на текущите си задължения по опазване на парковата територия от пожари.

 Обобщени данни от инвентаризацията на съоръженията с противопожарно значение
Представните данни са общо за парка, на базата на данни от Технически проект „Опазване от
пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”и
извършената на терена инвентаризация през 2014 г.
Общо на територията на парка функционират следните съоръжения с противопожарно
значение:
Място за палене на огън
По Технически проект от 2004 г. е предвидена поддръжаката на 31 съществуващи места за
палене на огън и изграждане на 20 такива, за територията на целия парк.
При инвентаризацията на терена бяха установени 61 места за палене на огън, като 51 от тях са
оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Десет от местата за палене на огън са в добро
състояние и 51 са за ремонт.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън” и
„Противопожарни правила”.
Място за паркиране
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парка съществуват 19 места за
паркиране, като е предвидена тяхната противопожарна поддръжка.
На територията на парка няма новоизградени места за паркиране. Минерализовани ивици (като
текуща ежегодна поддръжка) около съществуващите паркинги не бяха установени.
Депа за противопожарен инвентар
По Технически проект от 2004 г. е предвидена поддръжката на 6 съществуващи и изграждането
на 17 нови депа.
В момента на територията на парка има 18 депа за противопожарен инвентар, оборудвани
съгласно изискванията. Пред вид залегналото изискване в нормативната база по минимум едно
депо на район (горскостопаснки участък), тази обезпеченост се приема за достатъчна.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполгане на територията на
парка 52 бр. такива табели.
Установени са 58 броя. Те съдържат противопожарните правила, които са регламентирани с
действащата нормативна база у нас.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект от 2004 г. са предвидени за изработване и разполгане на територията на
парка 105 бр. такива табели.
Установени са 123 броя такива табели.
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Всички табели (и тези с противопожарни мерки и изисквания и забранителните) са изработени
от пластмаса, която старее бързо при тежки метеорологични условия. Това налага поетапната им
подмяна с табели изработени от по- устойчиви материали (например ламарина).
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парка е имало шест водоизточника и
са били предвидени за изграждане още 18 бр.
През ревизионния период са изградени 10 броя.
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се унищожават
ежегодно пролетно време поради прииждането на реките.
Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект от 2004 г. на територията на парка за изграждане и поддръжка са
били предвидени 54.4 км пътища за движение на противопожарни автоцистерни.
През 2008- 2010 г е осъществена ремонт и поддръжка на 112 км. съществуващи горски пътища,
(направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци от пътя,
очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване на храстова растителност- ръчно или с
булдозер), които частично могат да се използват и за движение на противопожарни
автоцистерни. На терена не бяха установени уширения за разминаване, площадки за обръщане и
изходи от пътищата.
Като цяло, с изключение на асфалтовите пътища, пътната мрежа на територията на парка е в
незадоволително състояние.
Бариери на горски автомобилни пътища
Съгласно Технически проект от 2004 г., в НП Пирин, за изработване, поставяне и поддръжка са
били предвидени 23 бр. бариери за ограничаване на достъпа в периоди на висока текуща
пожарна опасност.
По данни на ДНП Пирин, 5 бр. бариери са били изработени и поставени в различните паркови
участъци, но относително скоро след това са унищожени от посетители. По тази причина е
прекратено изработването и поставянето на други такива съоръжения. Инвентаризацията през
лятото на 2014 г не установи на терена бариери на горски автомобилни пътища.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект от 2004 г. в парка е имало 12.5 км съществуващи минерализовани
ивици и е било предвидено изграждането на още 23.7 км такива.
На територията на парка понастоящем дължината на минерализованите ивици е 21.8 км, като се
извършва ежегодната им ( с изключение на 2012 г по липса на средства) поддръжка.
Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парка съгласно предвиденото в Техническия проект от 2004 г и реално на
терена съществуват 5 площадки за кацане на хеликоптери. Не е извършвана ежегодна
поддръжка, защото такава не е била необходима- площадките са в добро състояние.

 Анализ на резултатите от използването на Система за наблюдение, откриване и
пожароизвестяване
На територията на парка е изградена система от противопожарни кули за термо и видео наблюдение,
откриване и пожароизвестяване, разположена в ПУ Вихрен. Осъществено е и обучение на служители
от парка за работа със системата. Оперативно, тя функционира от 2012 г., с 3 бр. камери, монтирани на
двадесет метрови стълбове, в околността на ски- зоната. Преценено е, че това е мястото с най- висок
пожарен риск на територията на пилотния район, като едновременно с това е и лесно достъпно, с оглед
обслужването на техническите средства.
През периода 2012- 2014 г в ПУ Вихрен са възникнали 4 запалвания с незначителна площ и се е развил
един пожар върху площ от 16 дка. В единия от случаите регистрирането на пожара е и с помощта на
системата за наблюдение, откриване и пожароизвестяване (СНОП). Твърде краткият период на
експлоатация не дава възможност да се правят определени изводи за целесъобразността на използване
на системата.

 Планирани противопожарни мероприятия за следващия ревизионен период
Предствени са обобщени данни за планираните съоръжения с противопожарно знаечние и останалите
противопожарни мероприятия, общо за парка. Предстваената информация е съгласувана с утвърдения през
2013 г Технически проект „Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин”
и резерват „Тисата”. В приложения „Свитък противопожарна безопасност”, по паркови райони, подробно са
описани съществуващите и планирани съоръжения с противопожарно значение и останалите противопожарни
мероприятия.
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Общо на територията на парка, са планирани следните противопожарни мероприятия:
Място за палене на огън
През ревизионния период е планирана поддръжка на съществуващи места за палене на огън на обща
стойност 34 830 лв. Предвидено е изграждането на 27 нови места за палене на огън за сума от 16950
лв.Общо за ремонт, поддръжка и изграждане на нови места за палене на огън са предвидени 51 780 лв.
Място за паркиране
Предвидените средства за поддръжка на съществуващи места за паркиране са на обща стойност 1000
лв. Планирано е изграждането на 12 нови места за паркиране, за 5000 лв.
Общата сума за поддръжка и изграждане на места за паркиране е 6000 лв.
Депа за противопожарен инвентар
През ревизионния период е предвидено дооборудване на съществуващи противопожарни депа, вкл.
скалда в централния офис (подмяна на бракуван инвентар и дооборудване по реда на Наредба N
8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари), на обща стойност
320 214 лв. Планирано е оборудване и разполагане на нови 7 противопожарни депа, на обща стойност
58 100 лв. Общата предвидена сума за обезпечаването на противопожарните депа е 378 314 лв.
Табели с противопожарна информация
Предвидена е подмяната на всички съществуващи табели с противопожарна информация- такива с
противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели. Общата планирана за това
сума е 13 120 лева. Предвидено е изработването разполагането на нови 72 бр. табели, на обща
стойност 10 800 лв. Общо за поддръжка и изработване на нови табели с противопожарна информация
сумата е 23 920 лв.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Предвидените за ремонт на съществуващи водоизточници средства са 14 000 лв. Планирано е
изграждането на 7 нови водоизточника, на стойност 21 000 лв. Общо за поддръжка и изграждане на
водоизточници са предвидени 35 000 лв.
Ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Предвиден е цялостен ремонт на съществуващата горскопътна мрежа от 145 км, по която е възможно
да се придвижват противопожарни автоцистерни. Предвидено е геодезическо заснемане и изготвяне на
проект за ремонтните дейности, а след това и тяхната реализация. За това са планирани 12 445 000 лв.
Минерализована ивица
За поддръжка и ремонт на съществуващи 21.8 км минерализовани ивици с планирани 17 440 лв.
Предвидено е изграждането на нови 18.0 км минерализовани ивици, на стойност 21 600 лв. Общо за
изграждане и поддръжка на минерализовани ивици са предвидени 39 040 лв.
Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период, за поддръжка на съществуващи хеликоптерни площадки са предвидени 800
лв, а 2500 лв е сумата за изграждане на нови 5 площадки. Общо планираните средства са 3300 лв.
Общо за всички съоръжения с противопожарно значение, предвидените средства за ремонт и поддръжка са
12 846 404 лв., а за изграждането и разполагането на нови съоръжения са планирани общо 135 950 лв.
(сумарно 12 982 354 лв). Допълнително, за назначаването на 14 броя пожаронаблюдатели, за времето на
пожароопасния сезон са предвидени 26 040 лв (годишно) или за десетилетието 260 400 лв. За отпечатването на
листовки и брошури с противопожарно съдържание годишно се предвиждат по 5000 лв или за десетилетето
50 000 лв. Общо за допълнителни противопожарни мероприятия сумата е 310 400 лв.. Всички посочени суми
са без ДДС.
За новоизградените съоръжения, предвидените средства за ремонт и поддръжка през ревизионния период се
приемат за една десета от стойността им за изграждане, или за целта трябва да се планират още 13 900 лв.
Общо за територията на НП «Пирин» предвидените средства за планираните противопожарни
мероприятия през ревизионния период възлизат кръгло на 13 309 250 лв., без ДДС или средногодишно
по 1 330 900 лв.
Забележка: Получените суми са на база цени на предлаганите стоки и услуги към 2013 г и за всяка година
през ревизионния период, следва да бъдат коригирани съобразно възприетия коефициент на инфлация.

 Карта на противопожарните мероприятия
Съществуващите и проектирани съоръжения с противопожарно значение са представени на Карта на
противопожарните мероприятия в М 1: 25 000.
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На картата са представени и териториите според класа им на пожарна опасност и границите на
парковите райони.
Територията на НП „Пирин” се разпределя по класове на пожарна опасност, както следва:

Първи клас
3325.6 ха (8 %)
Втори клас
23913.0 ха (59 %)
Трети клас
13032.0 ха (32 %)
Четвърти клас
98.3 ха (1 %)
----------------------------------------------------------Общо за парка
40368.9 ха (100 %).
Определянето на класа на пожарна опасност на насажденията е направено съобразно методиката
залегнала в Наредба N 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловостопанските
райони в Република България.

С висока степен на пожарен риск са местата разположени в близост до хижи, почивни станции,
хотели, къмпинги, заведения за хранене и др. сгради, около пътища, просеки и други обекти на
техническата инфраструктура.

1.17. НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ
1.17.1 Техническа инфраструктура
В т. 1.17.5 тук по-долу се описва състоянието и влиянието на застроените прилежащи
територии на Парка – градски и селски територии, вилни зони, промишлени зони и др.
Описват се и се прави анализ на туристически обекти и ресурси в прилежащите на Парка
територии.
В Сборник „Социално-икономически аспекти“, е направен подробен анализ на следните
елементи на техническата инфраструктура в контактните зони и на територията на НП
Пирин:
 Електрозахранване
 Водоснабдяване - Водоизточници
От изворни води са изградени каптажи в следните местности:
От речни води се осъществяват водохващания за задоволяване на следните потребности:
 Водоснабдителни мрежи и съоръжения.
 Транспортна инфраструктура
1.17.2. Селско стопанство
В непосредствена близост до парка не са установени селскостопански практики, свързани с
растениевъдство или животновъдство, които да представляват реална заплаха за постигане
на целите на управление на съседните паркови територии.
Доколкото животновъдството намиращо препитание в летните месеци на територията на НП
Пирин, следва да се има предвид, че техното постоянно местодомуване е в селата около
парка. По-крупните фермери са бенефициенти по подмярка „Пасторализъм“ на ПРСР и
получават субсидии на глава добитък, като икономическият им интерес диктува
отглеждането на по-рентабилни месодайни породи, вкл. чуждоземни. Традиционните
местни породи постепенно се изместват, напр. автохтонната порода - каракачанската
овца, която традиционно е пасяла в парка преди 2007г. Като правило – по-едрите фермери
се сдобиват с разрешително за паша за преобладаващата част от разрешените за пашуване в
парка територии, за сметка на дребните фермери.

185
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.“

1.17.3. Горско стопанство /в прилежащите на НП ПИРИН територии
Общата идентифицирана за прилежаща на НП Пирин територия, възлиза на кръгло 10310
ха, от които 9632 ха е залесената площ (Пояс от около 1 километър /до цял отдел в
околовръс на парка).
Разпределението на горските площи в прилежащите на НП Пирин територии по ДГС
е както следва:









ТП ДГС Г.Делчев 1163.5 ха;
ТП ДГС Катунци 861.8 ха;
ТП ДГС Сандански 2515.7 ха;
ТП ДГС Симители 1244.4 ха;
ТП ДГС Струмяни 489.8 ха.
ТП ДГС Кресна 1139.0 ха;
ТП ДГС Разлог 1153.2 ха;
ТП ДГС Добринище 1742.1 ха;
-----------------------------------------------Обща площ :
10309.5 ха

Таблица № 68: Разпределение по вид на горите и по дървесен вид
По вид на горите, насажденията от прилежащите на НП Пирин територии се разпределят, както
следва:
---------------------------------------------------------------------------------------Вид на подотдела
иглол. ш.вис. реkон. и.прев и.прев нискос топол. Всичко
%
---------------------------------------------------------------------------------------Всичко залесени
6643.5 2580.0
319.6
42.7
- 9585.8 92.9
-------------------------------------------------------------------В т.число:
Ест.произх (0.4-1.0) 4931.8 2499.5
268.6
42.3
- 7742.2 75.1
Ест.произх (0.1-0.3) 401.1
54.9
51.0
0.4
507.4
4.9
-------------------------------------------------------------------В т.число:
Склопена култура
1176.4
21.1
- 1197.5 11.6
Несклопена култура
71.4
4.2
75.6
0.7
изредена култура
62.8
0.3
63.1
0.6
-------------------------------------------------------------------В т.число:
а) С пълн. 0.4-1.0 6179.6 2524.8
268.6
42.3
- 9015.3 87.4
б) С пълн. 0.1-0.3
463.9
55.2
51.0
0.4
570.5
5.5
----------------------------------------------------------------------------------------

Горите от естествен произход съставляват 80.0 % (8249.6 ха), а тези с изкуствен произход –
12.9% (1336.2 ха) от цялата площ на горските територии в прилежащите на НП Пирин
територии.
Като нетипични за региона видове (чуждоземни или неместни) са установени 4 вида :
- от иглолистните: дугласка /зелена дугласка/ на площ от 6.1 ха култури от 2 и 3 клас на
възраст (21-60 години), както и
- широколистни – от червен дъб (7.6 ха) на възраст основно между 21 и 40 години,
както и една издънкова акация, която участва в състава на насаждение (без да
преобладава с парциална площ 0.6 ха).
Относително равномерно е разпределението на горите по класове на възраст в целия
интервал от 21 до 120 години, което е особено благоприятно от гледна точка на устойчивото
възпроизводство на горскодървесната растителност. Малкия процент (6.8%) на млади
насаждения (до 20 год.възраст) показва, че в горите предмет на това обследване не се
водят регулярно възобновителни мероприятия, т.е. в тях преобладават естествените
процеси, водещи до тяхното постепенно застаряване. Последното показва, че горите в
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прилежащата на НП Пирин територия, през годините предхождащи последната
инвентаризация по ДГС, са стопанисвани щадящо и адаптивно, спрямо особения
статут на националния парк. В резултат на това, същите представляват надежден
буфер за опазване на биоразнообразието на парка.
Функции на горите в прилежащи на Парка територии
С извършената инвентаризация на горите (за всяко от съседните на парка ДГС по различно
време), е направено актуално /ново/ категоризиране на горите по функционална
принадлежност по Закона за горите (от 1997 г. или по ЗГ от 2011 г, съобразно годината на
инвентаризация).
Към момента на изготвяне на ПУ на НП Пирин, в обобщен вид, разпределението на горите
от прилежащите на парка територии, с посочена категорията в пълен размер (в това число на
водещата) е направено в таблична форма и то е следното:
Таблица № 69 Функционална принадлежност на горите в прилежащите територии
-----------------------------------------------------------Гори с преоблада- Водеща функц.катег.
В др.катег.
Общо
ваща функц.катег.
ха
%
ха
ха
-----------------------------------------------------------Стопанско предназнач.
5273.2
51.2
5273.2
-----------------------------------------------------------200 м. около хижа
27.5
0.3
27.5
Вододайна зона
2971.8
28.8
71.6
3043.4
Ерозир. горски земи
1.0
15.7
16.7
Защ ив. г. гр. гора
219.0
2.1
121.6
340.6
Защитна ивица шосе
169.4
169.4
Клек
18.2
0.2
27.7
45.9
Нелесопригодна площ
64.8
0.6
46.7
111.5
Скално урвест терен
11.7
0.1
42.5
54.2
Техн. пр. б. с ероз.
165.1
1.6
90.0
255.1
семепроизв. градина
0.3
1.9
2.2
семепроизв. нас.
153.1
1.5
122.2
275.3
-----------------------------------------------------------Общо ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ
3632.5
35.2
-----------------------------------------------------------Курортна гора
1402.2
13.6
53.4
1455.6
Природен паметник
1.6
1.6
-----------------------------------------------------------Общо СПЕЦИАЛНИ ФУНК.
1403.8
13.6
-----------------------------------------------------------Общо ЗАЩИТНИ И СПЕЦ.
5036.3
48.8
-----------------------------------------------------------ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГОРИ
10309.5
100.0
------------------------------------------------------------

Както се вижда от таблицата, в прилежащите на НП Пирин горски територии, е налице
пропорционално представителство на горите със стопанско предназначение от една страна (51.2%) и
на горите със защитни (35.2%) и специални (13.6%) функции от друга. От горите със защитни
функции най-много са тези във „вододайни зони“ (28.8%), а от горите със специални функции –
рекреационните гори, определени като „Курортна гора“ (13.6%).

Горскостопански дейности планирани с актуалните горскостопански планове
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С актуалните горско-стопански планове на ДГС в прилежащата на НП Пирин територии, са планирани
всички съобразени със съответния статут (функционална група) дейности – сечи и залесявания, които
са представени тук по-долу:
Сечи
В прилежащите на НПП територии са планирани възобновителни, отгледни и санитарни сечи.
Възобновителни сечи има да се прилагат върху 1308.0 ха, от които окончателната фаза е проектирана
върху 31.6 ха (само в горите със стопанско предназначение). Предвижда се да се добиват 100700 куб.
м стояща маса (с клони) за 10 годишен период. Спрямо общата площ и обем на ползванията,
възобновителни сечи в прилежащите на НПП територии съставляват 36.1 % по площ и 47.5% по
дървесен запас за отсичане от всички видове сечи.
Отгледните сечи, както се вижда от таблицата са преобладващия вид сечи при планирането. Общата
площ на всички отгледни сечи е 2247.4 ха (62.0% от цялата задействана със сечи площ), а
предвидената маса за отсичане – 108485 куб.м с клони (51.2% от целия предвиден добив).
От тях по площ преобладават прорежданията (28.3% от всички сечи) и пробирките (27.9%). По запас е
налице обратното съотношение – преобладава добивът от пробирките (27.1% от цялата предвидена за
отсичане дървна маса) при 20.8% от прорежданията.
Санитарни сечи са предвидени едва на 56.0 ха (1990 куб.м), но трябва да се има предвид, че голяма
част от регулярните сечи при необходимост, фактически изпълняват и санитарна функция.
Ако се направи съпоставка на реализираните в периода 2004-2014 г сечи от ДГС, спрямо тези
предвиждания по ГСПл за едни и същи подотдели, се вижда, че навсякъде изпълнението отстъпва
значително на предвижданията. При възобновителните сечи изпълнението е около 50-60 %, при
отгледните сечи – около 60.0% (в Кресна има преизпълнение с 106.9, но върху много малка база –
1300 м3 по ГСПл), при санитарните сечи сравнението не може да е меродавно, защото в годините
различни обстоятелства са налагали извеждането им и в подотдели, където не е имало повреди при
инвентаризацията. Т.напр. 50% е изпълнението на санитарните сечи в ДГС Кресна и 14.9% в ДГС
Добринище.
Залесявания
Предвидениет в прилежащите на НП Пирин територии залесявания са съвсем ограничени – върху 1.9
ха. Те се предвиждат в съвсем ограничен брой насаждения – 6 броя: 2043 е -2.3ха, 2046 ж - 0.4ха, 2049
ж - 0.2 ха, 3020 з - 0.3ха, 3056 г - 0.2ха, 3057 г - 0.9ха. Общата площ на тези насаждения е 4.3 ха, а
редуцираната площ за залесяване е 1.9 ха. Предвидено е залесяване за попълване на редини в 4-20
годишни изредени насаждения и в една култура (3056 г - 0.2ха). Залесяването ще е ръчно – в ръчни
тераси.
Видовете за залесяване са местни и са избрани съобразно условията на месторастене и на
съществуващия състав на насажденията. Т.е. няма такива в които да са извършвани залесявания от
нетипични, вкл. чуждоземни видове.

По-подробно информация и анализи за прилежащите на парка горски територии са
представени в Сборник „Гори“ .
В Сборник „Гори“, в основния текст, са представени следните материали:
1. Списък на подотделите от прилежащите на НП Пирин горски територии с обща площ и запас по землища
2. Таблици, както следва:
Таблица № 1
Разпределението на площа на насажденията от прилежащите на НП Пирин горски
територии по видове земи и видове гори;
Таблица № 2 Разпределението на залесената площ на горите от прилежащите на НП Пирин територии по
дървесни видове и класове на възраст;
Таблица № 3 Разпределението на запаса с клони на горите от прилежащите на НП Пирин територии по
дървесни видове и класове на възраст;
Таблица № 4 Разпределение на залесената площ на горите от прилежащите на НП Пирин територии по
видове насаждения, класове на възраст и бонитет;
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Таблица № 5 Разпределение на общата площ на прилежащите на НП Пирин горски територии по
функционална група
Таблица № 6 Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч през десетилетието по вид
на сечта, ha
Таблица №7 Размер на ползуването по вид на сечта, по площ и запас със клони
Таблица № 8 Разпределение на предвидената през деситилетието площ за залесяване и на необходимия
посадъчен материал по дървесни видове

1.17.4. Лов и риболов
1.17.4.1. Лов.
Числеността на животинските популации на територията на парка зависи в много голяма
степен от ловуването и традициите в околопарковата територия. В селищата непосредствено
около парка до 2014 г. са регистрирани повече от 1700 ловци. Въпреки това граничните
райони на парка са предимно държавни дивечовъдни участъци, където се извършва като цяло
само подборен отстрел. В тези участъци са изградени редица биотехнически съоръжения,
извършват се планираните ловностопански мероприятия. Това оказва положително
въздействие върху дивечовите популации и на територията на НП Пирин.
Отглеждането на дивеча в държавните дивечовъдни участъци в/около цитираните площи се
извършва самостоятелно от ДГС, или чрез сключени договори за съвместно ползване с
юридически лица, съгласно ЗЛОД. Ловните сдружения стопанисват и ловуват дивеча извън
държавните участъци.
o Отглеждане и развъждане на дивеч:
Дивечът в прилежащите територии на националния парк се стопанисва от
Териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие гр.Благоевград,
както следва:
ТП ДГС Разлог (площ в непосредствена близост 1153.2 ха); Гранични на парка са два
ловностопански района: ДУ „Разложки“ с Л „Мразеница – Тишето“ и ЛСР „Разлог“ с обща
площ 9139.7 ha. Благородния елен е с численост от около 4-5 бр. обитаващи предимно
Рилската част на стопанството. Сърната е с запаси под нормалните. Дребния дивеч обитава
предимно териториите на ловното сдружение. Вълка е с трайна тенденция на увеличаване на
числеността си в последните години. Нанася значителни вреди на дивеча и домашните
животни.
ТП ДГС Добринище (площ в непосредствена близост 1742.1 ха). Гранични на парка са две
ловища: Л. „Добринище“и Л. „Щеркова скала“ от дивечовъдния участък с обща площ 1579.7
ha. Към ДГС Добринище в местността Харами бунар дивечоразвъдният участък БИСД за
дива свиня (около 30 бр.) с площ 182.9 ha вече не съществува. През периода 2001-2006 г. се е
стопанисвала от ДЛС „Разлог“ Редовно се извършва ветеринарен надзор и се следи за
здравословното състояние на животните от служебния персонал. Няма данни за наличие на
благороден елен. Ниски са запасите и от сърна и дива свиня в граничните райони с парка.
Дребния дивеч обитава предимно районите на ловното сдружение. Значителни са запасите на
вълка, като заедно с бракониерството и безпокойството оказват силно негативно влияние
върху дивечовите популации.
ТП ДГС Г.Делчев (с прилежаща площ в непосредствена близост до НП Пирин - 1163.5 ха);
Граничен на парка е дивечовъден участък (ДУ) „Бански чарк“ с две ловища: „Туфата“ и
„Света Петка“ с обща площ 4102,8 ha. Няма данни за постоянен запас от благороден елен а
само от единични преминаващи животни. Значителни са запасите на вълка, като се нанасят
не малко щети на дивеча и домашни животни.
ТП ДГС Катунци (площ в непосредствена близост 861.8 ха); Гранични на парка са три
ловища: Л. „Студената вода“, Л. „Кукленска чешма“, Л. „Бялата река“ от дивечовъдния
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участък с обща площ 6725,4 ha. Не са наблюдавани благородни елени. Запасите от дива
свиня се увеличават а на сърната са доста под нормалните запаси. Високи са запасите на
вълка, като нанася значителни щети върху дивеча и домашните животни.
ТП ДГС Сандански (площ в непосредствена близост 2515.7 ха); Гранични на парка са четири
ловища (или целия ДУ): Л. „Валестата скала“, Л. „Ахматица“, Л. „Равна бука“, Л. „Лопово“ с
обща площ 7735,0 ha. Няма данни за постоянен запас от благороден елен а само от единични
преминаващи животни. Дивата свиня обитава повсеместно. Добри са запасите на дребния
дивеч. Вълкът е масово разпространен, като последните години се е превърнал в напаст за
ловното стопанство и животновъдството.
ТП ДГС Струмяни (площ в непосредствена близост 489.8 ха); Граничи с ЛСР „Илинденци“ с
обща площ 5108.9 ha. Добри са запасите от дива свиня и дребен дивеч. Разселва се тракийски
кеклик. Високи са запасите на вълка.
ТП ДГС Симитли (площ в непосредствена близост 1244.4 ха); Основно граничи с парка ДУ
Л. „Негован“ с обща площ 1061,8 ha. Също така в непосредствена близот е и ДУ предоставен
за стопанисване от ДЛС „Разлог“ сега вече ДГС „Разлог“. Добри са запасите на дивата свиня
а на сърната са доста под нормалните. Това може да се обясни и с високия запас на вълка
като общо за стопанството е над 30 бр. Благородния елен е с численост от около 5 бр.
ТП ДГС Кресна (площ в непосредствена близост 1139.0 ха); Гранични на парка са две
ловища: Л. „Ощавски преслап“и Л. „Синаница“ от дивечовъдния участък с обща площ 3751.5
ha. Дивечовъдният участък е предоставен за стопанисване от юридическо лице. В Л.
„Синаница“ е изградена БИСД „Юручево“ с площ 99.6 ha. за дива свиня. Към момента има
около 30 бр. дива свиня. Има два портала, охрана и камери за видеонаблюдение. Базата е
съгласувана с решение № 07-ОС/2014 г. от 31.03.2014 г. на МОСВ. Площта на базата не
засяга защитени територии, не попадат туристически маршрути, напоителни канали ,
водоеми и др. В границите на БИСД попада един общински имот от землището на с. Ощава,
за който община Кресна е дала съгласие за ползване. Няма данни за постоянен запас от
благороден елен а само от единични преминаващи животни. Едрия дивеч запазва
относително постоянна численост през последните години. Високи са запасите на вълка –
само през 2009 г. са убити 7 вълка. Запасите през годините на вълка са между 20 и 30 бр. за
цялото стопанство.
В момента няма развъждане и отглеждане на чужди видове едър дивеч с цел интродукция в
планината.
o Основни методи на ловуване:
Индивидуално и групово с използване на кучета – гончета. Сравнително малък е процентът
на използване на кучета-птичари.
o Нарушения:
Най-често срещаните нарушения, които влияят върху числеността на дивеча са:
 Неспазване на сроковете за ловуване,
 Убиване на женски диви свине водещи приплоди,
 Ловуването на сърни с гончета.
 Макар и рядко, има случаи на бракониерство, предимно около Банско, Кресна и
Добринище.
 Повсеместно кучетата, придружаващи стадата домашен добитък, са без спъвачки.
 Увеличението на нарезното оръжие у ловците засилва интереса им към дивата коза.
 Едрият дивеч в прилежащите територии и в самия парк търпи големи загуби от
високата численост на вълка.
 Има случаи на убити пашуващи животни от вълци и мечки.
 В менюто на някои заведения за обществено хранене в Банско фигурира дивечово
месо, често без документ за произход.
 Силно „накъдрената“ и ниско свалена граница на парка обхващаща гори сред
земеделски земи обуславят факта, че ловната дружина в Банско не разполага с ловна
горска площ, освен около 1700 ха поземлен фонд. Същото е фактор, за
непредприемане на мерки за повишаване числеността на дивеча в тези площи и е
предпоставка за бракониерство. Ловните традиции в региона на НП, особено на
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ловците от гр.Банско, които нямат други алтернативни възможности да ловуват, са
подложени на забвение.

1.17.4.2. Риболов и аквакултури
 Риборазвъждане:
Струма и Места, с множеството притоци към тях, попадат в трите условно разделени зони –
на пъстървата, мряната и шарана. Съществуват изкуствени водни обекти като баластриери,
водоеми за напояване и технологични водоеми, в които се упражнява любителски риболов.
Регистрираните риболовци около парка към 31.12.2014 се очаква да надхвърлят 1000 души.
Голяма част от тях не притежават риболовен билет. В района често риболовстват и лица от
други части на страната.
В подножието на планината има 3 специализирани обекта за риборазвъждане (рибовъдни
стопанства) за производство на дъгова пъстърва, като в едно от тях, до гр. Разлог се
произвежда зарибителен материал. В останалите се произвежда само риба за консумация.
 Нарушения, оказващи влияние върху парка:
 В района няма рибовъдно стопанство, което да произвежда зарибителен
материал от балканска пъстърва. Поради тази причина някои физически лица
самоволно пускат само дъгова пъстърва в реки от планината, понякога и в
Националния парк.
 На реките Санданска Бистрица, Пиринска Бистрица, Ретиже и Влахина са
изградени ВЕЦ, където под водохващанията през летния и есенен сезон
оттокът в реките стига минимално допустимия. Това оказва отрицателно
въздействие върху рибните запаси. По същия начин действа отбиването на
води от долните течения на реките за напояване на селскостопански култури
(когато се практикува).
 По р. Места се използват взривни вещества, мрежи и електрически ток за
улавяне на по-голямо количество риба. В изкуствените водоеми рядко се
извършва зарибяване, било то по финансова причина, или от несигурност за
опазване на рибата.
 От някои заведения се изкупува балканска пъстърва, което създава
предпоставки за улавяне на по-големи количества предимно от Националния
парк.
 По време на забраната на шарановите риби, през пролетно-летния сезон, една
част от риболовците се насочват към Националния парк.

1.17.5. Туризъм, отдих, спорт и услуги
От всички населени места, разположени в близост до границите на НП Пирин и предвид
предполагаеми взаимовръзки и взаимозависимости между тях и парка, представяме тези,
които съгласно възприетата от нас методика следва да бъдат предмет на проучване по
отношение условията и възможностите за развитие на функцията отдих и туризъм в околопарковата територия.
Населените места, предмет на внимание в настоящият раздел са общо 26, от които 4 града и 22
малки и много малки села, а именно - Разлог, Банско, Баня, Добринище, Обидим, Места,
Кремен, Брезница, Корница, Лъжница, Илинденци, Долна Градница, Кресна, Сенокос,
Стара Кресна, Ощава, Брежани, Сугарево, Долени, Любовка, Бождово, Малък целим,
Голем целим, Вихрен, Лиляново, Плоски.
Анализът на наличието, характера и качествата на природните ресурси и материалнотехническата база за туризъм показва, че от посочените 26 населени места, носители на
функцията туризъм и отдих, която има качества да осигури взаимовръзки с ресурсите на
парка са само шест, а именно Разлог, Банско, Баня, Добринище, Илинденци и Кресна.
Останалите населени места представляват класически малки селища, някои от които имат
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качества за селски туризъм, но той все още не е получил нужното развитие /Обидим, Места,
Кремен, Брезница/.
Основни подстъпи към НП „Пирин“
Основната транспортна артерия която свързва НП „Пирин“ и региона с другите области от страната и
Европа е първокласния път от републиканската пътна мрежа Е-79. Основната връзката на Е-79 със
северния и североизточния район около парка се осъществява с второкласния път от републиканската
пътна мрежа II-19. На фиг. 1 схематично са показани основните пътни артерии около НП „Пирин“.
За навлизане в границите на парка, може да се подходи основно от към следните населени места: гр.
Банско (за х. „Вихрен“), гр. Добринище (за х. „Гоце Делчев и х. „Безбог“), с. Пирин (за х. „Пирин“), гр.
Сандански (за х. „Беговица“), гр. Кресна (за х. „Загаза“), гр. Разлог (за х. „Яворов“). На тези места,
оформени като основни подходи са поставени информационни табла с карта на парка с означени
туристическите маршрути и друга основна информация, табло с основните норми и режими, с които
трябва да се съобразява всеки посетител (на български и английски език).

1.17.5.1. Обекти за туризъм и отдих:
Община град Банско – тук се намира основното съсредоточие на туристическа
инфраструктура в околопарковата територия. По данни на НСИ средствата за подслон с капацитет
над 10 места, са както следва:
Средства за подслон (капацитет над 10 легла) - 119;
Стаи в средствата за подслон
- 4134;
Легла
- 10134.
По данни на община Банско, местата за настаняване по категории и брой легла в града, са както
следва:
Вид база
Брой обекти
Общ брой легла
Хотели пет звезди
4
1 317
Хотели четири звезди
14
3 549
Хотели три звезди
15
1 708
Освен посочените средства за подслон, в община Банско като елементи на туристическата
инфраструктура са представени още:
 Къщи, предлагащи туристически легла - всичко 97 бр., 783 стаи, 1679 легла;
В т.ч. – 1 звезда – 1 бр. с 9 стаи и 29 легла;
- 2 звезди - 17 бр. (142 стаи и 304 легла);
- 3 звезди – 79 бр. (632 стаи и 1346 легла)
 Самостоятелни стаи – всичко 371 обекта с 875 бр. стаи и 1894 легла
В т.ч. – 1 звезда –
6 бр. с 17 стаи и 37 легла;
- 2 звезди - 127 бр. (381 стаи и 824 легла);
- 3 звезди – 238 бр. (477 стаи 1033 легла)
По данни от отдел „Търговия и туризъм” при община Банско, общият капацитет на легловата база в
средствата за подслон и местата за настаняване в общината към 14.02.2012 г. е 18274 бр. В
посочения брой легла (18274) са включени и леглата във висококатегорийни обекти, категоризирани
от МИЕТ.
Броят на заведенията за хранене и развлечения на територията на община Банско
(по данни на отдел „Търговия и туризъм” при община Банско) е както следва:
Брой в
Брой в
Общ брой в
Вид на обекта
гр. Банско
другите НМ
общината
Ресторанти (класически, с национална кухня, механи)
282
35
317
и заведения за бързо хранене
Питейни заведения (кафе-аперитиви и кръчми)
176
22
198
Барове и дискотеки
25
2
27
Кафе-сладкарници
7
3
10
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Всичко

490

Обектите за спорт в общината са:
 Ски училища  Спа центрове –
35 бр.;
 Игрални зали –
б 6р.;
 Интернет клубове –
 Ледени пързалки –
 Училище за кънки на лед –
 Фитнес зали –

62

552

10 бр.;
2 бр.;
1 бр.;
1 бр.;
50 бр.

с.Баня – обектите, разположени в селото са както следва:
 Термо-спа-хотел „Римска баня“ – разположен е в южната част на селото разполага с 30
луксозно обзаведени стаи и 6 къщички, ски-гардероб, ресторант, лоби бар,
магазини, конферентна зала с 25 места, закрит басейн с минерална вода, спацентър, течаща минерална вода с температура 25оС с доказани лечебни качества,
собствен транспорт до кабинков лифт Банско.
 Хотел „Авалон Резиденс и Спа“ – разполага с 8 студия, 19 апартамента с 1 спалня, 7
апартамента с 2 спални, спа и медицински център, яздене с професионален водач,
еднодневни излети и пикници.
 Спа-хотел „Аспа Вила“ - разполага с 17 двойни стаи, 19 лукс стаи, 4 апартамента и 1
студио; ресторант със 150 места, лоби бор с 40 места, конферентна зала със 100
места, басейн с минерална вода, модерно оборудван спа-център;
 Апартхотел-спа „Вита Спрингс“ – разполага с 12 луксозно обзаведени апартамента, 12
двойни стаи, минерални басейни, вкл. за деца, спа-услуги, ресторант с 50 места и
лятна градина с 40 места.
Освен тях, има израдени /реновирани много на брой къщи за гости.
гр.Добринище – в града са изградени 3 хотела и 7 къщи за гости, насочени към обслужването
на туристи, както през летния, така през зимния сезон; градът е изходно място за туристическа база
/заслон/ Мочарата, разположен в местността Голямата Мочара; представлява комплекс от бунгала с
капацитет 160 места, електрифицирана, водоснабдена, с кухненски блок и столова; съседни
туристически обекти – хижа Гоце Делчев /1.30 ч/, хижа Безбог /2.30 ч/;
гр.Разлог – в града са изградени следните обекти:
 Семейна къща-хотел „Матерхорн“ разположен е на 400 m. от центъра на гр.Разлог;
предлага добри условия за настаняване;
 Ваканционен комплекс Раденка 3 звезди; състои се от различни по тип ваканционни
сгради и съоръжения; обекта разполага с 87 луксозно обзаведени апартамента;
ресторанти, конферентна зала, басейн, фитнес, сауна, спа услуги, барбекю.;
 Спа-хотел Катарино, 4 звезди – разположен е в местността „Катарино“ на 3 km от центъра
на гр.Разлог и 10 km от ски-зона Банско; комплексът разполага със 116 двойни
стои, 21 апартамента, 46 еднофамилни къщи, ресторант със 120 места и
допълнителна зала със 30-40 места, барбекю, тераса, лоби-бар със 100 места,
механа с 60 места и тераса с 40 места, спа-център с площ 150 m2; спортни обекти
и детски площадки.;
 хотел „Разлог“ – разполага с 40 единични и двойни стаи и 17 апартамента, ресторант,
барбекю, фитнес-център, сауна, ски-гардероб, автомобили под наем, условия за
конна езда.
с.Илинденци – разполага с хотел „Арт-център“, категория 1 звезда, с 20 места; хотел
„Белица“, който разполага с 40 места;
гр.Кресна – в града и в непосредствените му околности се намират следните обекти:
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 Ресторант-хотел „Роси“ – разположен е на главен път Е79; разполага със 7 двойни стаи,
ресторант с 40 места и тераса с 50 места;
 Хотел „Стримон ВВ“ – разположен е в център на гр. Кресна, разполага със 8 двойни стаи,
3 апартамента и 1 мезонет, лоби бар с 30 места и ресторант с 42 места;
 Хотел „Бриони“, гр.Кресна – разполага с 56 места, ресторант с 60 места, през лятото-120;
предлага организиран туризъм до водопадите на Стара Кресна, Кресненското
дефиле и хижа Синаница; има условия за спортен риболов, велотуризъм,
разполагат с лицензиран планински водач;
 Хижа „Загаза“ – намира се в Северозападен Пирин на 1400 м.н.в.; представлява двуетажна
полу-масивна сграда с капацитет 50 места; водоснабдена, електри-фицирана,
етажни санитарни възли; туристическа кухня, столова, лавка, отоплява се на
твърдо гориво; съседни туристически обекти – хижа „Синаница“ /3.30 ч по
маркирана пътека/, хижа Яворов /5.30 часа/.
Освен по населени места, за постигане на посочените по-горе цели, анализът на съществуващите
дадености за туризъм и отдих в околопарковата територия визира и извънселищни формирования и
единични обекти /хижи, почивни станции и бази/, които имат значение за развитие на функцията
отдих в проучваната територия. Тук попадат Попина лъка, Попови ливади /Папаз чаир/, Беталовото,
както и хижите Яне Сандански, Предел, Гоце Делчев, Малина и Каменица/Беговица/.
Извън селищни формирования:
ПОПИНА ЛЪКА – в това формирование попадат следните обекти:
 почивна станция „Попина лъка“ – намира се на 16 km от гр.Сандански; разполага с 30
легла, ресторант и магазин; всяка стая е със собствен санитарен възел, цените са в
зависимост от сезона, предвидени са отстъпки за деца, групи над 25 г., престой;
обектът не предлага бизнес удобства;
 вилно селище „Попина лъка“ – намира се на 15 km от гр.Сандански, на 1230 м.н.в.;
наблизо се намира Попинолъшкия водопад-интересна природна забележителност;
селището се състои от частни вили, част от които се отдават под наем;
 хотел „Котарите“ – разполага с 18 двойни стаи със самостоятелни санитарни възли, общо
36 легла, барбекю, ресторант;
 почивен дом „Медика“ – обектът работи от юни до септември, разполага с 42 легла,
етажен санитарен възел, лятна градина;
 почивен дом „Водопад“ – разполага с 32 легла, всяка стая е със самостоятелен санитарен
възел, лятна градина, термална вода;
 горски дом „Попина лъка“ – разполага с 8 места в 4 двойни стаи, етажен санитарен възел,
лятна градина, барбекю, спортна площадка.
ПОПОВИ ЛИВАДИ /Папаз чаир/ - местността е разположена в седловина между средната и
южна част на Пирин; на 4-5 km е разположено с. Делчево, известно с автентичните си възрожденски
къщи. В тази местност са разположени следните обекти:
 хотел механа „Чановете“, разположен е на 1430 м.н.в.;разполага с 20 легла в 9 стаи,
изходен пункт е за резерватите Ковачевица, Лещен, Долен и минералните води
на с.Огняново;
 почивна станция на ТПР „Атанас Тишовски“ – разполага с общо 50 легла в 14 стаи с по 2
и 3 легла, като и две допълнителни бунгала със с пълно помещение и малък
кухненски бокс; обекта разполага с механа, барбекю и лятна градина;
 почивен дом „Ореляк“ – разполага с 1 апартамент, 1 двойна, 4 тройни и 6 четворни стаи и
бар-ресторант;
 хотел „Васи-Лена“ – разполага с 37 легла, разпределени в 12 стаи с по 2, 3 и 4 легла,
самостоятелен санитарен възел, ресторант с 40 места на закрито и 40 места – на
открито;
 хижа „Попови ливади“ – разположена е на 1430 м.н.в; заедно с вили „Брезите“ предлагат
общо 100 места за настаняване;
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Община гр.Гоце Делчев е предприела действия за обявяване на „Попини ливади“ в селищно
образувание“
БЕТАЛОВОТО
 Хотелски, апарт и спортен комплекс „Пирин голф хотел & спа“ – 5 звезди, разполага с 11
стандартни двойни стаи, 50 двойни стаи „супериор“, 6 апартамента, 3 ресторанта
(с 80, 50 и 50 места); Апарт хотел с 220 ваканционни апартамента (в западното
крило на сградата), Ваканционни вили, апартаменти и студиа в сърцето на
комплекса и в отделни квартали, голф игрище с клуб и кънтри чайна-ресторант,
върху обща площ от 200 дка.
 Хотел „Терра“ – 4 звезди; разполага с 600 легла, разпределени в 202 луксозни двойни стаи
и апартаменти в 4 отделни сгради; луксозно обзаведени, отопляем външен
басейн, солариум, заведения за хранене;
 „Мурите“ клуб-хотел – 4 звезди; 150 легла, разположени в 4 самостоятелни сгради, открит
и закрит басейн, масажни студия, ресторант, лоби бар, конферентна зала;
 Хотел „Гриин ууд“ – разположен е на 6 km от гр.Банско, на 3 km от Разлог и на 2 km от
Катарино; 4 звезди; 240 легла, разположени в 28 двойни стаи, 53 студия, 19
апартамента с 1 ателие и 6 апартамента, фитнес, детска площадка, конферентна
зала;
 Хотел „Балкан джуъл“ – 4 звезди; 320 легла; общо 160 уютни, модерно обзаведени
помещения – студия и апартаменти; открит басейн, детски площадки,
конферентна зала;
 Хотел „3 планини“ – 4 звезди; разполага с 84 легла в 42 апартамента и 12 студия;
разполага със здравен и спортен център, басейн, ресторант, лоби бар.
Хижи
В териториалния обхват, разглеждан в настоящия раздел, са разположени следните хижи:
 Хижа „Гоце Делчев“ – разположена е в местността Логовете, на 12 km от гр. Добринище,
на 1600 м.н.в.; оптималния капацитет на хижата е 106 легла, а максималният –
105 д.; хижата е на 2 етажа и партер; разполага с ресторант, сауна и скигардероб; на запад от хижата, по черен горски път, на около 2.3 km се намира
местността Мочарата – приятно място за почивка; хижата е начална станция на
седалков лифт, който качва за 30 мин. до хижа Безбог, разположена на 2240
м.н.в.;
 Хижа „Яне Сандански“ – разположена е в южната част на местн. Попина бъка, поречие на
р.Главница; представлява масивна 30 етажна сграда с капацитет 70 места, етажни
санитарни възли и централно отопление;
 Хижа „Предел“ – намира се на 1050 м.н.в. в местн. Мрезиница; хижата е напълно
обновена; разполага с 13 модерно обзаведени стаи, от които 9 двойни, 4 тройни, 2
апартамента; всички стаи са със самостоятелни санитарни възли; капацитетът на
хижата е 38 места;
 Хижа „Малина“ – разположена е на 1674 м.н.в в местн. Калугера, Северен Пирин;
представлява масивна двуетажна сграда със 68 места и етажни санитарни възли;
 Хижа „Каменица“ /Беговица/ - разположена е на 1750 м.н.в, на левия бряг на р. Козя
/Беговишка/; представлява 3 етажна сграда, стаи с 2-7 легла и 4 апартамента, с
капацитет 97 места, електроснабдена, водоснабдена, с етажни санитарни възли;
отоплява се с печки на твърдо гориво; разполага с ресторант, туристическа кухня,
столова, съседни туристически обекти – хижа Пирин /5.20ч/, хижа Демяница
/5.30ч/, хижа Синаница /6.30ч/, хижа Безбог /7.30ч/, изходен пункт за хижа
Каменица са местностите Попина лъка и Туричка черква /черковното/;

1.17.5.2. Анализ на стратегически документи на национално, регионално и общинско ниво,
касаещи туризма и отдиха в НП Пирин и околопарковите територии
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Този раздел има за цел да направи анализ на взаимовръзките между НП Пирин и
околопарковата територия и стратегически документи на различно йерархично ниво, които имат
отношение към развитието на туризма и отдиха в парка и неговата прилежаща територия.
В Сборник „Социално-икономически аспекти“ е представен пълния доклад „Спорт, туризъм и услуги“, в
т.ч. подробен анализ на актуалните документи като: Национална стратегия за развитие на туризма 20142030г, общи устройствени планове по общини идруги стратегически документи на общинско ниво.

1.17.5.3. Обекти и дейности в изпълнение на стратегическите документи
От направените анализи, в частност от общинските планове за развитие в частта им туризъм,
се налагат няколко основни направления за развитието му в околопарковата територия на НП
„Пирин“, както следва:
Образователни интерпретативни пътеки, туристически маршрути, създадени в
прилежащите територии на парка.
Посетителски обекти и съоръжения - капацитетни възможности в контактните
зони на парка
Видове спорт и туризъм практикувани в прилежащите на парка територии
В Сборник „Социално-икономически аспекти“ е представен пълния доклад „Спорт, туризъм и услуги“, в
т.ч. изискванията за всяко от цитираните направления за развитие на туризма в прилежащите на НП
територии

1.18. КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Актуализираната информацията за броя, вида, значението и състоянието на недвижимото
културно наследство на територията на главните входове/изходи към НП“Пирин“ общините Банско/Разлог и Сандански показват, че потенциалът на този важен ресурс на
„културен” туризъм е в процес на разкриване и развитие. В ход са реализации на много
проекти, финансирани по европейски фондове за превръщането на досега неизвестни
археологически и архитектурни комплекси в туристически продукт.
Направена е извадка от регистъра на Националния документален архив на НИНКН на
обектите с потенциал за социализация и туризъм (Свитък I, Приложение 1.18.1.).
1.18.1. Археологически ресурси в НП
Съхранените недвижими културни ценности са от праисторията до късното средновековие и
са разположени предимно по долините на реките Струма и Места, през които преминават
основните транспортни артерии в района. Най-значими археологически паметници са
римските градове Дезудава (Сандански) и Никополис ад Нестум (край с. Гърмен,
Гоцеделчевско) и средновековен и възрожденски Мелник.
Изцяло ново изследване е създаването на Карта на локализациите на археологическите
обекти на територията НП“Пирин“. Използвана е официална информация от АИС
„Археологическа карта на Република България”, която се събира и съхранява в Националния
археологически институт с музей при БАН. (Свитък I, Приложение 1.18.2.).
Съставен е списък от 51 археологически обекти, намиращи се в непосредствена близост и в
границите на НП“Пирин“ с GPS координати (Свитък I, Приложение 1.18.3.).
От тях 17 обекта се намират вътре в територията на парка. Два обекта са в резерватна
територия:
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№5/ АКБ№1940010. „Тракийска крепост, м. Юлен (Градището)”, на 6.375 км ЮЗ, (198
градуса), GPS координати: 41 46 56.2 23 27 44.2; площ 5 дка. в резервата „Юлен“ и

№32/ АКБ№1900334. „Късноантична крепост, м. Калята, на 6,5 км ЮЗ на от центъра
на града (240°), GPS координати: N 41° 50' 33,2''; E 23° 22' 34,1''; площ 2 дка в
резервата."Баюви дупки – Джинджирица”.
От намиращите се на територията на парка археологически обекти, само два са били
проучвани с разкопки:

№16/ АКБ№1940022. „Тракийско светилище и ранно-християнска църква, м. Св.
Никола”, на 4.5 км ЮИ (126 градуса), Археологически разкопки с научен р-л В. Баряков от
2003 г. GPS координати: 41 48 42.8 23 31 53.2.

№17/ АКБ№1940023. Късно-антична крепост, м. Св. Никола, на 4.5 км ЮИ (126
градуса),GPS координати: 41 48 42.6 23 31 53.8; площ 5 дка. Археологически разкопки с
научен р-л В. Баряков от 2003г.
Само за един:„Късноантична крепост, м. Калята, в резервата."Баюви дупки – Джинджирица”
има определени граници и режими на опазване, съгласно Наредба №Н-12/21.11.2012г. на
Министерството на културата.

Информацията за наличието на археологически обекти на територията парка и в неговите
контактни зони има важна превантивна роля за ефективното и балансирано опазване на
културните и природни ценности. Всички бъдещи проекти за опазване и развитие на
НП“Пирин“следва да съобразяват тези данни.
Необходимо е да бъдат променени режимите и норми общовалидни за цялата територия на
националния парк, като: „на цялата територия на НП Пирин се разрешават: научни
изследвания и действия по проучване и опазване на археологически обекти.“
В Приложение № 1.18 към Сборник «Социално – икономически аспекти» е представена допълнително
информация за обектите на КИН по общини, включващ:
 Църкви и манастири;
 Археологически обекти и места;

1.18. 2. Нематериално културно-историческо наследство
В прилежащите към парка населени места има 13 музея и музейни къщи (Банско - 6, Добринище - 1,
Гоце Делчев - 1, Разлог - 1, Сандански - 1, Мелник - 3, от които 2 частни) и 3 музейни сбирки (с.
Елешница, килийното училище в Разлог и посетителски център в процес на изграждане в Струмяни).
В последните десет години почти всички експозиции са изцяло обновени със средства от
общинските бюджети и по различни програми на ЕС (вж. Приложение Културно-историческо
наследство) .
Значителни промени са настъпили в културния и празнично-обредния календар. Покрай
традиционните събори и празници, свързани с големите християнски и мюсюлмански празници Коледа, Йордановден, Великден, Тодоровден, Гергьовден, Св. Константин и Елена, Рамазан байрям
и др., има и нови инициативи - празници на Банската традиция, събор "Слънце-Луна" в с. Делчево,
пролетен празник на земеделието и животновъдството в Кресна, фестивалите на баницата, "100
носии на едно място" и "На армане с тъпани" в Разлог, фестивал на мелнишкото вино и "Гроздобер в
Мелник" и др. Създадени са и нови форми на културни прояви - фестивал на снежните фигури
"Безбог/Добринище", Хоризон фестивал в Банско, Банско Опера фест, Балон-фиеста "Римска баня"
край с. Баня и др. Прочути са кукерските игри - "Старчевата" в Разлог и "Симитлия - древната земя
на кукерите", фолклорните събори - "Пирин пее" и "С песните на сестри Бисерови", джазфестивалът
и фестивалът на планинарския филм в Банско и фестивалът на класическата китара в Гоце Делчев.
Занаятите, с които се е славел районът в миналото - кожарство, дърводелство, резбарство,
воденичарство, тепавичарство, грънчарство и др., все повече изчезват. Най-съхранена е традицията в
тъкачеството и то предимно сред помашките жени. Макар утвърждаването на марка за произход
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„Произведено в Пирин” да е заложено в досегашния план за управление на парка и да е препоръчано
и доразвито като подход в "Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси чрез
насърчаване на устойчив туризъм в НП "Пирин" (ЮНЕСКО, 2011), не са предприети достатъчно
мерки за прилагането му към местни традиционни произведения и туристически услуги.
В Приложение № 1.18.2 към Сборник «Социално – икономически аспекти» е представена
информация за:
 Етнографски забележителности и музеи;
 Традиционни празници и обичаи;
 Традиционни занаяти.

подробна

1.19. ЛАНДШАФТ
1.19.1. Структура на ландшафта
1.19.1.1. Структура на ландшафта от План ‘04
При определяне ландшафтната структура на НП Пирин се използват двете ландшафтни
класификации разработени за страната – регионална и типологична.
Съгласно картата на регионалното ландшафтно райониране на България (Петров, 1997)
територията на НП Пирин попада в Средноместенска ландшафтна и Пиринска ландшафтна
подобласт на Южнобългарска планинско-котловинна област.
Съгласно Типологичната класификационна система на ландшафтите в България (Петров,
1997) територията на НП Пирин попада в ландшафтна структура, която се характеризира с 15
групи, 8 подтипа и 5 ландшафтни типа от клас Планински ландшафти (Таблица 1.19.1.1.).

1.19.1.2. Актуализирана структура на ландшафта на НП Пирин
При определяне ландшафтната структура на НП Пирин се използват двете ландшафтни
класификации разработени за страната – регионална и типологична (Петров, 1997). Те са
определени в План ’04.
Възприема се схващането, че съвременните ландшафти са продукт от взаимодействието
между природни и антропогенни фактори, т.е. определената ландшафтна структура на НП е
вторична.
Определени се следните относително еднородни ландшафтни единици – горски, ливаден,
скален, аквален и антропогенен ландшафт. При проведените теренни проучвания и срещи с
местното население този вид схващане за ландшафтната структура се оказва най-лесно
разпознаваем, тъй като видът на земното покритие дава физиономията на ландшафта,
неговият външен облик и е относително траен във времето.
Тези ландшафтни разновидности характеризират детайлно хоризонталната и вертикална
ландшафтна структура на НП. Те са относително еднородни ландшафтни единици и на базата
на тях е съставена Карта на ландшафтна структура на НП Пирин – Приложение 1.19.1.2. към
Сборник Социално-икономически аспекти Ландшафтната карта на НП представлява
образно-знаков модел, който разкрива структурата, динамиката и функционирането на
ландшафтите от съответния таксономичен ранг.

1.19.2. Естетически качества на ландшафта
Чрез теренните проучвания e набрана изходна информация за ландшафта. На базата на тези
проучвания могат да се направят следните изводи:
Естетическото въздействие на ландшафт горски се характеризира с физиономичност и динамика.
Въздействието от смяната на сезонните цикли е най-чувствително при ландшафт горски
широколистен, поради вегетационните особености на широколистните видове. С много високи
естетически качества се оценяват горски ландшафти, в които основен физиономичен и структурен
елемент са високостъблени насаждения на об. бук – ландшафт горски с широколистни
високостъблени насаждения. Особено силно е естетическото въздействие на об. бук през зимния
сезон, когато сивата кора на стъблата му контрастира с зеления цвят на иглолистинте видове
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доминиращи в НП Пирин. Впечатляващо красиво е и есенното обагряне на листата, което също
контрастира на фона на иглолистните гори на Пирин.
Ландшафт горски с иглолистни насаждения с естествен произход също притежава високи
естетически качества. Като обекти с висока ценност и принос към положителното възприятие за
красота, могъщество и сила на природата на НП Пирин, са насажденията от бяла и черна мура, в които
се срещат вековни дървета излъчващи огромното величие на природата. Характерен пример е
Байкушевата мура, която е символ на дълговечност. Като цяло този ландшафт е доминиращ за
територията на НП и определя обликът му, като красив, неповторим и същевременно досегаем.
Естетическата ценност на ландшафтите от територията на парка може да бъде временно нарушена.
Това се случва при проява на екстремни природни явления като ветровали, ветроломи, снеголоми,
лавини и др. могат да увредят дървесната растителност.
Ландшафт ливаден. Както ландшафт горски, така и ландшафт ливаден притежава специфична
сезонна динамика. Високопланинските ливади и пасища осигуряват перспективи към близки и
далечни панорами от територията на НП.
Ландшафт скален. Ландшафт скален от територията на НП Пирин образува твърде интересни и
уникални релефни форми, които имат висока естетическа стойност. През зимните месеци снежната
покривка по високите върховете на Пирин омекотява визуалното възприемане на ландшафта, като
същевременно контрастира с зеленият цвят на иглолистните гори. През летните месеци отсъствието на
растителната компонента засилва усещането за надмощието и силата на природата.
Ландшафт аквален. От всички ландшафтни компоненти, водата е тази, която повишава в най-голяма
степен естетическите качества на ландшафта. Естествените езера на територията на НП Пирин, със
своите чисти води, са притегателен център за много туристи. Пейзажните форми на естествените
водни огледала създават усещане за хармония в природата. Същевременно рязката хоризонтална
граница между сушата и водата създава контраст на цветовете. Тези ландшафти притежават
изключителна живописна ценност.
С най-ниски естетически качества е ландшафт антропогенен, където антропогенната дейност е
довела до замърсяване на ландшафтни компоненти, унищожаване на биоразнообразие, ерозия на
почвата, кариерна дейност и др.

Мерки за подобряване на ландшафта
Като мерки за подобряване на естетическите качества на ландшафта и същевременно запазване на
изключителното биологично разнообразие на територията му могат да се предложат следните мерки:
 Да се активизира участието на местното население и заинтересованите страни в
опразването и възстановяването на ландшафтите чрез изпълняването на конкретни
дейности - организиране на дни за почистване на парка, ремонт на туристически
пътеки и инфраструктура, опазване на биологично разнообразие и т.н.
 Уеднаквяване на парковата мебел – табели, указателни знаци, пейки, заслони, места за
пикник, парапети и т.н., като е желателно използване на естествени материали
налични на територията на НП – дървен материал, камъни.
 Да се увеличат информационните и образователни дейности за популяризиране на
биологичното и ландшафтно разнообразие на НП.

Ландшафтите в двата резервати, са както следва:
Биосферен Резерват „Баюви дупки -Джинджирица”
На територията на резервата са определени се следните относително еднородни ландшафтни
единици – горски, ливаден, скален и аквален ландшафт.

Резерват „Юлен”
На територията на резервата са определени се следните относително еднородни ландшафтни
единици – горски, ливаден, скален и аквален ландшафт.
Аналитичната част от проучванията и картен материал е включена в Приложение към т.1.19 в Сборник
„Социално-икономически аспекти“

1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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1.20.1. Атмосферен въздух
Атмосферният въздух на територията контролирана от РИОСВ – Благоевград, където попада
и НП Пирин е с много добро качество. Качеството на атмосферния въздух е нарушено
единствено по показател ФПЧ10 (фини прахови частици) Основни фактори за превишенията
са ползването на твърди горива за отопление, автомобилният транспорт и неподдържана
пътна и прилежаща инфраструктура. През всички години са регистрирани превишения на
СДН и СГН за ФПЧ10;
За територията на Парка няма текущ мониторинг за КАВ. Констатирани са спорадично
замърсявания с ФПЧ10 от автомоболния транспорт и от строителни работи.

1.20.2. Води
Дирекция “Национален парк Пирин”, съгласувано с Изпълнителната агенция по околна среда
/ИАОС/, е определила езера и участъци от реки, в които ежегодно по определен график се
изследва качеството на водите. Анализът е извършен и върху данни от изследванията на
експертите от Раздел „Абиотични фактори“.













Направените изследвания на реките и езерата характеризират водите като чисти и с високо
качество. По показателите съдържание на разтворен кислород, сулфатни йони, неразтворени
вещества, киселинност и електропроводимост, изследваните водни тела са в „отлично“
състояние.
Установено е повишено съдържание на амониев азот и фосфатни йони, с по-високи стойности
във водите от езерата като средната концентрация на амониевия азот за езерата е близо 10
пъти по-висока от тази в реките и възлиза на 1,45 mg.dm-, съответстващо на “умерено”
състояние.
Отлично е състоянието по амониев азот само на езерата Тевно, Малокаменишко и Долно
Кременско. От реките, най-високо съдържание на амониев азот има в р. Бъндерица, Десилица
и Ретиже. В много добро състояние по съдържание на нитратен азот са водите на реките
Плешка, Безбожка и Пиринска Бистрица, а р. Десилица, Дългото и Жабешкото Бъндеришки
езера съдържат по-високи концентрации на нитрати от изискванията дори за умерено
състояние.
В сравнение с План‘04 се наблюдава слабо влошаване на качеството на повърхностните води в
Парка по отношение на азот, фосфор и биохимична потребност от кислород.
Стойностите на ecological quality ratio характеризират неповлияни, референтни условия и
съответстват на много добро състояние на проучваните водни тела. Като такива се открояват
преобладаващата част от проучваните реки в НП Пирин С добър екологичен статус са
оценени реките Бела река, Безбожка и Икришка. Причина за регистрираните по-ниски оценки
са основно локални антропогенни въздействия.
Като крайна оценка по показателите фитопланктон и фитобентос всички стоящи водни тела на
територията на Парка се характеризират с отлично екологично състояние.
Независимо от липсата на локални пречиствателни съоръжения на туристическите хижи,
състоянието на водите на границата на парка и под нея се определя като отлично и добро.
Сравнителният анализ на състоянието на водите през настоящия (2014 г.) и предходния
период на проучване (2001-2002 г) показва, че като цяло течащите води се характеризират с
непроменено качество.

1.20.3. Земи и почви
1.20.3.1. Състояние на почвите
Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди
Според анализа на РИОСВ – Благоевград на базата на резултатите от провеждания почвен мониторинг
по широк спектър от показатели по всички компоненти на околната среда и фактори които и влияят,
структурата и обемите на производство в региона, както и възраждане на земеделието в последните
години, състоянието на почвите е добро.

Състояние на почвите от ски пистите (Източник -Раздел 1.11.)
От извършените анализи през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. в. 2215 m), „Тодорка”
(н. в. 2080 m), разположени в зоната на разпространение на планинско ливадните почви, „Томба”
(средна част - н. в. 1897 m), „Томба” (долна част - н. в. 1752 m), разположени в зоната на
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разпространение на тъмноцветните горски почви и контрола – планинско ливадна почва от отдел 125
(1) – н.в. 1947 m са направени следните констатации:
 По отношение на рН на изследваните почви - почвите от „Балканиада” и „Тодорка” са със
силно кисела реакция, а тези от писта „Томба” (средна и долна част) са със средно кисела
реакция. По отношение на съдържание на хумус - почвите от писти„Балканиада” и „Тодорка”
са обилно хумусни, а тези от писта „Томба” (средна и долна част) са със средно хумусно
съдържание. По отношение на запасеност с общ азот - почвите от писти „Балканиада” и
„Тодорка” са с обилна запасеност, а тези от писта„Томба” (средна и долна част) са с малка
запасеност;
 По отношение на макро и микроелементи - почвите от писти „Балканиада” и „Тодорка” са с
добра запасеност с усвоим фосфор, силно обилна до свръх обилна запасеност с калий и много
слаба запасеност с усвоим магнезий, а тези от писта „Томба” (средна и долна част) са със
средна запасеност с усвоим фосфор, свръх обилна запасеност с калий и много слаба
запасеност с усвоим калий.

Резултатите от провеждания мониторинг на почвите на територията на НП „Пирин“ показват, че
няма замърсяване с тежки метали и металоиди на мъртвата горска постилка и на повърхностния
(0-10 cm) органичен почвен хоризонт, както и на почвите.

Ерозионни процеси в почвите
За оценка на ерозионните процеси в територията на НП “Пирин” са ползвани топографски
карти в М 1:50000 и наличната в парка техническа информация, както и констатации от
напаравената инвентаризация. В резултат на направените проучвания са установени 855,2 ха с
ерозионни процеси с различна степен.
В Буферна зона-ЮНЕСКО ски-пистите заемат обща площ 118.3 ха, или 11.0% от площта на
буферната зоната. По ски-пистите на ски-зона с център гр.Банско – част от Буферна зонаЮНЕСКО, с потенциална заплаха за развитие на площна и ограничено линейна ерозия е
установена обща площ на тези места 16.5 ха. (за сравнение с 2004 г. – 102ха). Ски писти с
различна степен на ерозираност в Буферната зона заемат 1,1% или 12.4 ха.
В частта от Буферната зона на ски-зона с център гр.Добринище не са констатирани
ерозионни процеси в т.ч. 12.4 ха (1.1% от зоната) са ерозирани ски-писти в зоната.
На територията на Резерват „Баюви дупки-Джинджирица” в отдели и подотдели: 39 а, в; 52
б, в; 65 б, в с обща площ 47.2 ха е установена площна ерозия, със слаба I степен на
ерозираност – 12.0 ха, като е ерозирана горната половина на хоризонт А и площи със слаба до
средна II степен на ерозираност – 35.2 ха, ерозиран е целият хумусен хоризонт А.
На територията Резерват „Юлен” не са установени терени с ерозия.

1.20.3.2. Антропогенно натоварени земи
Оценка на застроените територии
На територията на парка и около него са ситуирани 21 туристически обекта за настаняване от
типа „хижа/заслон”. В границите на парка попадат 9 хижи (от които 6 бр. се стопанисват от
местни туристически дружества към БТС, 2 бр. от юридически лица и една от община), 4
заслона стопанисвани от местни туристически дружества и един мотел стопанисван от
юридическо лице.
В последните 20 години развитието на туризма в района и около НП Пирин води до бурна
урбанизоция на извънселищните територии със смяна на предназначението на поземлени
имоти – основно в землището на гр.Банско и в по-малка степен в землището на Добринище. В
резултат на този процес извън населените места са усвоени и урбанизирани 121 ха. Тази площ
е използвана предимно за спортни, вилни и рекреационни зони, обекти за обществено
обслужване, за комунално стопанство и т.н. които нямат планове за устройството им.

Оценка на техническата и транспортна инфраструктура
Държавна пътна мрежа - в границите на контактната зона, като мощност е достатъчна със
своите 413 км дължина. Състоянието и е добро. Пътищата в лошо състояние са 19,5км или 5%
от общата дължина.
Горска пътна мрежа – мощността е недостатъчна, както като обща дължина, така и като
гъстота, като в района на парка е 3,96/ха, а в контактната зона 6,40м/ха. Състоянието на
пътищата е лошо като земните пътища отнесени към пътищата в добро и задоволително
състояние е в границите на 60:40.

201
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.“

Съществуващи паркинги
Паркингът на Шилигарника е с изчерпан капацитет за върхово натоварване. Това създава
условия за нерегламентирано паркиране по протежение на пътя. Според инвентаризацията на
НП местата за паркиране в непосредствена близост до него са около 315, а общо за парка са
около 745. Оказва се, че те са крайно недостатъчно и това води до нерагламентирано
паркиране на различни места, което води от своя страна на проблеми с утъпкване,
провокиране на ерозионни процеси и т.н.

Зони и площи с туристическо натоварване (източник т.1.16.)
В последните години от действието на ПУ’04 се наблюдава непрекъснато повишаване на
туристопотока на 5 туристически зони, от които с най-голямо туристическо натоварване е Ски
зона с център гр.Банско.

Ски-зона Банско и прилежаща територия
Ски-зона Банско или наричана понастоящем според критериите на ЮНЕСКО „буферна зона”
е с площ 1004.2 ха. Изграждането и функционирането на всички съоръжения и сгради е
съобразено с необходимите екологични норми. Изградени са 3 броя биологични стъпала за
пречистване на отпадните води, работи се по програма за затревяване и зачимяване на
откритите терени, работи се по противоерозионно укрепяване и др. Ски-зоната е значително
натоварена. През зимния сезон на ден минават средно между 3500 и 4500 човека. В пикови
моменти поема около 7-8 хил. туристи.

Ски-зона Добринще и прилежаща територия
Строителство през периода след приемане на План’04 свързано с реконструкция, ремонт и
подмяна на съоръжения в района на ски-пистите.

Оценка на антропогенното натоварване върху Парка
Антропогенното влияние върху ЗТ и прилежащата й територия се изразява в:
- Частична загуба на почва при оформяне на ски-писти
- Ерозия на почвата
- Утъпкване на почвата
- Загуба на приоритетни природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Пирин” - не
се констатира загуба на приоритетни природни местообитания (Източник – Инвентаризация
на Парка)
- Загуба на природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Пирин” - не може да се
установи дали има някаква реална загуба на природно местообитание или има естествено
нарастване/намаляване на площите им.

1.20.4. Отпадъци
Микросметища на територията на Парка, в резултат на направената инвентаризация не са
констатирани.
Замърсяване с битови отпадъци – не се констарират нарушения с практическо значение, както по
пътеките така и в прилежащите им територии в резултат на туристическа дейност.
Замърсяване със строителни отпадъци – малки количества около корекцията с габиони на р.
Бъндеришка.
Нерегулирано използване на пестициди - в непосредствена близост със ЗТ и ЗЗ не са установени.
Наличието на амортизирани и подложени на разрушаване или разрушени и полу-разрушени или
изоставени сгради, стари и неподдържани заслони, също трябва да се счита като замърсяване с
отпадъци. Такива сгради се наблюдават като допълнително застрояване почти навсякъде до
основните туристически обекти.
Количествата битови отпадъци на територията на НП „Пирин“ са описани към т.1.16.3.3. от План‘14

1.20.5. Води
Замърсяване с отпадни води - На територията на парка са установени площи с влошено
хидрохимично състояние на водите от дифузни източници на замърсяване – септични ями,
пашуващи животни, третиране на ски-пистите с торове за стабилизиране на тревната покривка.
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Същевременно липсва пречистване на отпадъчните води от преобладаващата част от точковите
източници (хижи и др.п. обекти, подробно описани в т.1.16.3 и 1.16.7. ).

1.20.6. Шум
Нивата на шум са завишени преди всичко от автомобилния транспорт на градовете и около
туристическите обекти. През зимния период се наблюдава завишаване на шума окoло
туристическите обекти от туристическо натоварване

1.20.7. Радиационен контрол
Наблюденията през 2013 г. на територията на РИОСВ – Благоевград показват, че радиационният
гама-фон е в границите на характерния естествен-гама фон за региона. Няма регистрирани
превишения. Няма особени различия на състоянието в сравнение с 2012 г.

1.20.8. Горещи точки с проблеми, касаещи компонентите на околната среда
От анализа на данните за тренда на различните компоненти на околната среда и тяхното
пространствено разпространение, информацията от отчетните доклади на РИОСВ-Благоевград,
данните от мониторинга, данните получени от изследванията на експертите от Раздел Абиотични
фактори и от целенасочени проучвания по т.1.20. от План‘14 могат да се предложат следните места
като горещи точки по отношение на състоянието на околната среда:

І тип – територии с висок антропогенен натиск
№

Наименование

Източник на отпадни Други проблеми
води- <50 EЖ

1

Бъндеришка
поляна
Шилигарника

3

Платото

4

х. Вихрен

ПСОВ Бъндеришка полянанедостатъчно пречистване
ПСОВ
Шилигарниканедостатъчно пречистване
ПОСВ Платотонедостатъчно пречистване
Туристическа зона Вихрен

5

Мъртва поляна

Хотел Сикрет

Туристическо
натоварване,
антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
Туристическо
натоварване,
антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
Туристическо натоварване, антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
Туристическо натоварване, антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
Туристическо натоварване, шум, отпадъци

6

Мъртва поляна

Хотел Тофана

Туристическо натоварване, шум, отпадъци

7

х. Безбог

Хижа Безбог

Туристическо натоварване, шум, отпадъци

8

Тевно езеро

Заслон Тевно езеро

Отпадъци

9

х. Синаница

Хижа Синаница

Туристическо натоварване, шум, отпадъци

10

х. Бъндерица

Хижа Бъндерица

Туристическо натоварване, шум, отпадъци

11

х. Яворов

Туристическа зона Яворов

12

х. Демяница

Хижа Демяница

13

х. Бъндерица

14

х. Беговица

Таверната – до Къмпинг
Бъндерица
Хижа Беговица

Туристическо натоварване, антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
Туристическо натоварване, антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
Туристическо натоварване, антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
шум, отпадъци

15

Спано поле

16

х. Пирин

2

Заслон
Спано поле
Хижа Пирин

Шум отпадъци
Туристическо натоварване, антропогенно
натоварване, шум, отпадъци
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ІІ тип – ерозирани терени
В този тип са поставени преди всичко ски пистите, които през последните години имаха проблеми с
площната ерозия и бяха укрепвани и затревявани. За да бъдат в добро състояние се изисква ежегодно
наблюдение и поддържане . Това са пистите в Ски зона Център Банско-ПУ“Вихрен“
В Приложение № 1.20 към Сборник „Социално-икономически аспекти“ са представени таблици, както
следва:
Таблица 1.20.1 Обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, които подлежат на
задължителен контрол през 2013 г. (Източник РИОСВ-Благоевград)
Таблица 1.20.2. Обекти, формиращи над 50 ЕЖ средно дневно на седмична база отпадни води – източник Марковски, Георгиев, 2014
Таблица..1.20.3. .Разпределение на земите по видове територии и по общини.

ПЪРВА ОЦЕНКА
Цел на Първа оценка от План‘14 е на базата на събраната актуална информация и данни за
абиотичните и биотичните елементи и социално-икономическата характеристика да оцени
факторите, видовете екосистеми, местообитания, съобщества и видове от флората и фауната,
културните и социално-икономическите аспекти на средата на обекта и неговите прилежащи
територии.
Изборът на абиотичните и биотичните елементи се базира на тяхната световна, европейска или
национална значимост, степен на влияние и необходимостта от дългосрочно опазване в съответствие с
тяхното екологично състояние. Оценката включва преглед на описаната информация и нейното
оценяване по еднакви показатели и критерии за екологичните фактори и по други критерии за
културните и социално-икономически дадености. Възприети са степени „ниска“, „средна“, „висока“ и
значение „национално“, „европейско“, „световно“. Оценките са направени отделно за НП „Пирин“,
Биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“, Резерват „Юлен“ и Прилежащи територии,
съобразно действащите режими в тях.

За Екологичната оценка критериите са: Уязвимост, Рядкост, Естественост, Типичност,
Размери, Биологично разнообразие и Стабилност и нестабилност представени в таблици:
1.21.1. Уязвимост; 1.21.2. Рядкост, 1.21.3.Естественост, 1.21.4. Типичност, 1.21.5. Размери, 1.21.6.
Биологично разнообразие и 1.21.7. Стабилност и нестабилност

1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
1.21.1. Уязвимост

СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1

2

ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
КЛИМАТ

СТЕ
ПЕН

3

4

5

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘04

НЕОБХ. МЕРКИ
/ ПРЕПОРЪКИ

Макро-климат
на Пирин

++

Локално проявление на глобалните
климатични промени

Локални
(мезомикро-)
климати

++

1.Антропогенни
дейности,
предизвикващи микро-климатични
промени: изсичане на просеки за
изграждане на писти; строителство

и
по

Регистрирани са тенденции
на промяна в параметрите
на някои климатични
елементи, процеси и
явления

Проучване на
националните
стратегии,
програми и
политики в
областта на
климатичните
промени и
предприемане на
местни действия,
отразяващи
националните
такива.
Изграждане на
локална
климатична
мониторингова
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1

територията на
НП „Пирин”

2

3

на
рекреационно-туристически
обекти и съоръжения, и др.;
2.Естествени процеси и явления:
горски пожари, осушаване на водни
обекти, или преовлажняване на
подстилащата повърхност и др.
ГЕОЛОГИЧЕН/ ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ
Антропогенните
фактори
са
основната причина за високата
уязвимост на карстовите и пещерни
образувания. А именно: достъпът на
++
Пещери
недоброжелатели до тези обекти
+
може да доведе до рушене и грабене
(на сталактити, сталагмити и
сталактони); обрисуване с бои и
изхвърляне на отпадъци.
Подобно на пещерите и тук основна
причина
за
уязвимостта
са
антропогенните фактори. Но освен
това тук и самите картови
++
Пропасти
образувания
са
потенциална
+
опасност за самите туристи без
необходими спелеоложки умения и
екипировка. Хвърляне на камъни и
боклуци в пропастите.
Поради затоплянето на климата е
възможно по-дълбокото врязване на
речните корита, което може да
Циркуси
+
доведе до по-бързо изтичане на
водите и съответно до изчезване на
самите езера.

Горнокредни
гранити

Стари кариери

Стари минни
разработки

++

++
+

++
+

Денудационно
гравитационни
те форми и
наслаги
(срутища,
сипеи,
каменопади и
блокажи).

++

Лавиноопасни
зони.

++
+

4

Горнокредните гранити в източната
част на парка са изложени на силно
изветряне,
което
води
до
грусирането им.
Това би могло до доведе до свличане
или нарушаване на пътищата и
пътеките в засегнатите райони.
Старите и не действащи кариери са
податливи на ерозия и нарушаване
целостта на скалите. Това може да
доведе до образуване на срутища,
което е потенциално опасно, ако са в
близост до постройки, пътища,
пътеки и всякакви туристически
обекти.
Старите минни разработки са
потенциално опасни от срутване,
поради изгнили и откраднати
дървени подпори. Поради което е
възможно срутване на галериите.
Тези обекти заемат големи по обхват
площи от парка. В зависимост от
своята морфология сипеите са пряко
свързани с циркусите, а срутищата и
каменопадите са зависими от
наклона на склоновете.
Поради факта, че на територията на
парка
преобладават
предимно
стръмните склонови повърхности, е
възможно те да зесегнат често
посещавани маршрути, пътища, ски
писти,
постройки
и
други
туристически обекти.
Активирането на лавините през
зимния сезон крие опасност за
туристи, спортисти и затрупване на
пътища и пътеки.

5

мрежа за
проследяване и
оценяване хода на
климатичните
параметри.

Няма

Няма

Няма.
Грусирането
е
геоложки процес,
който не може да
бъде регулиран.
Мерките,
които
биха могли да се
предприемат
е
постоянното
наблюдение
и
укрепване
на
пътищата
и
пътеките.
Наблюдение
евентуално
укрепване
необходимите
подпори
съоръжения.

с
и

Ограничаване на
достъпа до тях.

Наблюдение
евентуално
укрепване
необходимите
подпори
съоръжения.

Изграждане
съоръжения
предпазване
лавини
информиране
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1

2

3

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ
Климатичните промени, които водят
до намаляване на валежите във
високите части на планината и
Водни ресурси ++
намаляват водните ресурси.
Увеличаване на водопотреблението
чрез определяне на нови
водохващания
ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Хидрохимично
състояние по
показатели

-Наличие на дифузни източници на
замърсяване
(Септични
ями,
пашуващи животни, третиране на
пистите с торове за стабилизиране
на тревна покривка)
- Липса на пречистване на
отпадъчните води от преобладаваща
част от точковите източници на
замърсяване

++
+

ХИДРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Екологично
състояние на
лотичните
водни
тела,
базирано
на
макрозообенто
с,
съответно
оценено
по
показателя
Биотичен
индекс

+

Екологично
състояние на
стоящи водни
тела - Оценка
на
екологичното
състояние по ++
биологичен
елемент
за
качество
на
фитопланктон
и фитобентос
на 20 езера от
НП
ПОЧВИ/ПРОЦЕСИ

4

5

посетителите през
зимата
за
опасните
участъци.

Известно намаляване на
водните
ресурси, около 20
млн m3, което е около 510% по-малко от
изчислените водни ресурси
за миналия период

Строг контрол на
разрешаването на
водохващания на
територията на
парка.

В плана 2004 г. практически
не са установени азот и
фосфор
съдържащи
съединения и органични
замърсители във водните
тела през 2001-2002 г.
Резултатите от мониторинга
на водите за 2004-2013 г.
показват повишаване на
съдържанието на амониев
азот и фосфати, както и на
стойностите на БПК, която
тенденция се потвърди и от
извършените в настоящия
проект
хидрохимични
анализи на реки и езера в
парка;
Развитие на планктонен
цъфтеж (еутрофизация) в
някои от Василашките и
Бъндеришките
езера.
Средното съдържание на
амониев азот в езерата е 10
пъти по-високо от това в
реките, което ги прави поуязвими.

-Изграждане
на
локални модулни
пречиствателни
съоръжения
за
всички
обекти,
генериращи
отпадъчни води;
-Повишаване на
пречиствателния
ефект
на
съществуващите 3
пречиствателни
станции
на
територията
на
парка;
-Системен
локален
мониторинг
на
по-уязвимите
водни тела;
-Контрол
върху
спазване
на
разрешените
за
пашуване зони;

Състоянието
на
водите
в
проучваните
водни
тела,
разположени на границата на парка
и под нея се определя като отлично
и добро. Това се дължи на мощния
самопречиствателен потенциал на
реките, позитивно повлиян от
големия наклон, високата скорост на
течение и благоприятни стойности
на кислородните показатели.

Не
се
установяват
съществени промени
в
състоянието на водите в
проучваните
реки,
разположени на територията
на парка.
Следва да се вземе под
внимание факта, че водните
екосистеми имат определен
лимит,
граница
на
поносимост
на
натоварванията,
които
могат да поемат и над който
настъпват
сериозни
негативни
промени
в
тяхната
структура
и
функциониране им

Като крайна оценка по показателите
фитопланктон и фитобентос всички
проучените
20
езера
се
характеризират
с
отлично
екологично състояние.

За
Влахинските
езера,
Тодорино око, Попово,
Рибно1, Рибно2, Горно
Василашко по определени
критерии оценката е за
„добро“
екологично
състояние

Провеждане
на
периодичен
хидробиологичен
мониторинг
Изграждане
на
локални
пречиствателни
съоръжения
Контрол
върху
съоръженията за
третиране
на
изкуствен сняг и
местата
за
съхранение
на
специализирана
транспортна
техника

Мерки
за
ограничаване
замърсяването на
езерата
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1

2

Буферност на
почвите

+

+

Ерозионни
процеси

++

ЛАНДШАФТ

Естествени
ландшафти

++

Антропогенни
++
ландшафти
ЕКОСИСТЕМИ
Диференциран
и са общо 31
типове
екосистеми, от
които:
6
типа
първични
екосистеми в
алпийския
пояс, от които ++
2 тревни и 4
скални
9
типа
екосистеми в
субалпийския
пояс, от които
4 първични и 5
производни

3

На територията на Парка има
значително
преобладаване
на
почвите
със
силна
буферна
способност – 72 % като почвите със
слаба буферна способност са 28 %,
което ги прави слабо уязвими на
замърсяване

4

-При инвентаризацията на площите
са установени терени с възникнали
ерозионни процеси и потенциана
заплаха за развитие в тях на площна
и линейна ерозия, върху обща площ
855.2 ха. Площите със слаба до
средна(II-ра степен на ерозираност)
са 784.5. ха, Ерозиран е целият
хумусен хоризонт (А) на 20% до
40% от посочената територия;
-Върху сравнително малка част от
площта на ски-пистите – 13.9% (16.5
ха), съществува заплаха за развитие
на площна и линейна ерозия тъй
като терените са слабо затревени (от
0 до 30%).
- Заплахата от ерозия е не само
заради
незначителната
тревна
покривка, но и поради големите
наклони на пистите – обикновено
над 10º, което прави терените
уязвими на ерозионни процеси

1.За 16.5 ха терени
върху части от
ски-писти
в
Буферната зонаЮнеско
е
необходимо да се
изпълнят
противоерозионни
мерки
като
изграждане
на
валове-канавки и
затревяване
2.
Стръмните
откоси по Ски път
1 следва да се
укрепят
срещу
падащи камъни,
дървета
и
свличане
на
земно-скални
маси

Степента
на
уязвимост
на
естествените ландшафти се оценява
като средна. Устойчивостта на
тяхната структура се определя от
процесите на самоорганизация на
ландшафта.
С
най-висока
устойчивост
се
характеризират
горските ландшафти. Причини от
естествен характер, който могат да
нарушат
устойчивостта
на
природните
ландшафти
са
ветровали, ветроломи, снеголоми,
лавини
и
др.
Причини
от
антропогенен характер включват
последиците
причинени
от
човешката дейност като пожари,
нерегламентирано
събиране
на
билки, ерозия, нерегламентирани
сечи,
формиране
на
нерегламентирани депа за отпадъци
и др.
Съществуването на тези ландшафти
зависи от антропогенната дейност и
поддържането им от човека.
В алпийския пояс най-уязвими са
ацидофилните психрофитни тревни
екосистеми
и
калцефилните
криофитни
тревни
екосистеми.
Основни заплахи са свързани с
пашата, като пренатоварването води
да деградационни процеси, а липсата
на паша – до захрастяване.
В субалпийския пояс най-уязвими са
Хигропсихрофилните
торфищни
екосистеми,
Олиготрофните
до
мезотрофни екосистеми в планински
езера и екосистемите в дистрофните
езера. Основните заплахи при тях са
свързани с повишена еутрофикация
поради вток на биогенни елементи
при а ктивна паша на крави или
поради липса на пречиствателни

5

В план,04 екосистемите съ
приравнени с хабитати и
при тях е коментирана
уязвимостта

Опазване
ландшафта

на

Опазване
ландшафта

на

Провеждане
на
мониторинг
за
състоянието
на
уязвимите
екосистеми
и
разработване на
нормативи
за
оптимално
пасищно
натоварване
Изграждане
на
пречиствателни
съоръжения
в
хижите,
които
нямат
такива
съоръжения
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1

типове
екосистеми
9
типа
екосистеми
във
високопланинс
кия
горски
пояс, от кието
7 първични и 2
типа
производни и
вторични
екосистеми
7
типа
екосистеми в
буковия
горски пояс, от
които
2
първични и 5
производни и
вторични
екосистеми

2

3

съоръжения в някои хижи.

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
Местообитания/ Приложение 1 на ЗБР
В Червената книга на Р.България
като уязвими са посочени 19 типа
местообитания, застрашени са 9
местообитания, 7 са потенциално
застрашени, а 2 са критично
застрашени
Уязвимостта
на
природните
На
местообитания от Приложение I на
територията на
ЗБР се оценява със средна степен.
НП „Пирин“ са
Критично
застрашени
са:
установени 25
Високопланинските
ерикоидни
типа природни
съобщества от черен емпетрум
местообитания ++
(Empetrum nigrum) и боровинки
от
(Vaccinium spp.) от местообитание
Приложение 1
4060
Алпийски
и
бореални
към Директива
ерикоидни съобщества;
92/43/ЕЕС
и
Алпийски
калцефилни
тревни
ЗБР
съобщества край топящи се преспи
от местообитание 6170 Алпийски и
субалпийски варовикови тревни
съобщества.
Като
най-силно
уязвими
се
определят
водните
и
преовлажнените
торфищни
местообитания
Приоритетни местообитания/ Приложение 1 на ЗБР
Приоритетни
според
Директива
92/43/ЕЕС са 4
природни
местообитания
:
4070*
При дадената средна оценка за
Храстови
уязвимост на 4–те приоритетни
съобщества с
природни местообитания, по-силно
Pinus mugo;
уязвими са местообитания 6230 под
6230* Богати ++
влияние на пашата и 91D0*- от
на
видове
промени в хидрологичния режим
картълови
при протичащи естествени сукцесии
съобщества в
и антропогенно въздействие
ърху
силикатен
терен
в
планининте ;
91D0*
Мочурни гори;
9530*
Субсредиземн

4

5

В план,04 в съответствие с
палеарктичната
класификация, природните
местообитания са свързани
с
основните
типове
растителност. Частично се
потвърждава оценката, че
разширявянето на площите
на съобществата на
сибирската хвойна и
навлизането на вторична
храстова растителност на
определени територии е
вследствие намалялата или
пълната липса на паша
Тревната растителност в
горската зона има вторичен
произход и е развита на
мястото на съществували в
миналото гори
-Състоянието на тревните
ценози
е
относително
добро.

Провеждане
на
мониторинг
за
състоянието
на
уязвимите
местобитания,
като
в
съответствие
с
констатираните
негативни
тенденции
се
набелязнат
конкретни мерки.

Не
са
установени
съществени
промени
в
уязвимостта на природните
местообитания
през
последното десетилетие.

Провеждане
на
мониторинг
за
състоянието
на
приоритетните
природни
местообитания,
като
в
съответствие
с
констатираните
негативни
тенденции
се
набелязнат
конкретни мерки.
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1

оморски
борови гори с
ендемични
подвидове
черен бор

2

3

Природни местообитания извън Приложение 1 на ЗБР
Местообитанията на производните
тревни
екосистеми
и
на
изкуствените горски култури от
++
местни видове са в сравнително
добро състояние и не са подложени
на сериозни бъдещи заплахи и
влияния
В Червената книга на Р.България
като уязвими са посочени 19 типа
местообитания, застрашени са 9
местообитания, 7 са потенциално
застрашени, а 2 са критично
застрашени
Уязвимостта
на
природните
На
местообитания от Приложение I на
територията на
ЗБР се оценява със средна степен.
НП „Пирин“ са
Критично
застрашени
са:
установени 25
Високопланинските
ерикоидни
типа природни
съобщества от черен емпетрум
местообитания ++
(Empetrum nigrum) и боровинки
от
(Vaccinium spp.) от местообитание
Приложение 1
4060
Алпийски
и
бореални
към Директива
ерикоидни съобщества;
92/43/ЕЕС
и
Алпийски
калцефилни
тревни
ЗБР
съобщества край топящи се преспи
от местообитание 6170 Алпийски и
субалпийски варовикови тревни
съобщества.
Като
най-силно
уязвими
се
определят
водните
и
преовлажнените
торфищни
местообитания
АНТРОПОГЕННИ МЕСТООБИТАНИЯ
Потвърждават се констатациите от
План‘04,
че
антропогенните
Сечища,
местообитания
не
натоварват
просеки,
допълнително
природните
++
дворове,
местообитания
в
парковата
+
пътища,
територия.
паркинги и др.
Но тези територии се явяват, като
източници за разпространение на
подвижни и вторични видове
РАСТИТЕЛНОСТ
Съобщества/формации
-Потвърждава се констатацията, за
В съответствие
по-голямата степен на уязвимост на
със Заданието
широколистните гори, които заемат
за
по-ниските части на НП, в близост
разработване
до зоната на по-силно антропогенно
на
ПУ,
влияние
класификацият
-Иглолистни гори, Смесени гори и
а
на
Горски култури са уязвими от
растителността
естествени
природни
фактори
по
снеголоми, ветровали и изсъхване.
доминантния
-Незаконното добиване на дървесина
подход, като ++
от прилежащите
обособените
паркови територии, особено в
формации по
границата на ПУ „Баюви дупки“ и
Бондев /1991/,
ТП „ДЛС Разлог“ оказва
групите
въздействие и прави уязвима
формации са
растителността в горските
свързани
с
екосистеми в периферията на парка.
обособените
Въздействието
върху
25
типа
растителността
от
пожарите,
природни
лавините и ветровалите има
местообитания
спорадично естество и е на
относително малки и локализирани

4

В план,04 в съответствие с
палеарктичната
класификация, природните
местообитания са свързани
с
основните
типове
растителност. Частично се
потвърждава оценката, че
разширявянето на площите
на съобществата на
сибирската хвойна и
навлизането на вторична
храстова растителност на
определени територии е
вследствие намалялата или
пълната липса на паша
Тревната растителност в
горската зона има вторичен
произход и е развита на
мястото на съществували в
миналото гори
-Състоянието на тревните
ценози
е
относително
добро.

5

Провеждане
на
мониторинг
за
състоянието
на
уязвимите
местобитания,
като
в
съответствие
с
констатираните
негативни
тенденции
се
набелязнат
конкретни мерки.

-Констатираните в План‘04
Антропогенни
фактори
свързани със
сечи
и
строителство
не
са
констатирани
през
последното десетилетие.
-Частично се наблюдава
прекомерно рекреационно
натоварване – чупене на
клони,
утъпкване
и
оголване на корените на
дърветата по маршрутите и
местата за отдих.
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3

участъци.
Горскодървесна растителност
Широколистни гори - 1287 ха, което
е 5,1% от залесената площ на НП),
Предимно букови гори, разположени
в най-ниските части на НП, в
близост до зони с по-осезателно
Въздействие
антропогенно въздействие. Повреди
по видове гори ++
от болести - загниване на бука;
Иглолистни гори – 23840 ха, в т.ч.
5925 ха клек).
Относително висока средна възраст
(105г.), уязвими от болести и
вредители.
Стояща
и
Относително висок процент на
лежаща мъртва ++
стоящата
и
паднала
мъртва
дървесина
дървесина и техния запас
Наличие
на
чуждоземни
видове

Антропогенни
фактори

Естествени
фактори

+

++

+

4

-Търсене
на
обществена
подкрепа
от
страна на ДНП за
решаване
на
проблемите
с
нарушенията
в
горските
и
в
безлесните
територии
на
парка.

Минимално е наличието на чужди
видове на територията

- Извеждане на поддържащи и
възстановителни дейности (ПВДотгледни и санитарни, сечи), както и
изваждането на СПМ, основно от
местното население.
-Макар и ограничено, регистрирани
са нарушения от незаконна сеч на
дървета в парка, в почти всички ПУ,
което може да окаже въздействие
върху горските екосистеми в НП.
-Незаконно добиване на дървесина
има и в прилежащите паркови
територии, което ще окаже
въздействие и върху горските
екосистеми в периферията на парка.

Регистрираните
повреди
от
ветроломи, ветровали, снеголоми,
снеговали, лавини, кални свлачища
и срутища и др.п., макар и със силно
въздействие са спорадични, на
относително малки и локализирани
участъци.
-Повреди от диви животни са
спорадични
(мечка,
сокерица,
гризачи и др.)
Повреди от болести и вредители
(борова процесионка, корояди, имел,
коренова гъба и др.) не са

5

-Предпазливо се планират и
извеждат на годишна база,
ПВД, които не покриват
всички
увредени
насаждения, а само найсилно засегнатите.
- Не се допуска провеждане
на други сечи, освен
санитарни
(основно)
и
отгледни, в насаждения и
култури до 40 год.възраст.
- Сечите се из-веждат от
мест-ното население, което
не
гарантира
професионално и щадящо
екосисте- мата /оставащите
на
корен
дърета
в
насажденията/.
-Липсва
субординация
между екипите на Д НП
Пирин – паркови инспектори – с от-говорни
пред-ставители
на
съседните на парка ТП –
ДГС /ДЛС.
- Не се търси обществена
подкрепа за недопускане и
нетърпимост
към
нарушенията в гората.
- Липсва и не се прилага
модел за мотивиране на
парковата администрация
за
иницииране
и
провеждане
на
допълнителни
дейности,
които
да
акумулират
средства за под-дръжка и
аги-тация сред местното
население и посетителите.

Постепенна
трансформация на
насажденията, в
чийто състав има
чужди видове.

-Реализирането на
планираните
поддържащи,
направляващи и
възстановителни
дейности
в
горските
и
безлесни
територии на НП
„Пирин“
от
План’14, да се
осъществява
с
устройствени
планове
и
проекти.
-Търсене
на
обществена
подкрепа
от
страна на ДНП за
решаване
на
проблемите
с
нарушенията
в
горските
и
в
безлесните
територии на
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2

3

Горскодървесн
а растителност
Бяла мура
Pinus peuce
Griseb.
Обикновен
смърч
Picea abies
(L.) H. Karst.
Обикновена
(бяла) ела
Abies alba Mill.
Бял бор
Pinus sylvestris
L.

4

изключение.
- Пожарите на територията на НП,
поради добрата превенция, са
спорадично
явление
и
имат
ограничено въздействие.

+
++
++
+
+

Обикновен бук
Fagus sylvatica
L.

1. Климатични аномалии
2. Гъбни болести
Armillaria ostoyae Cenangium
ferruginosum Heterobasidion annosum
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola Ganoderma
applanatum Lophodermium pinastri
L. seditiosum
Melampsorella caryophyllacearum.
Nectria galligna
Schizophyllum commun Stereum
hirsutum
Viscum album
3. Насекомни вредители
Aradus cinnamomeus
Dreyfusia nordmannianae
Hylobius abietis
Ips typographus
Ips sexdentatus
Monochamus spp.
Pityogenes chalcographus
Pityokteines curvidens
Phyllaphis fagi
Rhynchaenus fagi
Rhyacionia buoliana
Tomicus piniperda

Неблагоприятни
климатични промени, и
поради
това
нараства
значението на биотичните
стресори, което се дължи
предимно
на
следните
причини:
 увеличават се щетите от
местни
горски
гъбни
патогени
и
насекомни
вредители;
 нахлуват нови екзотични
вредители и инфекции,
внесени от човека или
мигрирали по естествен
път;

променя
се
популационната динамика
на редица важни биотични
сресори.

ФЛОРА
Нисши растения и гъби

Водорасли

Гъби
(макромицети)

++
+

Протичат неблагоприятни процеси
на еутрофизация, изплитняване,
замърсяване.

Няма данни

++

Все още познанията за
макромицетите в НП,,Пирин” не са
достатъчни за точна оценка на
степента им на уязвимост.
Най-висока е степента на уязвимост
на ядливите гъби и конкретно на
манатарките и пачия крак, които се

Настоящата оценка на
степента на уязвимост на
макромицетите не се
отличава от направената в
План’2004. Причината е ,че
не са взети необходимите
мерки, заложени в

5

1. Да се закупят и
монтират
дендрометри на
основните
дървесни видове в
района на НП
Пирин и ежегодно
да се следи за
промените
в
здравния статус
чрез
радиалния
прираст.
2. Да се подготви
издаването
на
постери, в които
да се включи
информация
и
фотоси
за
степените
на
увреждане
и
основните гъбни
болести
и
насекомни
вредители.
Специално
внимание да се
отдели
на
инвазивните
видове. Те да са
на български и
английски езици и
се поставят на
места, които се
посещават
наймасово
от
туристи. С тяхно
съдействие ще се
подобри
опазването
и
мониторинга
в
района на НП
Пирин.
3. Да се изваждат,
където е възможно, изсъхналите
дървета, за да се
ограничи разпростране-нието
на
опасни насекомни
вредители (предимно корояди) и
гъбни болести.
Предотвратяване
на антропогенно
въздействие в
близост до езера и
потоци. Ограничаване на пашуването по бреговете
на езерата.
Въвеждане и
строго спазване
на норми и
режими за
събиране на
ядливи гъби за
лични нужди и
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Лишеи

2

3

събират без необходимия контрол на
територията на парка.

++

Популациите са чувствителни на
замърсяване и промени на
местообитанията им

4

План’2004 за регулиране и
намаляване на количествата
събирани ядливи гъби за
лични и търговски цели в
парка.

Не

Висши растения

++

Чувствителност по отношение на
въздушна влажност и промени на
местообитанията – естествени или
на места с по-голямо човешко
влияние

не

Висша флора

++

- Популациите на критично
застрашените видове са уязвими от
антропогенния натиск.
Обедняване
във
високопланинските
тревни
съобщества следствие от ерозия,
причинена от едър рогат добитък и
интензивен туризъм.
- Внасяне на несвойствени за
флората на парка видове (подсяване
на пасища, разнасяне на семена от
туристи, засаждане на чужди видове
край планински постройки).
- Унищожаване на видове от туристи
(събиране и утъпкване).

Има данни за резерват
"Баюви дупкиДжинджирица"

Лечебни
растения

++

Уязвимостта на лечебните растения
е в право пропорционална
зависимост от консервационната им
значимост

Няма данни

++
+

-Рекреационно натоварване, водещо
до
неблагоприятни
явления,
включително и ерозия от засилен
туристически поток.
-Троглобионтите и троглофилите са
много чувствителни към наймалките изменения на условията в
пещерите.
Най-чувствителните хидробионти са
кренофилните
гастроподи
от
семейство Hydrobiidae. Техните
биотопи
се
унищожават
при

Мъхове

ФАУНА
Безгръбначни
животни

Безгръбначни
животни

5

особено за
търговски цели на
територията на
парка
Запазване
естествения
характер на
местообитанията,
особено в местата
с повишено
антропогенно
влияние
Запазване
естествения
характер на
горските
местообитания в
близост до райони
с по-активно
човешко
присъствие
-Да се изолира
туристическия
поток
по
регламентираните
маршрути.
-Контрол
върху
пашата.
-Ограничаване на
едрия
рогат
добитък
и
поощряване
на
овцевъдството.
- Промяна на
туристически
маршрути в силно
ерозиралите
райони.
- Контрол върху
засаждането
на
чужди
видове
край постройките.
- Поставяне на
разяснителни
табели
за
ограниченията в
парка
Строго спазване и
контрол на норми
и режими за
събиране на
лечебни растения
за лични нужди и
особено за
търговски цели на
територията на
парка

Да се обърне
внимание на
натоварените с
антропогенно
присъствие
територии
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2

Гръбначни животни

Риби

Земноводни и
влечуги

++
+

++

++
Птици

++
+

3

4

-Основни отрицателно действащи
фактори са интродуцирането на
чужди видове (Salvelinus fontinalis,
Oncorhynchus
mykiss),
неконтролираното зарибяване с
нерегламентиран
зарибителен
материал на балканска пъстърва,
унищожаващо
автохтонните
популации на вида.
-Негативно
влияние
на
антропогенни
фактори
като:
бракониерство,
изграждане
на
хидротехнически
съоръжения,
водовземане, изсичане на дървесната
растителност,
замърсяване
на
компонентите на околната среда.
Глобалните и регионални изменения
на
климата,
причиняващи
намаляване нивото на водните
басейни и дори до изчезване на
местообитания (напр., Мозговишко
езеро, някои други езера).

-Запазване основните на
отрицателно
действащи
фактори
върху
ихтиофауната
на
НП
„Пирин“
посочени
в
План‘04
-Според препоръките от
План‘04, от 2007 г. до
момента
се
извършва
зарибяване със зарибителен
материал
на
балканска
пъстърва
с
установен
произход
-През периода 2004-2014 г
се засилва негативното
въздействие на глобалните
климатични
промени,
водещи до понижаване на
нивото на водоемите и на
пресъхване на част от тях на
територията на НП „Пирин“

- По-голямата част от видовете са
широко
разпространени
и
с
многочислени популации в страната,
но в границите на Парка са с
ограничено разпространение, тъй
като за повечето от тях той се явява
горна граница на вертикалното им
разпространение.
- По-голямата част от територията
на Парка е подложена на слабо
антропогенно
натоварване,
респективно
популациите
на
видовете земноводни и влечуги са
по-малко уязвими.

Намаляване степента на
уязвимост от висока на
средна поради по-добрата
проученост на територията

-Най-силно
уязвими
спрямо
антропогенното
присъствие
и
безпокойството са дневните и нощни
грабливи птици и то тези от тях
които са гнездящи или постоянни за
територията на парка.
-Възникването на горски пожари,
особено
през
размножителния
период
биха
имали
фатални

Няма данни за съществени
промени, с изключение на
антропогенно повлияните
зони, където се забелязва
увеличена
степен
на
уязвимост

каптирането на водоизточници.
Хидробионтните форми са твърде
чувствителни
към
всяка
антропогенна дейност, свързана със
замърсяване на водата, промяна в
речните
системи
или
други
изменения на местообитанията.
Силно
уязвими
са
малките
изолирани популации от реликтен и
рефугиален тип.

5

Определяне и
стриктно спазване
на на правила и
норми за
зарибяване и
риболов на
територията на
НП, съгласувано с
ИАРА

Проучване
възможностите за
ограничаване
движението
на
автомобили
(трафик
и/или
скорост)
през
пролетно-летния
сезон;
- Инсталиране на
предпазни
прегради (гладки
стени с височина
около
30
см)
около пътя Банско
- х. Вихрен и
неговите
отклонения;
преградите трябва
да
са
комбинирани
с
проходи под пътя
(напр.
видоизменени
водостоци),
намаляващи
ефекта
на
фрагментация;
- Мониторинг на
ефекта на пашата
върху
водните
тела.
-Допълнителни
проучвания върху
популационната
динамика,
тенденциите
и
лимитиращите
фактори.
-Контрол
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Бозайници

2

3

4

-В пределите на парка от
десетилетия е извършван
бракониерски лов. Все още
незаконно се ловуват предимно едри
бозайници– дива коза,
сърна, дива свиня.
-Особена разновидност на
незаконния лов е събира- нето на
прилепи. Поради това, че по правило
тези дейности се извършват от
професионалисти и не са свързани с
шум или друго демонстриране,
остават трудни за идентифици- ране,
но същевременно са изключително
опасни, тъй като са свързани с
отнемане на най-редките и с найвисока консерва- ционна значимост
елементи на биоразно- образието на
парка.
-Липсва единна стратегия и
организация на посетителския поток
така че да се сведе до минимум
безпокойството за видовете, особено
в местата с концентрация на
консервационно значими видове.

-Засилената образователна
и пропагандаторска дейност
сред местното населе- ние
са намалили до известна
степен незакон- ния лов.
-Разработват се проекти,
които отчитат състоянието
на популациите на редките
и консервационно значими
видове в парка.

последствия върху птиците и найвече наземногнездящите и тези
гнездящи в клековия растителен
комплекс.

++
+

5

туристопотока и
особено
върху
дейности
увреждащи
околната среда и
екосистемите.
-Продължаване на
дейности,
свързани
с
обучението и
квалификацията
на
парковата охрана.
-Засилване
на
пропагандаторска
та
работа
сред
местното
население.
-Изработване на
информационни
табла за
повишаване
информираността на туристите.
-Необходимо
е провеждането
на
сравнителни
проучвания
на
местообитания и
видове
в
антропогенно
най-повлияните
райони в парка.
-Създаване
на
организация
на посетителския
поток, така, че да
се сведе до
минимум
безпокойството за
видовете, особено
в
местата
с
концентрация на
консервационно
значими
видове.

1.21.2.Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1

2

3

ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ

СТЕ
ПЕН

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

КЛИМАТ

4
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ
ПЛАН‘04

5
НЕОБХ.МЕРКИ /
ПРЕПОРЪКИ
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1
2
3
Планински
климат
и
неговите микро
Планинският климат е специфичен
разновидности:
климатичен тип, формиращ се под
-високо,
влияние
на
планинските
средно и –
физикогеографски
фактори
–
нисконадморска височина, експозиция и
планински,
наклон на склоновете, релефна
долинен,
+
форма, изложение спрямо преноса
склонов, билен,
на въздушни маси, орографска
горски,
закритост и др.
приезерен, по
По територията на страната, на
южните,
континента и по света планинският
северните,
климат
има
значително
източните,
разпространение и не е рядкост.
западните и др.
експозиции, и
т.н.
ГЕОЛОГИЧЕН / ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ
В България планините с циркуси са
само две (Пирин и Рила). Циркусите
Пирин са 35 броя, като всички
Циркуси
+++ впопадат
в границите на парка. В
някои от тях се наблюдават
снежници.
В България истински морени се
срещат само в две планини (Пирин и
Рила).
Морени
+++ В Пирин са добре запазени различни
видове морени – челни, странични,
дънни и др., които са образувани
последователно от две заледявания.
В Пирин са запазени едни от найдългите и изразителни трогови
Трогови
+++
долини – на реките Дeмяница и
долини
Бъндерица. По техните поречия има
и водопади.
Пирин има aлпийски облик на
релефа – голямо разчленение на
земната
повърхност,
стръмни
склонове, дълбоко всечени речни
Алпийски
+++ долини, остри и оголени скалисти
релеф
върхове и ридове, наличие на
ледникови
форми
(циркуси,
карлинги, ригели, трогови долини,
морени и др.).
Имайки в предвид малката по площ
територия на карбонатните скали
Пещери
++
4830 ха, присъстват над 180 пещери,
от които по-голямата част са
пропастни.
ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ
Високопланинските глациални езера
са с много добро качество на водите,
с благоприятна киселинност, ниска
електропроводност,
висока
прозрачност и почти липса на
неразтворени вещества, органика,
и фосфорни съединения, са
Хидрохимично +++ азотни
изключителна
рядкост както в
състояние
национален, така и в световен
аспект;
Рядкост са и чистите изворни и
речни
води,
отговарящи
на
изискваниято за питейно-битово
водопотребление
без
водоподготовка.
ЛАНДШАФТ
Ландшафти във
субалпийската
Ландшафтни картини които се
част
+++ наблюдават много рядко в другите
формирани от
наши планини
съобщества на

4

Климатичните промени,
независимо дали са
антропогенно, или
естествено обусловени, се
проявяват и в изменения на
типичните черти на
планинския климат,
постепенно повишавайки
степента на неговата
рядкост.

5

Изграждане на
локална
климатична
мониторингова
мрежа за
проследяване хода
на климатичните
параметри и
автентичността/ре
дкостта на
планинските
микроклимати

Няма

Няма

Няма

Няма

Ограничаване на
достъпа
до
определена група
пещери.

Констатираната поява на
еутрофизация в някои от
езерата през последните
години е показател за
влошаване на състоянието
им, което може да има
сериозни последствия

-Забрана
за
изкуствено
зарибяване;
-Контрол
върху
достъпа
на
домашни животни
до водните тела;
-Осигуряване
и
спазване
на
санитарноохранителни зони
около
водохващанията.

Независимо, че са на
горната граница на гората,
се
наблюдава
бързо
възстановяване
на
ландшафта

няма
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1
клек
и
единично
участие на бяла
мура

2

3

Степента на рядкост на скалните
ландшафти се оценява като висока.
Характерни за НП „Пирин“ са
реликтните
глациални
релефни
форми – циркусите, троговите
Скални
карлинги и др. В алпийския
+++ тераси,
ландшафти
пояс денудационните процеси са
формирали сипеи, каменни потоци
и др. Тези скални структури са с
високи
естетически
качества,
увеличават
ландшафтното
разнообразие и идентичност.
ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ/ МЕСТООБИТАНИЯ
37
специфични
за
Пирин
местообитания са включени в
Червената книга на Р.България, от
които 19 типа са уязвими, 7 типа са
потенциално застрашени, 9 типа са
застрашени и 2 типа са критично
застрашени.
25 типа екосистеми и свързаните с
тях природни местообитания с
европейска значимост са включени в
Екосистеми и
приложение
1
на
Директива
биотопи
92/43/ЕЕС и ЗБР.
+++
(местообитани
С висока степен на рядкост са
я)
оценени
застрашените
местообитания:
3160 Естествени
дистрофни езера, 7140 Преходни
блата
и
плаващи
подвижни
торфища, 4060 Алпийски и бореални
ерикоидни
съобщества,
6150
Силикатни алпийски и бореални
тревни съобщества, 95А0 Гори от
бяла и черна мура, 91ВА Мизийски
гори от обикновена ела
РАСТИТЕЛНОСТ
Съобщества/формации

+++

По физиономичния подход за
класификация са очертани 3 типа
растителност и 8 класа формации.
По доминантния подход са описани
206 растителни асоциации и 25
групи формации, които са свързани
с природните типове местообитания.
С висока степен на рядкост са
оценени растителните съобщества
свързани с приоритетните за
опазване типове местообитания, със
застрашените типове местообитания
и
ендемичните
растителни
съобщества.
В алпийския и субалпийския пояс с
висока степен на рядкост са
калцефилните тревни формации и
силикатните алпийски и бореални
тревни
съобщества;
тревните
съобщества на варовикови скали и
сипеи(8210 и 8120), и на силикатни
скали и сипеи (8220 и 8110);
В субалпийския пояс с висока
степен на рядкост са торфищните
формации, комплексите от алпийски
и бореални ерикоидни съобщества;
съобществата в олиготрофните до
мезотрофни и дистрофни езера.
Във високопланинския иглолистен
горски пояс с висока степен на
рядкост са горските съобщества с

4

5

Скалните ландшафти се
характеризират с висока
устойчивост

Опазване
ландшафта

на

Не
са
констатирани
съществени
промени
в
периода 2004-2013 г.

Мониторинг
приоритетните
опазване
природни
местообитания
Приложение 1
ЗБР

на
за

Не
са
констатирани
съществени
промени
в
периода 2004-2013 г.

Мониторинг
растителните
съобщества
свързани
приоритетните
опазване
природни
местообитания
Приложение 1
ЗБР
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1

2

3
преобладаване на бяла мура и черна
мура;
Субсредиземноморските
борови гори с ендемични подвидове
черен бор

4

5

В План’04 смесените букови
гори (с иглолистни видове)
са посочени като рядко
срещани
в
останалите
български планини, което не
е вярно

-Опазване
на
горите
от
незаконна сеч
-Своевременно
извеждане
на
поддържащи
и
възстановителни
мерки,
в
т.ч.
санитарни
и
отгледни сечи, с
оглед недопускане
и превенция от
появата на болести и вредители, от
една страна, и от
друга на едроплощни природни
увреждания
(снеговал,
ветровал, лавини и
др.п.)

Горскодървесна растителност

Широколистни
гори

Иглолистни
гори

- Смесените с участие и/или с преобладание на бук гори са
комбинация характерна за условията
на парка и често срещана в
останалите български планини

++

+++

-Чистите смърчови гори са специфичен хабитат от европейската
класификация за Централно РилоРодопския масив
-Чисти бялборови гори, чисти
черборови гори и с преобладание на
смърч се срещат само в Централния
Рило-Родопски масив
-Ендемичният характер на бялата и
черна мура определя високата
консервационна
значимост
на
изгражданите от тях хабитати в НП
Широко разпространени екосистеми,
както в национален, така и в
междунаароден план

Смесени гори
от
горски +
култури
ФЛОРА
Нисши растения и гъби
Установени са рядко срещани
Водорасли
++ видове, както и нови за алгофлората
на България.

Гъби

Лишеи

Няма данни

+++

В парка са установени 25 вида гъби
с консервационно значение от
Червения списък на гъбите и
Червената книга на България от
категориите:
КритичноЗастрашен(CR),
Застрашен (EN), Уязвим (VU) и
Почти Застрашен (NT). Установени
в парка са и нови, и редки за
страната видове .

Установени са нови видове
макромицети с
консервационно значение и
е определен точният статус
на застрашеност на
фигуриращите видове в
План’2004,според Червения
списък на гъбите в България
(Gyosheva et al., 2006)

+

Лишеите са с много обширни ареали
и консервационно значимите видове
са малко

Не са установени

13.5% от консервационно значимите
видове в България се срещат в НП

Повишение от ниска на
средна степен

Висши растения
Мъхове
++

Допълнителни
проучвания на
разпространението
им
Необходимо е да
продължат
проучванията на
консервационно
значимите видове
макромицети в
парка, както и да
се провежда
системен
мониторинг на
известните видове.
Да се информира и
запознае
обществеността с
видовете гъби в
НП ,,Пирин” от
Червения списък
на България, с цел
опазването им.
Допълнителни
проучвания на
разпространението
им
Допълнителни
проучвания

217
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.“

1

Висша флора

Лечебни
растения

2

3
Пирин. Единадесет вида са с
известни находища само от Пирин

+++

+++

4

В парка са установени 304
консервационно значими видове,
включени в различни референтни
документи. Установени са нови
популации на 33 вида, избрани от
дирекцията на НП "Пирин"

Получени са по-пълни
данни за консервационната
значимост на флората

В парка е установен голям брой
редки за флората на България
консервационно значими лечебни
растения, попадащи в различни
списъци, приложения и референтни
документи

През 2014 г. са установени
много по-голям брой
лечебни растения в
сравнение с 2004 г., сред
които и много редки

ФАУНА
Безгръбначни животни
Популации на
видовете,
които
се
срещат у нас
само в Пирин

+++

локални
ендемити,
за
които паркът е
значим
при +++
опазване
на
популациите
им
езерца и локви,
алкалните
извори,
+++
мочурите,
блатата
и
торфищата
Гръбначни животни

Риби

Земноводни и
влечуги

Птици

+

++

++

Причина за тяхната рядкост е силно
изразената им стенотопност..

незначителни

5
разпространението
на редки и
консервационно
значими видове
Допълнителни
теренни
проучвания за
разпространението
на
консервационно
значимите видове
Допълнителни
теренни
проучвания за
разпространението
на
консервационно
значимите
лечебни видове
Да
се
обърне
внимание
на
териториите около
границите
на
парка и тези със
засилен
антропогенен
натиск

висока стенотопност

незначителни

да

висока стенотопност

незначителни

да

Наблюдава се тенденция за
намаляване на количеството
на интродуцираните видове
риби,
запазване
на
типичните представители на
ихтиофауната и запазване на
автохтонните популации

Да се запазват
автохтонните
популации риби и
да
извършва
зарибяване
с
контролиран
зарибителен
материал

На територията на НП „Пирин“, на
съвременния етап са констатирани 4
вида риби. Видовете Telestes souffia
и Anguilla angulla се приемат за
изчезнали от територията на парка,
поради липса на данни са
регистрирането им през последните
10 години, както и при настоящите
изследвания. От установените 4 вида
риби, 2 вида са интродуцирани
(Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus
mykiss), а останалите 2 вида са
характерни за парковата ихтиофауна
(Salmo trutta, Phoxinus phoxinus).
- За редица видове (Бисерков 2007)
през Парка преминава горната
граница
на
вертикалното
им
разпространение, и в резултат те се
срещат рядко на неговата територия.
- Един от планинските видове
(Ichthyosaura alpestris) също е рядък
за Парка
-Като редки за територията на
страната се определят видове
гнездещи
в
парка
с
ниски
популационни
числености,
изискващи специфични екологични
фактори на средата. Като особено
редки са някои видове от разред
Кълвачоподобни (Piciformes), разред
Совоподобни
(Strigiformes),

Увеличаване степента на
рядкост от ниска на средна
поради по-добрата
проученост на територията

Без промени

Опазване
на
гнездови
находища.
Допълнителни
проучвания
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1

Бозайници

2

3
грабливи видове птици.
-Редки за Европа са видовете в
Директива 2009/147 за опазване на
дивите птици, от които на
територията на парка се срещат 42
вида (25,3%).
-С висока степен на рядкост трябва
да се отбележат популациите на
видове, които се срещат само във
високите планини и Рило-родопския
масив, включително НП „Пирин“.
-Територия с изключително висока
концентрация на
консервационно значими хабитати,
съобщества и видове. Повечето
видове са освен на територията на
парка
са
разпространени
в
подходящи местообитания и на
други места в страната.
-Редки
видове
прилепи,
разпространени
в
парка
са
Дългоухият нощник, Натереровият
нощник и широкоухият прилеп.
Голяма част от националните
популации на Снежната полевка и
Балканската дива коза са на
територията на парка.

++

4

5

-Отчитане на значимостта
на територията на парка за
съществуването на голяма
част
от
националната
популация на Снежната
полевка.
-Отчитане на стабилността
на популациите хищните
бозайници.

Провеждане
на
целенасочени
мероприятия
за
опазване
на
местообитанията и
видовете
балкански
ендемити,
обитаващи
територията
на
парка.

4
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘04

5
НЕОБХ.МЕРКИ /
ПРЕПОРЪКИ

Тенденции, макар и бавни,
на намаляване на степента
на
естественост
на
планинския
климат
с
нарастване
на
урбанистичното въздействие

- Ограничаване на
човешките намеси,
както
и
на
влиянието
на
някои
неблагоприятни
естествени
фактори
върху
планинския
климат.
- Изграждане на
локална
климатична
мониторингова
мрежа
за
проследяване хода
на климатичните
параметри
и
естествеността на
планинския
климат.

1.21.3.Естественост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
КЛИМАТ

Планински
климат и
неговите
микроразновидности

2
СТЕ
ПЕН

+++

3
ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

Въведените ограничителни режими
на територията на парка, както и
високата степен на естественост на
планинските територии

ГЕОЛОГИЧЕН/ ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ
Минимална намеса, състояща се в
Пещери
и +++ разширяване
на
входове
или
пропасти
проправяне на път до трудно
достъпни пещерни галерии.
Техният брой е малък, но липсата на
Стари минни
поддръжка и укрепване може да
разработки и +
доведе до срутища и пропадане на
кариери
скални маси.

Няма
Ограничаване на
достъпа в старите
минни разработки
и укрепването им,
както и това на

219
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.“

1

2

3

Всички
останали
геоложки
и
геоморфоложк +++ Липса на човешка намеса.
и обекти не са
повлияни
от
човешка
намеса.
ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ
На територията на парка се
формират изключително естествени
Хидрография,
водни ресурси. Корекциите на
+++
води
речните корита и промяна на
морфометричните показатели не се
извършва с много малки изключения
ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Хидрохимично
състояние по
показатели

+++

Всички водни тела в парка са с
естествен произход и въпреки
интензивните
водохващания
поддържат
висока
степен
на
естественост. Няма модифицирани
водни тела. Има малки езера от
Бъндеришкия циркус и групата на
Поповите и Василашките езера,
които почти пресъхват в летните
периоди, а появата на растителност
върху дънните утайки застрашава
тяхната естественост.

4

Няма

Не се наблюдава значимо
въздействие върху
естествения характер на
хидрографската мрежа и
водните ресурси
Разрешеното
изкуствено
зарибяване на някои езера в
предходния
план
за
управление от 2004 г.
представлява
съществена
заплаха за естествеността на
езерните водни тела поради
повишаване
на
съдържанието на азот- и
фосфорсъдържащи
съединения във водата,
което
предизвиква
еутрофизация, заблатяване
на крайбрежните плитки
зони и отлагане на дънни
наноси..

ХИДРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Преобладаващата
част
от
проучваните речни тела са в
естествено,
неповлияно
от
хидробиологична
гледна
точка
състояние. Водите на изследваните
пунктове се характеризират с високо
качество и отличен екологичен
статус.
Три
от
проучваните
пунктове, разположени съответно на
реките Безбожка, Икришка и Бела,
се дефинират в добро екологично
състояние.
Причина за регистрираните пониски оценки са основно локални
антропогенни въздействия, резултат
от застроените хижи/вили, както и
засиленият
туристопоток
през
летния сезон, в който е извършено
изследването.

Екологично
състояние на
лотичните
водни
тела,
базирано
на
макрозообенто
с,
съответно
оценено
по
показателя
Биотичен
индекс.

ПОЧВИ/ПРОЦЕСИ
Замърсяване на
почвите
с тежки метали

+++

5
старите кариери.

Категорична
забрана
на
изграждане
на
изкуствени
бентове от едри
скални късове и
полиетиленови
платна,
каквито
бяха установени
на
Долно
Василапко езеро,
например, водещи
до нарушаване на
естествения отток
на езерните водни
тела и поява на
еутрофизация.
Запазване
на
естествените
местообитания на
бентосните
съобщества чрез:

Сравнителният анализ на
състоянието на водите през
настоящия (2014 г.) и
предходния
период
на
проучване (2001-2002 г)
показва, че като цяло
течащите
води
се
характеризират
с
непроменено качество.

• Контрол върху
антропогенното
въздействие
в
речните корита и
водосбора
като
цяло.
•
Забрана
за
строителство
на
ВЕЦ-ове и други
хидроморфологич
ни промени на
речните
корита,
които
оказват
неблагоприятно
въздействие върху
популациите
на
по-чувствителните
видове и водят до
необратими
промени
в
таксономичната и
трофична
структура
на
макрозообентоса
по
речния
континуум

-Резултатите
от
провеждания
мониторинг
на
почвите
на
територията на НП показват, че няма
замърсяване с тежки метали и
металоиди
в мъртва горска постилка и
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1

2

Замърсяване на
почвите
с
нитрати

Обедняване на
почвата

ЛАНДШАФТ

3
органичен почвен хоризонт
- Извършените изследвания през
2014 г. на почвите от ски писти:
„Балканиада” (н. в. 2215 m),
„Тодорка” (н. в. 2080 m), „Томба”
(средна част - н. в. 1897 m), „Томба”
(долна част - н. в. 1752 m) и
контрола планинско ливадна почва
от отдел 125 (1) – н.в.
1947 m също потвърждават, че няма
замърсяване на почвите с тежки
метали

+

-Повишени
концентрации
на
нитратни йони (NO3ꞌ) в почвите от
писти „Томба” (долна и средна част)
и „Тодорка“ спрямо тези от
контролната проба и „Балканиада“

+

Значимите разлики в съдържанието
на калий и магнезий в почвите от
ски пистите в сравнение с
контролната почвена проба вероятно
са резултат на системното внасяне
на физиологично кисел азотен тор
(амониева селитра), което води до
засилена миграция по профила на
катиони на калия и магнезия и
влошаване на калийния режим на
почвите

Степента
на
естественост
на
природните ландшафти се оценява
Природни
висока. Устойчивостта на
+++ като
ландшафти
тяхната структура се определя от
процесите на самоорганизация на
ландшафта.
Степента
на
естественост
на
антропогенните
ландшафти
се
оценява като ниска, тъй като в тях
преобладава
антропогенната
дейност. Наличието на антропогенни
Антропогенни
+
явления и процеси (кариера, ски
ландшафти
писти, сгради и др.) нарушава
цялостта
и
структурата
на
ландшафта и намалява неговите
естетически качества и възможност
за самовъзобновяване.
ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ/ МЕСТООБИТАНИЯ
-С висока степен на естественост са
екосистемите формирани
на
природните
местообитания
Степен
на
включени в Приложение 1 на ЗБР.
естественост
-Със средна степен на естественост
Екосистеми и +++ са формираните тревни екосистеми
биотопи
++
на просеките и създадените горски
(местообитани
култури от местни дървесни видове
я)
-С ниска степен на естественост са
вторичните
екосистеми
на
създадените горски култури от
неместни дървесни видове
РАСТИТЕЛНОСТ
Съобщества/формации
С висока степен на естественост са
първичните
и
производни
растителни съобщества формирани
на
природните
местообитания
Степен
на
включени в Приложение 1 на ЗБР
естественост на
Със средна и слаба степен степен на
растителността
естественост
са
производните
дървесни, храстови и тревни
съобщества,
формирани
на
местообитания извън природните
местообитания от Приложение 1 от

4

5

Смяна
на
фиксиращите
тревната покривка
химични вещества
с безвредни такива

Опазване
ландшафта

на

на

Поддържане
и
възстановяване на
отделни обекти от
антропогенните
ландшафти
в
зоната на сградите
и съоръженията и
зоната за туризъм

При изпълнение на План‘04
не са настъпили съществени
промени
в
общото
състояние на екосистемите,
като не са очертани ясно
тенденции, с които да се
променя драстично тяхната
естественост

Определяне
на
зони със строг
режим на опазване
Възстановяване на
деградирали
площи
Мониторинг върху
състоянието
на
горските
екосистеми

При изпълнение на План‘04
не са настъпили съществени
промени
в
общото
състояние на растителните
съобщества,
като
динамичните процеси са
варирали около средното
състояние на съответните
типове фитоценози, без да
засягат съществено тяхната
степен на естественост

-Определяне
на
зони със строг
режим на опазване
-Мониторинг
върху състоянието
на растителните
съобщества
на
приоритетни
за
опазване
местообитания
-Постепенна

Протичат
процеси
възстановяване
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1

2

ЗБР

3

4

Горскодървесна растителност

Степен
на
естественост
Гори / Горскодървесна
растителност

+++

Стари
естествени
гори

+++

Наличие
на
стояща
и
лежаща мъртва
дървесина

++

Горски
култури

+

→Постепенна
подмяна
на
неместните видове
с
местни,
подходящи
за
условията
на
месторастене
→Постепенна
трансформация на
част
от
създадените моно
култури от местни
видове
в
устойчиви разновъзрастни
и
смесени по състав
и произход насаждения,
чрез
провеждане
на
подходящи
регулиращи
и
възстановителни
дейности.
→
Мониторинг
върху състоянието
на
горските
екосистеми

Преобладаващата част от горските
насаждения (94% от залесената
площ на парка) са със семенен
естествен произход, без да са
първични екосистеми, тъй като
преди обявяването на НП Пирин в
горските територии са водени
регулярни
сечи,
вкл.
възобновителни. Независимо от това
в една голяма част от парка (около
40% от залесената му площ) в
естествен вид е запазена една
представителна част от горската
растителност, напр.: резерватите,
клековите насаждения, бел- и чермуровите и част от смърчови-те гори
в горната граница на гората, на урви
и скални терени и нелесопригодните
площи обрасли с дървесна и
храстова растителност, в които е
отсъствала, и отсъст-ва, всякаква
човешка намеса
Като балкански ендемити, бялата и
черна мура формират специфични
хабитати, които следва да бъдат
опазвани с подчертано внимание.
Изклю-чителна
ценност
представляват най-старите дървета,
надвишаващи 200 годишна възраст.
Стоящата и мъртвата дървесина в
насажденията в определена степен
(около 10% от запаса на
насажденията в съответния хабитат)
е изключително ценен естествен
фактор за поддържане на
биологичното разнообразие в
горските хабитати.
Ниска степен на естественост имат
създадените култури от дуглазка ела
(1.3 ха) и от ливански кедър (0.2ха) в
ПУ
„Синаница“,
както
и
евроамериканска топола (1.0ха) в
ПУ „Вихрен“.

ФЛОРА
Нисши растения и гъби

Водорасли

+++

Естествен характер на водните
местообитания

Няма данни

Опазване
естествения
характер
на
потоците и езерата
и техния водосбор.
Недопускане
на
хидроморфологич
ни промени и
замърсяване
на
водите.

+++

Висока степен на естественост
отразяваща разнообразните
местообитания

Няма данни

Запазване
на
местообитанията

Видовият състав показва висока
степен на естественост и е в пряка

В предишния ПУ мъховете
не са оценявани по този

Не са необходими

Гъби
(макромицети)
Лишеи

5
подмяна горските
култури
от
неместни видове

Висши растения
Мъхове
+++
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1

Висша флора

Лечебни
растения

2

3
връзка с типовете местообитания в
парка

параметър

+++

Флората показва висока степен на
естественост.

Има данни за висшата флора
на парка – степента на
естественост не е променена
видимо

++

Лечебната флора има висока степен
на естественост, но в участъщите,
подложени на човешко присъствие
има рудерализация на лечебните
растения

Степента на естественост е
запазена

ФАУНА
Безгръбначни животни
Всички
В парка няма интродуцирани
установени
+++ безгръбначни животни, обособили
видове са
популации.
автохтонни.
Гръбначни
животни

Риби

няма

Земноводни и
влечуги

+++

Птици

+++

+++

- Всичките двадесет вида
земноводни и влечуги, установени
на територията на Парка, са
автохтонни.
- Не са наблюдавани съществени
изменения в естествеността на
местообитанията им.
-Орнитоценозите в парка в поголямата си част са естествено
формирани.
-Интродуцирани
или
реинтродуцирани
видове
се
наблюдават рядко, напр. белоглавия
лешояд (Gyps fulvus).
-Повечето от гнездящите птици са
автохтонни, свързани с естествените
горски растителни комплекси
-Територия с една от най-високите
за страната степен на естественост
на екосистемите.
-Видовият състав на фуаната изцяло
е определен от типа на екосистемите
-На места в резултат на
антропогенния натиск проникват
някои нехарактерни, синантропни
видове.

5
Ограничаване на
антропогенния
натиск
по
основните
туристически
маршрути
в
границите
на
парка.
Опазване
на
местообитанията и
ограничаване на
антропогенния
натиск
по
основните
туристически
маршрути
в
границите
на
парка.

незначителни

Определяне и
спазване на
правила и норми
за зарибяване и
риболов на
територията на
НП „Пирин“,
съгласувано с
ИАРА

Съвременното състояние на
ихтиофауната на водоемите на
територията на НП „Пирин“ се
характеризират с „ниска”степен на
естественост. Причина за това са
ежегодните зарибителни
мероприятия, извършвани в тях

+

Бозайници

4

няма

Без промени

Зони със строг
режим на опазване

-В резултат на засиленото
строителство е регистрирано
проникването
на
синантропни видове дребни
бозайници.
-Унищожаване
на
естествените местообитания
на видовете, което води до
коренна
промяна
във
видовия
състав
на
съобществата от бозайници.

Определяне
на
зони със строг
режим
за
опазване.
Мониторингови
проучвания
на
видовия състав и
разпространение
на
видовете
бозайници.

1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
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1
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
КЛИМАТ
Планински
климат и
неговите
микроразновидности
ГЕОЛОГИЧЕН/

2
СТЕ
ПЕН

3
ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

Присъствието
на
характерните
планински
физико-географски
+++ климатообразуващи
фактори
обуславя формирането съответно на
типичен планински климат
ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ
Циркусите в Пирин са 35 броя, като
попадат в границите на
Циркуси
+++ всички
парка. В някои от тях се наблюдават
снежници.
В Пирин са добре запазени различни
морени – челни, странични,
Морени
+++ видове
дънни и др., които са образувани
последователно от две заледявания.
В Пирин са запазени едни от найдългите и изразителни трогови
Трогови
+++
долини – на реките Демяница и
долини
Бъндерица. По техните поречия има
и водопади.
Пирин има aлпийски облик на
релефа – голямо разчленение на
земната
повърхност,
стръмни
склонове, дълбоко всечени речни
Алпийски
+++ долини, остри и оголени скалисти
релеф
върхове и ридове, наличие на
ледникови
форми
(циркуси,
карлинги, ригели, трогови долини,
морени и др.).
ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ
Хидрография,
речни и езерни, са типични
+++ Водите,
води
за територията на парка
ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Хидрохимично
състояние по
показатели

+++

Глациалните езерни водни тела са
типичен
елемент
на
високопланинските
Пирински
ландшафти. Водният отток на някои
от тях е формиран изцяло в скални
субстрати и има типичен за
глациалните езера беден минерален
състав, ниска електропроводимост,
високо съдържание на разтворен О2,
почти пълно отсъствие на огранични
вещества и неутрална реакция.

ХИДРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Хидробиологи
чна оценка по
степен на
типичност

+ +
+

Доколкото Биотичният индекс е
базиран
на
макрозообентоса,
водните екосистеми в проучваните
реки се характеризират с типични за
горните течения (алпийски и
планински тип водни тела) дънни
безгръбначни съобщества, в състава
на
които
доминират
видове,
индикативни за чисти води, като
например ларвите на еднодневките,
перлите и трихоптерите.

4
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘04
Антропогенните
въздействия
водят
постепенно до намаляване
на
типичостта
на
планинския климат

5
НЕОБХ. МЕРКИ
/ ПРЕПОРЪКИ
Ограничаване на
антропогенните
въздействия

Няма

Няма

Няма

Няма

По този индикатор не се
наблюдават промени
В сравнение с данните за
физикохимичните
показатели на водите от
езерните и речни водни тела
от плана 2004 г., където се
посочва, че практически
липсва органика и азотни
съединения,
мониторинговите данни за
периода
2004-2014
г.
включват стойности
за
БПК
от 3,59 mg.dm-3 за Санданска
Бистрица и 3,52 mg.dm-3 за
Окото,
където
и
за
разтворен
кислород
е
измервана -3 концентрация
5,29 mg.dm , а за р.
Бъндерица рН 9,44, които не
са типични за чистите
високопланински водни тела
на парка.

Локален
мониторинг върху
физико-химичните
показатели
на
типичните
за
парка езерни и
речни водни тела,
контрол
върху
дифузните
източници
на
замърсяване
на
водите в парка.

Сравнителната
оценка
показва
относително
непроменени условия и
типично за неповлияни
водни
екосистеми
екологично състояние на
лотичните водни тела.

За да се запази
типичото
състояние
на
водните
екосистеми,
индикиращи
качествата
на
водите,
е
необходим
стриктен контрол
върху
замърсяването и
периодичен
биологичен
мониторинг,
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1

2

3

ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ( МЕСТООБИТАНИЯ)
+++
С висока степен на типичност са
водните екосистеми в езерата и в
торфищата; скалните екосистеми,
естествените гори с преобладаване
на бяла мура, черна мура, боровите
гори с ендемично подвидове черен
бор и ерикоидните храсталаци.
++
Със средна степен на типичност са
оценени
естествените
и
Степен
на
полуестествени тревни екосистеми и
типичност
чистите и смесени
гори от бял бор, смърч, ела, бук и
черен бор.
С ниска степен на типичност са
създадените горски култури и
формираните
вторични
тревни
екосистеми
на
деградирали
местообитания

4

5
провеждан
приоритетно
в
участъците, които
се характеризират
с
антропогенен
натиск.

Не са очертани негативни
тенденции в промяна на
естествеността
на
екосистемите и природните
местообитания
през
последното десетилетие

+
РАСТИТЕЛНОСТ
Съобщества/формации
+++

Степен
типичност

на
++

С висока степен на типичност са
оценени алпийските и субалпийски
тревни и храстови съобщества,
горските
съобщества
с
преобладаване на бяла мура и черна
мура
Със средна степен на типичност са
полуестествените тревни формации
и чистите и смесени
съобщества с преобладаване на бял
бор, смърч, ела, бук и черен бор.
С ниска степен на типичност са
формираните вторични съобщества
на деградирали местообитания и на
горски
култури
от
неместни
дървесни видове

+
Горскодървесна растителност
-Типични за НП Пирин горски
насаждения от бяла мура, ендемит за
Балканския полуостров, предимно
Гори от бяла и
върху силикатни терени.
черна мура
+++ -Типични горски насаждения от
черна мура, ендемит за Балканския
полуостров и Южна Италия върху
карбонатни терени
Чисти
и
смесени
насаждения от
клек, бял бор,
смърч, ела
Култури
от
местни
и
чуждоземни
видове

++

+

Със средна степен на типичност се
оценяват чистите и смесени
насаждения от клек, бял бор, смърч,
ела, бук и черен бор.
-Със слаба степен на типичност са
изкуствените насаждения /култури/
от местни видове, които възлизат на
6,1% от залесената площ на парка.
-Нетипични за този природен
комплекс
са
културите
от
чуждоземни видове 0,01 % от
площта

Постепенна трансформация, на част
от
създадените
нетипични моно
култури от местни
видове
в
устойчиви
разновъзрастни и
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1

2

3

4

ФЛОРА
Нисши растения и гъби

Водорасли

+++

Естествен характер на водните
местообитания

Няма данни

Гъби(макроми
цети)

+++

Установените видове макромицети
на територията на парка са типични
и характерни за изследваните местоо
битания.

Запазва се основанието за
високата степен на
типичност на видовете
макромицети в План’2004,
базирано на световното
значение на НП ,,Пирин” за
опазване на типичните
местообитания в региона и
конкретно за видовете от
микотата.

Лишеи

+++

Характерът на лихенофлората
съответства на различните
местообитания в парка

Не

Висши растения

5
смесени по състав
и
произход
насаждения,
близки
до
типичните
за
парка,
чрез
провеждане
на
подходящи
регулиращи и възстановителни
дейности
Опазване
естествения
характер
на
потоците и езерата
и техния водосбор.
Недопускане
на
хидроморфологич
ни промени и
замърсяване
на
водите.
Провеждане
на
мониторинг
на
състоянието.
Опазване
на
типичните
местообитания в
НП
,,Пирин”,
особено на горите
от бяла и черна
мура, богати на
консервационно
значими
видове
гъби.
Не са необходими

++

Единадесет вида досега са известни
само от Пирин.

Повишаване от ниска в
средна степен

Висша флора

+++

Флората е запазила висока степен на
типичност и се характеризира с
висок процент локални ендемити –
17 вида.

Няма видими промени в
типичността – има
литературни данни и лични
наблюдения от 2004 година.

Лечебни
растения

+++

Лечебната флора е запазила висока
степен на типичност, с изключение
на местата, подложени на
антропогенно въздействие

Няма видими промени в
типичността

Допълнително
проучване
на
разпространението
на
видовете,
известни само от
Пирин
Допълнителни
теренни
проучвания
на
популациите
на
локалните
ендемити.
Допълнителни
теренни
проучвания

няма или назначителни

няма

Мъхове

ФАУНА
Безгръбначни животни
Паркът
има
висока степен
на типичност
за планинските
карстови
и
Популациите на безгръбначните
силикатни
животни
образуват
типични
скални
+++ съобщества за различните хабитати
ландшафти и
в карстовите и силикатни терени в
трогови
планината.
долини, които
се обитават от
специфична
фауна.
Гръбначни животни
на парка е от
Риби
+++ Територията
съществено значение за опазване на
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1

Земноводни и
влечуги

Птици

Бозайници

2

+++

3
глациалните езера и горните течения
на реките, явяващи се типични
местообитания за рибната фауна в
региона,
което
определя
НП
„Пирин“ с висока степен на
типичност
- Всичките двадесет вида
земноводни и влечуги, установени
на територията на Парка, са
автохтонни.
- Всички типични планински видове
са представени на територията на
Парка с многочислени популации (с
изключение на алпийския тритон).

+++

Птиците в парка образуват типични
съобщества за иглолистния,
високопланински пояс.

+

Бозайната фауна на територията на
парка е горски мезофилен тип
фауна, каквато се среща и в други
планини у нас. Срещат се видове,
типични за мезофилните смесени
широколистни (водна земеровка
сънливци,
горска
полевка,
жълтогърла горска мишка, черен
пор) и смесени широколистнииглолистни гори (най-много видове
бозайници-10 вида). В иглолистните
гори се срещат постоянно мечката,
вълкът, лисицата, златката, рисът,
къртицата, катерицата, трите вида
копитни; по-рядко там проникват
язовецът и дивата котка. В
клековите гори е формирана ценоза,
в която участват кафявата горска
полевка,
жълтогърлата
горска
мишка,
голямата
и
малката
кафявозъбки, заекът, дивата коза,
белката, невестулката, а хищниците
и
копитните
са
постоянни
обитатели.
Скалните масиви са типични
местообитания на много петрофилни
видове като Снежната полевка и
Балканската дива коза.

4

5

няма

Не са установени промени

Ограничаване
антропогенизиран
ето,
строителството и промени в
ландшафта

Не са установени промени

Мониторинг
на
съобществата от
бозайници,
обитаващи
типичните за тях
местообитания.

1.21.5.Размери
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
КЛИМАТ

Планински
климат
и
неговите
микроразновидности

2
СТЕ
ПЕН

++

3
ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

4
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘04

Размерите на парка са достатъчни, за
да осигуряват висока степен на
защитеност, обезпечаваща
опазването на естествеността на
планинския климат

5
НЕОБХ.МЕРКИ
ПРЕПОРЪКИ
- Да се отстоява
опазването на
границите на
Парка
- Евентуално
разширяване на
границите на
парка.
- Изграждане на
локална
климатична
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2

3

ГЕОЛОГИЧЕН/ ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ
границите на парка попадат
+ + В
Циркуси
всичките
35 циркуса на Пирин
+
планина.
Характерният и рядък за страната
Алпийски
релеф е типичен именно за
+ + алпийски
релеф
Северен
Пирин,
където
е
разположен и паркът.
ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Воден отток и
хидрохимично
състояние

+++

Водният отток, формиран на
територията на парка е 2,3 пъти поголям от средния за Пирин планина
и 5,6 пъти повече от този за
страната. По пробладаващата част от
физико-химичните
показатели
водите са в „много добро“ и „добро“
качество, което определя паркът
като значим донор на чиста вода за
питейно-битово водопотребление на
Югозападна България.

ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ( МЕСТООБИТАНИЯ)
-Размерите на преобладаваща част
Степен (площ)
от екосистемите и на свързаните с
на
тях биотопи осигуряват опазването
+++
осигуреност за
на съшествуващото биологично
опазване
на
разнообразие в националния парк.
Парка
и
-Със средна степен на размерите се
значими
оценяват
Мочурните
гори
и
екосистеми и
торфищата
биотопи
-Размерите на двата резервата
++
(местообитани
осигуряват
опазването
на
я) в него
характерните за НП екосистеми и
природни местообитания
РАСТИТЕЛНОСТ
Съобщества/формации
Степен (площ)
на
осигуреност за
опазване
на
значими
растителни
съобщества

+ +
+

Размерите на основните типове
растителни съобщества осигуряват
устойчивото им съществуване при
естествено протичащите динамични
процеси

Горскодървесна растителност

4

5
мониторингова
мрежа маркираща
границите на
парка и покриваща
парковата
територия.
Няма
Няма

Въпреки,
че
през
последните 10 години е
увеличено водохващането
на територията на парка,
общото използвано водно
количество за питейнобитово
водоснабдяване
съставлява само на 0,56 %
от
формирания
на
територията
на
парка
повърхностен воден отток, а
невъзвратимите загуби са
едва 0,06 %, което не
представлява опасност за
нарушения в количествен
аспект.

Контрол
върху
състоянието
на
водопроводната
мрежа и загубите
на
вода
при
транспортирането
й
до
водопотребителит
е.

В План‘04 като основни
причини
обуславящи
необходимостта от промени
в границите е посочена
липсата на буферни площи
за опазване на екосистемите
от северната страна на
биосферния
резерват
„Баюви
дупкиДжинджирица“

В План,04 като основни
причини
обуславящи
необходимостта от промени
в границите е посочена
липсата на буферни площи
за опазване на насажденията
от северната страна на
биосферния
резерват
„Баюви
дупкиДжинджирица“
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1

Консервационн
о
значими
естествени
насаждения и
безлесни
територии

2

3

- Площта на парка и резерватните
територии отговарят на целите за
тяхното
управление,
съгласно
нормативната уредба.
-В сегашните граници са включени в
максимална степен естествени и
консервационно значими
горски
насаждения.
-Основание за увеличаване площта
на биосферен резерват „Баюви
дупки-Джинджирица“ са цитирани
отдели в Заповедта за обявяване на
резервата,пропуснати в проектите
след 1979 г.

++

ФЛОРА
Нисши растения и гъби
Водорасли
+++ Размерите на парка са достатъчни
Гъби(макроми
+++ Размерите на парка са достатъчни
цети)
Лишеи
+++ Размерите на парка са достатъчни
Висши
растения
Размерите на територията на парка
достатъчни за оптималното
Мъхове
+++ са
съществуване на популациите на
мъховете
Висша флора
+++ Размерите на парка са достатъчни
Лечебни
+++ Размерите на парка са достатъчни
растения
ФАУНА
Безгръбначни животни
Размерите на
парка
осигуряват
необходимата
защита

+++

Гръбначни животни

Риби

Земноводни и
влечуги

Птици

Бозайници

+++

+++

++

4

Размерите на парка осигуряват
необходимите предпоставки за
опазване на естествените екосистеми
и природните процеси, протичащи в
тях и изпълнение на
природозащитните му функции като
защитена територия.
Всички глациални езера попадат в
границите на НП „Пирин“.
Размерите на парка и на резерватите
в него (Юлен, Баюви дупки Джинджирица) са напълно
достатъчни за опазване на
ихтиоресурсите на територията му.
- Площта на Парка е достатъчна за
съхраняване популациите на
планинските видове, типични за
територията му;
- Популациите на видовете, които се
срещат единствено в ниските,
периферни части на Парка, се
съхраняват от екологичната мрежа
Натура 2000
-Размерът на парка и резерватите
изпълняват задоволително ролята си
на
опазване
на
естествените
екосистеми и орнитофауната в тях.
-Възможно е включване в границите
на парка на по-ниските, южни части
на планината с цел включване на
видове с южно разпространение.
-Големината на парка и на двата

Няма данни
Няма данни
Няма данни
В предишния ПУ по този
параметър няма оценка за
мъховете
Няма данни
Няма данни

евентуално

5
- Включване на
резерватни площи,
които
имат
качества за този
режим
- Проучване и
планиране
на
основата
на
консервационната
стойност
на
горскодървесна
растителност
и
съществуващи
резерватни
територии
в
Среден и Южен
Пирин
за
обявяване
на
граници
на
биосферен
резерват/
парк
„Пирин“
Не са необходими
Не са необходими
Не са необходими

Не са необходими
Не са необходими
Не са необходими
Трябва
да
се
помисли
за
разширяване
на
парковата
територия
и
включване
на
части от Южен
Пирин за връзка
със Славянка.

промяна в оценката на
площта на парка от
недостатъчна в достатъчна,
поради създаването на
екологичната мрежа Натура
2000

Без промени

Възможно
включване
на
орнитологично
ценни
местообитания
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2

3
резервата са достатъчни за с огелед
осъществяване на консервационни
функции.
-Едрите бозайници, които имат поголяма консервационна стойност, са
видове с големи ииндивидуални
участъци,
извършващи
големи
преходи и сезонни миграции.
-Сезонни миграции извършват и
прилепите.
-За групата на дребните бозайници
територията на парка е достатъчна за
стабилнот развитие на популациите
им.

4

5

4
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘04

5
НЕОБХ. МЕРКИ
/ ПРЕПОРЪКИ

1.21.6. Биологично разнообразие
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1
2
3
ФАКТОРИ/
СТЕ
ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ
ЕЛЕМЕНТИ
ПЕН
ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ)
Висока степен на биологично
разнообразие включва 25 типа
Местообитания/
екосистеми и свързани с
Приложение 1 на +++ естествени
тях
25
типа
природни местообитания
ЗБР
от Приложение 1 на Директива 92/43
ЕЕС и ЗБР,
От 25 типа природни местообитания
от Приложение 1 на Директива 92/43
ЕЕСи ЗБР, 4 типа местообитания са
Приоритетни
приоритетни
за
опазване.
37
местообитания/
местообитания
са
включени
в
Приложение 1 на +++ Червената книга на РБългария, том
ЗБР
3, от които 19 типа са уязвими, 7
типа са потенциално застрашени, 9
типа са застрашени и 2 типа са
критично застрашени.
РАСТИТЕЛНОСТ
Съобщества/формации
Висока степен на фитоценотично
разнообразие
включващо
по
физиономичния
подход
за
класификация 3 типа растителност и
8 класа формации. По доминантния
подход са описани 206 растителни
Растителност
+++ асоциации и 25 групи формации,
които са свързани с природните
типове
местообитания.
По
флористичния
подход
за
класификация
в
предварително
разработената схема определените
синтаксони са отнесени към 20 класа
Горскодървесна растителност
Горскодървесната растителност в
парка е представена от 18 дървесни
вида: бял бор-30.1%, бяла мура –
34.0%, смърч – 13.3%, бук – 6.5%,
Разнообразие и + + ела – 6.4%, черна мура – 5.0%, черен
% участие
на
бор – 4.9% и с малки площи (до
дървесни видове +
7.0ха) още: бреза, габър, ива,
трепетлика,
черна
елша,
зел.дугласка, аткаски кедър и
евроамериканска топола.

Не
са
установени
съществени
промени
в
екосистемното разнообразие
през
предходното
десетилетие

Не
са
установени
съществени промени във
фитоценотичното
разнообразие
през
предходното десетилетие

ФЛОРА
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1
2
Нисши растения и гъби
Водорасли

Гъби(макромице
ти)

Лишеи

Висша флора

4

5

+++

Разнообразни
водораслови
местообитания и микрохабитати,
включващи от анализираните проби
на територията на НП Пирин
установени 332 вида, разновидности
и форми от 7 отдела водорасли.

Няма данни

Допълнително
детайлно
проучване
на
разнообразието

+++

Броят по литературни данни и
установените
при
теренни
изследвания макромицети през 2014
г. възлиза на 376 ( от 3 отдела, 5
класа, 18 разреда, 61 семейства и 143
рода).Консервационно
значимите
видове са 26 .
За БР „Баюви дупки-Джинджирица“
са регистрирани 73 вида-42 вида са
нови за резервата. 3 вида са с
консервац.значение. Общо са 101
вида за резервата с тези по
литературни данни;
Р „Юлен“ -32 вида, 2 с
консервационно значение

Увеличен е броят на
установените
видове
макромицети и специално
на
консервационно
значимите в сравнение с
План’ 2004

+++

Повече от половината лишеи
установени на територията на
България се срещат в парка - общият
брой на установените видове лишеи
в парка възлиза на 424 вида лишеи.
Всички те са от клас Ascolichenes и
се отнасят към 36 семейства и 101
рода. В БР„Баюви дупки –
Джинджирица” през 2014г. са
регистрирани общо 159 вида лишеи7 вида са с консервационно
значение.
В Резерват „Юлен” са установени
61 вида лишеи. Пет вида са с
консервационно значение

Необходимо е да
се
финансират
проекти
за
сериозни
проучвания
на
гъбното
разнообразие и в
частност
на
консервационно
значимите видове
на територията на
парка. Обект на
специални
проучвания трябва
да бъдат гъбите в
горите от бяла и
черна мура.

Не са установени

Не са необходими

Не са установени

Не са необходими

Извършен е критичен анализ
на данните от 2004 година –
изключени са видовете,
които не се посочват за
Пирин

Допълнителни
теренни
проучвания
и
продължаване на
инвентаризацията
на флората на
територията
на
парка

Висши растения

Мъхове

3

+++

+++

Мъховата флора в НП Пирин има
следния
таксономичен
състав:
2отдела (Чернодробни и Листнати
мъхове), 6 класа, 64 семейства, 132
рода и 330 вида. Това са 43.7% от
видовете,
известни
досега
в
България. Тези данни показват
голямо таксономично разнообразие.
Мъховата флора на
БР„Баюви
Дупки-Джинджирица“ е представена
от 89 вида, а на резерват „Юлен“
наброява 75 вида, принадлежащи на
2 отдела, 3 класа, 33 семества и 50
рода
На база литературни данни (от 235
научни труда), хербарни материали
и теренни проучвания са установени
1341 вида от висшата флора на
НППирин,разпределени в 486 рода и
96 семейства от 5 отдела, което
представлява 32.6% от видовете и
63.2% от семействата
висши
растения в България или 62.3% от
видовете от флората на флористичен
район Пирин. Установени са 8 нови
вида растения за висшата флора на
флористичен район Пирин
БР „Баюви дупки-Джинджирица“ е
местообитание на около 500 вида
висши растения, 55 ендемити. От
ЗБР-Приложение 2-9 вида, а в
Приложение 3-64 вида;
В Резерват „Юлен“ са установени
над 700 вида висши растения. 44 са
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1

2

Лечебни
растения

+++

3
включени в ЧКБ.
Изготвен е актуализиран списък
който включва 446 вида лечебни
растения. Тези видове се отнасят
към 69 рода от 83 семейства. От
общият списък с лечебни растения
са определени 239 вида, които са пошироко разпространени и популярни
като лечебни. Те се отнасят към 180
рода и 65 семейства.

ФАУНА
Безгръбначни животни
В територията на
парка групата на
безгръбначните
животни
включва около
12% от видовете,
установени
в
От безгръбначната фауна са
България.
установени около 3000 вида.
Като се има
Ендемичните форми са 220 вида. От
предвид,
че
тях 111 вида са балкански, 70 вида
общатапроучено
са български и 39 вида са локални
ст
на
ендемити.
безгръбначната
фауна
в +++ Паркът е формообразуващо огнище
планината
е
за растения и безгръбначни
около
40%,
животни.
разнообразието
от таксони може
Паркът е една от трите защитени
да се прецени
територии с висока степен на
като високо.
естественост (около 70% от
територията е заета от естествени
Реално
екосистеми).
процентите
и
степента ще се
окажат
повисоки
след
пълното
проучване
на
парка.
Гръбначни животни
Ихтиофаината на територията на
НП Пирин е ниско видово
разнообразие – около 2% от
видовете, установени на територията
Риби
+
на страната. Два от видовете се
приемат за изчезнали (планински
кефал и речна змиорка).

Земноводни
влечуги

и

++

Птици

+++

Бозайници

++

Общия
видов
състав
на
херпетофауната на Парка възлиза на
20 вида, или 38% от видовото
богатство
на
страната.
В
международен план значението на
Парка за опазване на земноводните и
влечугите
е
ниско,
поради
естествено
ограниченото
разпространение на видовете с висок
консервационен
статус
на
международно ниво - Testudo
hermanni, Triturus karelinii, Bombina
variegate.
Орнитофауната на парка наброява
166 вида, което съставлява 40,59%
от установените в България 409 вида
птици и 61,54% от установените на
територията на страната семейства.
От установените за парка видове 119
са гнездящи, което е 41,61% от
гнездовата орнитофауна в България.
Регистрирани са 50 вида бозайници
от 35 рода. Това съставлява 53% от

4

5

Извършен е критичен анализ
и съществено допълване на
данните от 2004 година –
тогава са посочвани 182
вида висши растения от 59
семейства. Добавени са 261
нови вида лечебни растения!

Допълнителни
теренни
проучвания
и
продължаване на
инвентаризацията
на
лечебната
флора
на
територията
на
парка

няма

няма

От съществено
значение е определянето и опазването на автохтонните популации от
балканска
пъстърва.

Нарастване
на
видовия
състав със 7 нови вида

Ограничаване
антропогенизиран
ето. Спазване на
мерките
и
ограниченията в
Плана

В сравнение с предишните
данни,
броят
на
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1

2

3
цялата сухоземна бозайна фауна.
Най-голям е броят на видовете от
разредите Прилепи и Гризачи,
съответно 19 и 12 вида
Броят на прилепите, регистрирани
на територията на парка, достигна 19
вида, или почти 58 % от известните
видове в България.

4
регистрираните видове се е
увеличил с 5. Регистрирани
са 3 нови вида прилепи и 2
вида от групата на дребните
бозайници.

5

4
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘04

5
НЕОБХ. МЕРКИ
/ ПРЕПОРЪКИ

1.21.7.Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1
2
3
ФАКТОРИ/
СТЕ
ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ
ЕЛЕМЕНТИ
ПЕН
ГЕОЛОГИЧЕН/ ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ
действащи разломни системи в
Разломи
+++ Няма
границите на паркът.
Поради затоплянето на климата е
възможно по-дълбокото врязване на
речните корита, което може да
Циркуси
+
доведе до по-бързо изтичане на
водите и съответно до изчезване на
самите езера.
Трудно е да се прогнозира за в
бъдеще каква ще бъде геоложката
обстановка и повлияната от нея
Цялостна
Основен фактор би
геология
и +++ геоморфоложка.
могъл
да
бъде
активиране на
геоморфология
разломни системи или човешката
дейност
влияеща
върху
геоморфологията и ландшафта.
ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ
Хидрография,
води

+++

Водните ресурси и морфологичните
характеристики на речните корита са
стабилни във времето

ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ
- Преобладаваща част от речните и
езерните водни тела имат стабилни
стойности на физико-химичните
параметри като (киселинност,
електропроводимост, температурен
режим, съдържание на разтворен
кислород, неразтворени вещества,
Хидрохимично
сулфати и хлориди), по чиито
състояние
по +++ стойности качеството им се оценява
показатели
като „много добро“ по Наредба Н
4/2013
- Известна нестабилност се
установява по отношение на
амониев азот, фосфати и БПК, както
по мониторингови данни на РИОСВБлагоевград, така и по резултатите
от проучванията за План‘14
ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ)
+++ С висока степен на стабилност са
горските и скалните екосистеми в
резерватите.
Степен
на
Със средна степен на стабилност се
стабилност
на
характеризират преобладаваща част
екосистемите и
от
горските
и
храстовите
местообитанията ++
екосистеми, извън резерватите
С ниска степен на стабилност са
водните екосистеми и торфищата с

Няма

Няма

Няма

Основните промени, които
мога да се очакват са
свързани преди всичко с
качествените
характеристики на водите

Установеният планктонен
цъфтеж
в
някои
от
Бъндеришките,
Василашките и Поповите
езера през септември 2014
г., съчетано с повишаване на
съдържанието на амониев
азот и стойностите на БПК,
е признак за нарушаване на
стабилността на водните
екосистеми в тези водни
тела

-Мониторинг
върху качеството
на езерните и
речните
водни
тела;
-Контрол
върху
изкуственото
зарибяване
на
езерата;
-Пречистване на
използваните
на територията
на парка води.

Не са очертани съществени
промени в стабилността и
нестабилността
на
екосистемите и биотопите
през
последното
десетилетие. Има тенденция
на влошаване стабилността
на площите определени за
паша, част от водните и

-Ограничаване на
туристическия
поток в близост до
находищата
на
приоритетните
местообитания
-Мониторинг на
водните и торфищ
ните екосистеми
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РАСТИТЕЛНОСТ
Съобщества/формации
Степени
на
стабилност
на
растителните
съобщества

+++

променящи се количества и качества
на водните запаси

крайбрежни екосистеми

С висока степен на стабилност са
растителните
съобщества
в
резерватите.
- С висока степен на стабилност и
възстановителна
способност
са
горските съобщества в обхвата на
горските територии.

Не са очертани съществени
промени в стабилността и
нестабилността
на
растителните съобщества и
свързаните
с
тях
местообитания
през
последното десетилетие

Със средна степен на стабилност са
преобладаваща част от горските,
храстовите и тревните съощества
извън резерватите.

++

-С ниска степен на стабилност са
растителните
съобщества
във
водните
и
преовлажнените
Степени
на
местообитания
с
променлив
стабилност
на
хидрологичен режим и качества на
растителните
водите.
съобщества
-С ниска степен на стабилност са
растителни съобщества в безлесните
високопланински територии обект
на разрешена паша.
Горскодървесна растителност
+

Произход
на
широколистните
насаждения

+++

Сукцесионни
процеси

++

Природни
катаклизми

+

ФЛОРА
Нисши растения и гъби

Водорасли

Гъби
(макромицети)

-Редуване
на
пасищата
-Определяне
на
допълнителни
зони със строг
режим на опазване

Малка част от широколистните
горите, в резултат на водени в
миналото сечи, имат издънков
произход ( 27 ха). В останалата част,
произхода е смесен – естествен семенен
и
издънков,
но
с
преобладание на семенните. Този
произход
прави
насажденията
стабилни

Сукцесията в иглолистните гори е
насочена към смяна и изместване на
бялата ела и смърча от обикновеният
бук, която смяна се явява по
височина спираловидно.
Фактори, водещи до нестабилност са
главно от естествен характер лавини,
ветровали,
снеговали,
естествено възникнали пожари, с
ограничено въздействие в Парка

Има
тенденция
на
влошаване стабилността на
площите
с
тревни
съобщества, определени за
паша, еутрофизация на част
от езерата и влошено
състояние на крайбрежни
растителни съобщества.

-Увеличение на залесената
площ на
парка с 2016 ха, и
съответно:
-Намаление на културите
със 151 ха
-Намаление на не-залесената
дърво-производителна
площ(голини,
пожарища,
сечища) с 239 ха;
-Намаление
на
високопланинските пасища с
743 ха
-Намаление на незалесената
недървопроизводителна
площ с 1002 ха.

++

Еутрофизация и изплитняване на
някои езера.

Няма данни

+

На територията на парка се
наблюдава антропогенен натиск
върху гъбните групировки, дължащ
се изключително на интензивното и
в
голяма
степен
неправилно

Не е направена оценка в
План’2004

-Планиране
на поддържащи и
възстановителни
дейности.
-Съблюдаване
на
специален
режим
на управление за
прилежащите
територии

Опазване
естествения
характер
на
потоците и езерата
и техния водосбор.
Недопускане
на
хидроморфологич
ни промени и
замърсяване
на
водата.
Актуализиране и
строго спазване на
норми и режими
за събиране на
ядливи гъби на
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+++

събиране на гъбите (най- често
плодните тела се изтръгват заедно с
мицела, а се събират и много млади,
незрели екземпляри. Често срещана
практика е непознатите зидове да се
изтръгват и захвърлят или да се
стъпкват).
Няма тенденции за нестабилност

+++

Популациите
стабилни

Висша флора

++

Повечето популации на висшите
растения са стабилни с исключение
на популациите на
критично
застрашените видове, които са
нестабилни

Има литературни данни –
няма особени промени

Лечебни
растения

++

Повечето популации на лечебните
растения са стабилни с изключение
на популациите на застрашените
видове, които са нестабилни

Има литературни данни –
няма особени промени

Поради естествения характер на
съобществата и ограниченото
антропогенно натоварване
популациите на
видовете,представени с висока
численост, са стабилни.

няма

Лишеи
Висши растения
Мъхове

ФАУНА
Безгръбначни животни
+++
Гръбначни животни

Риби

Земноводни и
влечуги

Птици

на

видовете

са

територията
парка.

Не са установени

Не са установени

-Според съвременните изследвания
2 изчезнали вида - Telestes souffia и
Anguilla anguilla;
- 2 интродуцирани вида – Salvelinus
fontinalis, Oncorhynchus mykiss. - 2
типични вида балканската пъстърва
(силно повлияни от ежегодните
зарибявания) и лещанката (Phohinus
phoxinus).
-Това
определя
първичните
елементи на ихтиофауната с ниска
степен на стабилност.

+

++

++
+++

на

Мониторинг
на
бъдещи тенденции
Мониторинг
на
местообитанията и
популациите
на
консервационно
значимите видове
Проучване
и
опазване
на
популациите
на
консервационно
значимите видове
Проучване
и
опазване
на
популациите
на
консервационно
значимите видове
лечебни растения

няма

-Поддържане и
опазване на
местните
популации риби
-Контрол на
зарибяването

- Всички типични планински видове
са представени на територията на
Парка с многочислени и/или
стабилни популации (с изключение
на алпийския тритон).
- Част от видовете са с ограничено
разпространение в Парка (за
повечето от тях той се явява горна
граница на вертикалното им
разпространение) и/или са показали
тенденции за намаляване.
- По време на теренните проучвания
е забелязана тенденция към
еутрофикация на някои езера.

няма

-Повечето популации на често
срещаните и доминантни видове са в
стабилно състояние. Някои видове
дори са в екстензия на своите ареали
и адаптация към антропогенно

Не се наблюдават

- Уточняване
границите на
разпространение и
популационните
параметри на
новоустановения
за Парка алпийски
тритон
(Ichthyosaura
alpestris).
- Мониторинг на
ефекта на пашата
върху водните
тела.
- Въвеждане на
забрана на пашата
(при
необходимост) във
водосборите на
водните тела, в
които алпийския
тритон присъства
Допълнителни
проучвания върху
популационните
числености
и
тенденции
на
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повлияните ландшафти в района на
парка.
-В неблагоприятно и нестабилно
състояние са популациите на някои
грабливи птици, както и ловните
видове кокошеви птици.

Бозайници

++
до
+++

Популациите на прилепите и
дребните бозайниц са в сравнително
стабилно
състояние.
Като
нестабилна е отчена популацията на
дивата коза и сърната.

Регистрирана е по-видсока
численост и респективно
стабилност на популациите
на Кафявата мечка и вълка,
подобрява се състоянието на
популацията на дивата коза.

кокошеви
и
грабливи птици.
Допълнителни
мерки за опазване
на
гнездови
находища.
Създаване
на
организация
за
намаляване
и
пренасочване на
туристическия
поток в близост до
местообитанията
на
консервационно
значимите видове,
с
което
значително ще се
намали
безпокойството на
животните.
Определяне
на
допълонителни
зони със строг
режим
на
ползване.
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1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА
Тази оценка определя заначението на характеристики със социално-икономически и
културен аспект. Чрез основни показатели посочени в Заданието се оценява:
1.22.1.Урбанизирана среда:
1.22.1.1. Оценка на функционалното зониране;
1.22.1.2. Оценка на застроените територии;
1.22.1.3. Оценка на техническата инфраструктура
1.22.1.4. Културно-историческо наследство;
1.22.1.5. Оценка на санитарно-хигиенните условия
1.22.2. Социално-икономически условия
1.22.2.1.Оценка на рекреационната дейност
1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите
1.22.2.3. Оценка на ползването на лечебни растения
1.22.2.4. Ползване на горите
1.22.2.5. Социално-икономическите условия в общините около парка
1.22.3. Собственост
1.22.4. Управление

1.22.1.Урбанизирана среда
1.22.1.1. Оценка на функционалното зониране
1
ПОКАЗАТЕЛ



Зониране
и
режими
определени
от
План‘04
от
гледна точка на
съвместимост с
предназначението
, целите, зоните и
режимите
на
Парка определени
със ЗЗТ

2
ОЦЕНКА
Настоящата оценка на определените функционални
зони в План’04 се базира на изискванията в чл.19 от
ЗЗТ за зонирането в Националните паркове
Направеното
зониране
от
План’04
отразява
изискванията на ЗЗТ по отношение на зониране–
наименование на зони и общи режими

 Във връзка с целите на План’14, настоящата оценка на
съществуващите зони и определените режими в тях от
План’04, отчита обективните особености на времевата
дистанция и обстоятелства, с пряка връзка с
технически несъвършенства при картиране, ползване
на остаряла база данни от пълна инвентаризация на
територията на НП „Пирин“ през 1989 г. – основа за
планиране в План’04.
 Тези несъвършенства в граници, площи и актуална
информация, са били пренебрегнати и са намерили
отражение като основа за предложения/ номинации на
международнониво.
Решенията на Комитета за СН на ЮНЕСКО и
поставените изисквания към Държавата членка към
границите на зоните и наименования
на
територията на обекта на СН,
ограничават
възможностите за планиране на целесъобразни зони
итехните наименования

3
ТЕНДЕНЦИИ

4
МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

Промени през 2011г.
в
статута
на
значителни площи от
НП
„Пирин“включени
допълнително
към
площите на Обекта на
СН от 1983г.към
ЮНЕСКО.
Тенденция
за
разширяване
на
ограничителния
характер
по
отношение
на
дейностите, свързани
със
строителните
работи
и
експлоатацията
на
строежите в парка.

 Зона за туризъм
Определеният обхват на „зона за туризъм“ в
План‘04 покрива главно райони от Националния парк
зает от ски-писти, ски път и обслужващите ги
съоръжения. Туризмът се идентифицира само от скиспорт – зимен туризъм.
Прегледът на площите от така описаната по обхват и
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1

2
функции зона в План’04 на карта № 19Норми,
режими, условия и препоръки за осъществяване на
дейностите„Функционално зониране“ още покатегорично отразява следните недостатъци в
планирането:

3

4

 Внимание само на площи с „интензивно туристическо
натоварване“ от север на НП „Пирин“.
 „туристическото натоварване“ е само през зимния скисезон. Тези райони включват част от подходите по
туристическите маршрути към високите части, хижите
и заслоните от Парка;
 Не са планирани площи при зонирането и включени в
„зона за туризъм“ от всички основни подходи на НП с
потоци на туристи за летен и зимен туризъм и други
негови форми;
 Не е спазен основен устройствен принцип на
зониране, за разсредоточаване на туристическото
натоварване и равнопоставеност на общините при
развитието на туристическите дейности;
 Всички регламентирани туристически маршрути,
основни хижи по маршрутите и площи, обслужващи
туристите, остават извън „зона за туризъм“ което е
необяснимо.
 Би следвало изброените елементи да се включат като
площни обекти с прилежащи площи с разположени
кътове за отдих, навеси, заслони, линейната
информационна
система
от
указателни
и
информационни табла, табла за поведение и др. сега
оцветени извън „зона за туризъм“
 Режими: Определени са разрешени дейности
несъвместими с функциите на „зона за туризъм“,
 регулиране числеността на животински видове
 паша на овце, крави и коне
 Зоната следва да включва пешеходен туризъм,
разстилане по поляните, кътове за отдих, свободни
спортни игри, рекреационно ползване, ски-спорт,
обекти за подслон и хранене (заслони, навеси,
палатъчни лагери и др.);
 Зона на сгради и съоръжения
Описаните функции на зоната в План’04 са
несъвместими с дейностите и режимите посочени за
нея
 регулиране числеността на животински видове
 паша на овце, крави и коне
 Режими за цялата територия:


Не са предвидени възможности за извършване
археологически разкопки, както и дейности
консервация, реставрация и експониране
археологическите
недвижими
ценности
територията на НП „Пирин“

на
за
на
на

Оценка на изпълнение на режимите
 Общата оценка е за спазване на режимите на цялата
територия, включени в отговорностите на Д „НП
Пирин“
 Разрешават/съгласуват се дейности на територията на
Парка в обхвата на компетенциите с Д „НСЗП“,
МОСВ и Д „НП Пирин“;
 Д „НП Пирин“ получава информация и контролира
процедирани
планове,
програми,
проекти
и
инвестиционни предложения за ЕО и ОС с предмета и
целите на опазване на ЗЗ „Пирин“;
 Д „НП Пирин“ контролира реализиране на
разрешеното строителство съгласно ПУ;
 Спазват се определените от План’04 площи и
режим(норматив) за паша.
 Площите определени за паша от План’04 се
експлоатират, но не са съобразени със заплахите за
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1

Въздействие
на
урбанизираните
зони
върху
опазване
на
екосистемите на
Парка

2
санитарно-охранителните зони, загуба на биологично
разнообразие, нарушаване на почви и „биологично
замърсяване“.
 В резултат на паша се констатира замърсяване на
водите на езерата и реките, нарушаване структурата
на почвите по техните брегове и местата за паша,
както и замърсяване по туристическите маршрути;
 По отношение на движение и паркиране на МПС,
причините за нарушения се дължат на отсъствие на
подробно планиране и организация на „определените
и означени за това места“ в План’04 и тяхната
реализация;
 В План’04 и следващи проекти, остава нерешен
въпроса с развитието на Парка като биосферен
резерват, с оглед основната цел на Севилската
стратегия за обявяването и създаването на
биосферните резервати – връзка със социалноикономическото развитие на района;
 Резерватна зона
- Единични и редки нарушения: сеч на единични дървета,
събиране на суха паднала маса, замърсяване с отпадъци
край разрешените маршрути
 Зона за ограничаване на човешкото въздействие
 Зона за опазване на горските екосистеми и отдих
 Зона за устойчиво ползване на открити площи и
отдих
-Негативни последици от паша на едър рогат добитък
 Зона за туризъм(Буферна зона на ОСН)
- Ежегодни Доклади за консервационното състояние на
НП „Пирин“ на МОСВ: 2011, 2012, 2013, 2014
- Изводи от Решенията на КСН след проверки и мисии:
2011, 2012, 2013
- Цялостното консервационно състояние на обектa на
световно наследство е определено като сравнително добро.
- Подмените, свързани с подобрения на капацитета на ски
съоръженията, са извършени с необходимото внимание и
не оказват неблагоприятно влияние върху универсалната
ценност на обекта. Нещо повече, те са наложителни от
гледна точка на сигурността, на ефективността и
перспективите за нарастване на посетителския поток.
- През годините ресурсите като средства и персонал
остават стабилни, а Дирекция Национален парк „Пирин” и
Министерство на околната среда и водите работят усърдно
за осигуряване на ефикасно опазване и управление
- Относително добри резултати за влиянието на
дейностите в ски-зона с център гр. Банско от направените
проби (почвени и водни – химични) спрямо контролните
проби извън буферната зона;
- Резултати от фитоценологично проучване и картиране на
ски-пистите на ски зона с център гр.Банско
- Негативни последици от паша на едър рогат добитък,
вкл. по туристическите маршрури.
 Зона на сгради и съоръжения
- Нарушения с влошено на отделни места санитарнохигиенно и естетическо състояние(доп.застрояване) на
околни пространства, липса или некачествено пречистване
на отпадните води, води до промени в тревни и горски
съобщества.
- Негативни последици от паша на едър рогат добитък
- Резултатите от мониторинга на посетителите от Д „НП
Пирин“ за периода 2008-2012 г. от извършената оценка на
въздействието на туристическия поток, заключават, че не
се налага промяна в броя на определените като допустими
туристически маршрути, което е един от индикаторите за
постигане на устойчивост в развитието на туризма.

3

Общините
Банско
Разлог и Симитли
имат
планове
и
инвестиционни
предложения
да
разширят площта на
ски зоните в обектa
на
световно
наследство
НП
„Пирин”.
Насоката на мисията,
2011 г. и на Комитета
е 2012 г. да не се
допуска развитието
на
ски
или
изграждане на други
съоръжения
в
границите на обекта,
освен на територията
на вече изключените
зони.
Като важна част от
изготвянето на новия
План следва да се
приеме и съставянето
на„Планове
за
реализиране
на
туризма” за всяка от
буферните
зони
Добринище и Банско.
Те
ще
обединят
съществуващите,
одобрените
и
предвижданите
планове по прозрачен
начин,
като
ги
направят част от
новия
План
за
управление.

4

Балансирано
развитие
на
поминъка на
населението в
ПТ
в
съответствие
със
стратегията на
ДНП
ДНП
да
използва
ОКС
и НС
като
поефективни
платформи за
намаляване на
различията и
осигуряване на
необходимата
енергия
за
управлението
на НП
Администрати
вни
мерки,
ДНП да влияе
върху статута
и ползването
на
хижите
собственост на
БТС
в ОСН

1.22.1.2. Оценка на застроените територии
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1
ПОКАЗАТЕЛ

2
ОЦЕНКА

Степен
на
застроеност на
парка, като цяло
и на отделни
негови части.

 Неравномерно разпределение на легловата база в
териториално отношение–най-голямо съсредоточаване
има в ПУ„Вихрен“
 Застроените зони все още са обременени с проблеми от
различно естество – качество на обитаване, физическо
състояние,
естетически
качества,
техническо
съответствие и ефективност в ползването и управлението
на строежите и прилежащите терени.

Капацитет
на
буферна зона

- Зимен капацитет:
8-кабина – 2000 чов/час;
6-седалка; 4-седалка; 3-седалка; котва, паничка с номера от
1 до 14 вкл. – с общ капацитет 18 800 души на час
(2000 ч/час по 5 часа = 10 000 човека в ски-зона с център
гр.Банско захранва съоръжения за 18 800 души)
800ч./час по 5 часа = 4 000 човека
в ски-зона Добринище
- Капацитет на легловия фонд и места за хранене =
При 90 кв.м/скиор, при площ 125 ха = 13 900 човека по 1.1
= 15 300 човека
- Летен капацитет
- Включва бр.легла и места за хранене =
- Туристи с еднодневни преходи и подслон в гр.Разлог,
Банско, Добринище, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,
Кресна, Симитли.

Необходимост от
премахване
на
обекти,
несъответстващи
на нормативната
база,
несъвместими с
целите
на
националния
парк или други
причини






Наличие на нефункциониращи обекти - сгради с
неизвестен собственик в пред аварийно състояние,
сгради
и
други
елементи
от
техническата
инфраструктура с отпаднала необходимост, изоставени
и/или полуразрушени бивши обори, паянтови навеси
на пастири и заслони, стари дървени бунгала с
обслужващ характер, руини, сгради и др.
Има данни за отделни строежи, в процедура на
разчистване;
Процедури в начален стадий за рехабилитация и
изграждане на заслони;

3
ТЕНДЕНЦИИ



Положителни
тенденции
за
реализиране
на
подобрения;

Реконструкция
и
обновяване,
нови
долни
и
горни
станции
и
нови
стълбове
с
цел
сигурност и добро
обслужване
на
скиорите:
Бъндеришка поляна Коларски път - 2010
г., 6 –седалков;
Чалин
валог-Чалин
валог, 2007 г., 4седалков;
Плато-Тодорка, 2010
г.- 4-седалков;
Чалин валог -Чалин
валог, 2007 г. – влекпаничка

Минимизиране
на
отрицателното
въздействие
върху
околната среда от
преоразмерената
урбанистична намеса

4
МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

Оптим
изиране
на
съществуваща
та
база,
набелязване на
комплексни
мерки
по
разрешаване
на въпросите,
свързани
с
достъпността и
атрактивностт
а на обектите.
Необходимост
от
втора
кабина за побързо качване
на скиорите до
съществуващит
е
писти
и
съоръжения –
720 м.
Необходимост
от подмяна с
кабина
на
съществуващия
лифт в скизона
Добринище с
оглед
сигурност на
туристите
Обезпечаване
на
необходимото
водно
количество във
водоема
за
системата
за
техническо
оснежаване на
пистите.
 Освидетелст
ване
и
премахване на
ненужните,
неизползваеми
или
опасни
строежи;
 Предприеман
е на мерки за
рехабилитация
при
констатирана
необходимост,
инженернотехнически
възможности и
икономическа
целесъобразно
ст;
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1

Оценка
на
съществуващите
сгради
по
отношение
на
обемнопространственат
а съвместимост с
ландшафта.

Оценка
на
съществуващите
фасадни
решения и мерки
за подобряване
на
тяхното
визуално
въздействие.

2






3

Сградите от основното застрояване с малки
изключения се вписват естествено в околната среда и
създават възможност за доминиране на високите
естетически качества на околния ландшафт.
Загрозяват го изоставените и неподдържани сгради,
главно от допълващото застрояване в зоните.

Тенденция
за
предприемане
на
природосъобразни
действия
за
естетизиране
на
околните
пространства
и
обеми в застроените
зони.

С малки изключения се касае за сгради и сградни
комплекси, изграждани поетапно, с приоритети,
отнесени към капацитетните възможности и по-малко
към качеството на обитаване и естетическите такива

Реновиране
на
фасадите
на
реализираното
в
минали
периоди
строителство;
Решения
с
положително
визуално въздействие
на
строежите,
реализирани
в
десетгодишния
период;

4
 Рехабилитац
ия
на
туристически
и
пастирски
заслони
Оценка
на
капацитетните
възможности,
потребностите
и техническото
съответствие,
планиране на
устойчиво
развитие
за
всяка
зона
поотделно
в
т.ч.
и
за
подобряване на
обемно-прос
транствената
съвместимост с
ландшафта
Естетизирането
на фасадните и
обемно
пространствен
ите решения да
се изведат като
приоритет
в
програмите и
задачите
на
предстоящия
план
за
управление

1.22.1.3. Оценка на техническата инфраструктура
1
ПОКАЗАТЕЛ
Степен
на
обезпеченост,
състоянието
и
необходимостта
от развитие на
техническата
инфраструктура,
свързана с:


Енергоизточ
ници

за
инфраструктурн
ите обекти в
паркаелектрификация,
възобновяеми
енергийни
източници;




Водоснабдяв
ане
на
обектите в
националния
парк;
Радио
и
телекомуник
ационни

2
ОЦЕНКА

3
ТЕНДЕНЦИИ

 Електропреносната
мрежа
захранва
селата
и
туристическите центрове в контактната зона на НП;
 Продължава в парка като захранва отделни обекти, в това
число и изградените от концесионера на територията на
ски зона с център Банско(надземно и подземно
захранване)
 Районите на хижите се захранват от местни съоръжения,
изградени на реки, както от дизел агрегати като резервно
захранване.
 Констатирани са проблеми със захранването на хижите
„Вихрен и „Бъндерица“, когато водата намалее.
 Съществува само интерес за изграждане на слънчеви
батерии;
 Изградените
и
експлоатирани
водохващания
удовлетворяват
потребностите
и
не
нарушават
екологичното равновесие.
 Обществени телефонни постове не се констатираха.
Разчита се основно на мобилни комуникации.
 Телевизия-сателитна;
 Някои от обектите са обезпечени и с интернет.

4
МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ
Да
се
стимулират
изследванията
за внедряване
на
нови
технологии,
насочени към
развитие
на
телекомуникац
ионните услуги
и енергийната
ефективност.

Тенденция
към
внедряване на нови
технологии.

Да
се
стимулира
прилагането на
модерни
технологии за
производство
от
възобновяеми
източници за
електро
снабдяване,
отопление
и
захранване
с
топла вода за
битови нужди.

241
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.“

1
връзки;

2

3

4
Да се завишат
изискванията
по отношение
на
маркировката,
експлоатацията
охраната
и
контролът на
санитарно
охранителните
зони
в
съответствие с
нормативните
изисквания.
Да
се
стимулират
собствениците
и/или
ползвателите
на обектите за
осигуряване на
безжичен
достъп
до
интернет

Степен
на
обезпеченост,
състоянието и
необходимостта
от развитие на
транспортната
инфраструктур
а:


Пътища от
различен
клас;








Горски
пътища







Паркинги;

Транспортния достъп до обектите за настаняване, е
силно затруднен и възможен единствено с транспортни
средства с висока проходимост, поради лошото
състояние на съществуващата пътната мрежа.
Изключение е пътя Банско - хижа Вихрен осигуряващ
достъп и с леки превозни средства. Част от същия се
прекъсва през зимния период, поради пресича-нето му
от ски писта.
Горскопътната мрежа е в незадоволително състояние:
обрасли стари каминни пътища, които не могат да се
използват,
а
тези
които
се
ползват
са
труднопроходими, особено след наводненията през
2011-2013 година
Наличните паркинги са особено натоварени през
зимния период и не удовлетворяват потребностите.
Това води до нерегламентирано паркиране по платната
на пътя.
Капацитетът на кабинковият лифт с начало гр.Банско,
не е достатъчен да поеме през ски-сезона скиорите и
туристите до ски-зоната
Традиционни туристически маршрути и връзки не са
включени в мрежата на маркираните и осигурени за
туристите
С изключение на възможностите за връзка с транспорта
от градовете Банско, Добринище и Разлог, връзката с
различни видове транспорт е силно затруднена или
липсва такава. Теснолинейната ж.п.линия гр.Септември
– Добринище, е възможност, за различно преживяване

Тенденции
към:
подобряване
състоянието
на
транспортния достъп
с
планираните
реконструкции
и
ремонти на пътища на
територията на парка.
Поемане на част от
автопотока
от
изградените въжени
линии;

Да
се
стимулират
мобилните
оператори за
осигуряване на
високоскоросте
н достъп за
пренос
на
данни
през
мрежите си.
Ремонта
и
възстановяване
то на пътните
връзки,
да
бъдат изведени
като приоритет
в програмите и
задачите
за
последващия
10
годишен
период.
Изграждане на
необходимите
ски
съоръжения с
цел
осигуряване на
достъп
през
зимата до хижа
Бъндерица.
Планиране
и
изграждане на
система
за
паркиране
Търсене
на
възможности
за
разредоточаван
е
на
туристическия
поток
Определяне на
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1


Въжени
линии;



Пешеходни
туристическ
и пътеки;



Връзка
с
различни
видове
транспорт
извън парка;

2

3

4
допълнителни(
съществуващи)
традиционни
туристически
връзки, които
подлежат
на
маркиране;
Изграждане и
поддръжка на
допълнителни
обезопасителн
ите
съоръжения;
Създаване на
алтернативни
решения
за
транспортиран
е – планира се
в
ОУП
на
община Банско
изграждане на
летище
за
малки
самолети

1.22.1.4. Културно-историческо наследство
ПОКАЗАТЕЛ

ОЦЕНКА
 Актуализираната информацията за броя, вида, значението
и състоянието на недвижимото културно наследство на
територията на главните входове/изходи към НП“Пирин“
- общините Банско/Разлог и Сандански, показват, че
потенциалът на този важен ресурс на „културен” туризъм
е в процес на разкриване и развитие.

ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ

 В ход са реализации на много проекти, финансирани по
европейски фондове за превръщането на досега
неизвестни археологически и архитектурни комплекси в
туристически продукт.

Обекти на НКН

Музеи

 Направената извадка от регистъра на Националния
документален архив на НИНКН на обектите с потенциал
за социализация и туризъм дава възможност за планиране
в План‘14
 Ново изследване е създаването на Карта на
локализациите
на
археологическите
обекти
на
територията НП“Пирин“
 Съставен е списък от 51 археологически обекти,
намиращи се в непосредствена близост и в границите на
НП“Пирин“ с GPS координати; От тях 17 обекта се
намират вътре в територията на парка. Два обекта са в
резерватна територия:
 №5/ АКБ№1940010. „Тракийска крепост, м. Юлен
(Градището)”, на 6.375 км ЮЗ, (198 градуса), GPS
координати: 41 46 56.2 23 27 44.2; площ 5 дка. в
резервата „Юлен“ и
 №32/ АКБ№1900334. „Късноантична крепост, м.
Калята, на 6,5 км ЮЗ на от центъра на града (240°),
GPS координати: N 41° 50' 33,2''; E 23° 22' 34,1''; площ
2 дка в резервата."Баюви дупки – Джинджирица”.
 От намиращите се на територията на парка
археологически обекти, само три са били проучвани с
разкопки
В последните десет години почти всички експозиции на
съществуващите музеи и музейни къщи са изцяло обновени
със средства от общинските бюджети и по различни

Забелязва
се
положителна
тенденция
за

Поставяне
на
табели, които да
насочват туристите
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програми на ЕС и са в добро състояние.

Традиционни
празници,
обичаи,
фестивали.

Традиционни
занаяти

включването на
нови
интерактивни мето-ди
при
представянето на
експонати-те.
Макар и бавно се
увеличава
потокът
от
посетители.

Празнично-обредната система и календарът на културните
събития в региона са добре развити и предлагат
разнообразни възможности за забавления и получаване на
нови знания от посетителите в района на парка и
принадлежащите му селища.

Появяват се все
повече
нови
инициативи за
опазване
на
културното
наследство
и
част
от
тях
постепенно
се
превръщат
в
устойчиви
събития
в
календара.

Занаятите, упражнявани в миналото, са в процес на
изчезване. Останали са само неколцина майстори, които все
още пазят знанието, но предаването на опита им на
следващото поколение е под въпрос.

Представянето
на занаятите в
експозициите на
някои музеи като
интерактивни
занимания.
Предлагането на
туристически
продукт,
включващ
запознаването с
традиционни
умения
и
занаяти.

към
музейните
обекти.
Поставяне на
аноотации на
експонатите, там
където липсват.
Включване на
анотации и
обяснителни
текстове на
английски.
Създаване на сайт
на
музеите
в
региона.
Подобряване
на
информираността за
предстоящите
събития.
Включване
на
информация
за
културния календар
в сайта на парка.
Съживяване
на
дейността
на
сдружение
"Произведено
в
Пирин".
Създаване на марка
за произход
"Произведено в
Пирин" и
прилагането й към
местни
традиционни
произведения и
туристически
услуги.

1.22.1.5. Оценка на санитарно-хигиенните условия
ПОКАЗАТЕЛ

Водохващания

Канализация

ОЦЕНКА

ТЕНДЕНЦИИ

В преобладаващата част от водохващанията, санитарноохранителните зони не са обозначени и не се спазват
изискванията. Водовземните съоръжения са в лошо
състояние и до тях имат достъп хора и животни, капаците
на някои от тях са полуотворени и са затрупани с камъни и
клони. За много от обектите в парка се подава вода за
питейно-битови цели без обеззаразяване и без контрол
върху качеството (х. Демяница, х. Вихрен и др.);

Преодоляване
инерцията
и
досегашната липса
на активност за
пресичане
на
проявите
на
безстопанственост
и безотговорност –
засилване
на
контрола.

Оскъдна и само в по-достъпните обекти. Масова практика е
заустването на непречистени отпадъчни води от почти
всички обекти на територията на парка. Всички септични

Замяна
на
съществуващите
септични
и

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ

Устройването на
вододайните зони
да се извършва в
съответствие
с
изисквания-та на
инструк ция-та за
санитар но-охрани
тел ните зони и
строг контрол за
спазването им и
съгласно
заповедите
за
тяхното
обявяване:

Д НП Пирин,
съвместно
с
общините и БД
Благоевград
да
обознчат СОЗ –
Пояс-I на терена и
да се изгради
ограда.
Осигуряване
на
периодично
почистване
на
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ПОКАЗАТЕЛ

Пречистване
отпадъчните
води

на

Третиране
отпадъците;

на

Санитарнохигиенни
условия
обектите
обслужване
посетители;

ОЦЕНКА
ями са формални, в лошо санитарно състояние (Хижите
Демяница, Вихрен,
Бъндерица, Безбог, а заведението „Бай Славе“ зауства
директно на поляната пред хижа Безбог). Те са не само
дифузни, но и точкови замърсители на водните тела, които
се използват и за питейно-битово водоснабдяване. С
потенциален здравен риск са
септичните ями на хижи и почивни станции, както и
откритите тоалетни, от които периодично или постоянно се
изливат непречистени води (заслон Тевно езеро, х. Вихрен,
х. Бъндерица, х. Демяница и х. Безбог, а в местността
Туричка църква множество външни тоалетни са
разположени непосредствено над водохващането);

Пречистване: Въпреки наличието на 3 пречиствателни
станции на територията на парка, в преобладаващата част
от източниците на замърсяване не се извършва пречистване
на отпадъчните води, което е недопустимо за уникалното
водно богатство на НП „Пирин“.




в
за
на



ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ
попивни ями с септичните ями в
малки
модулни отдалечените
съоръжения
за обекти.
пречистване
на
отпадъчните води.

В парка се влагат
инвестиции
за
развитие
на
туризма
и
специфични
спортове, но не се
отделят
необходимите
средства
за
пречистване
на
отпадъчните води,
което противоречи
на
Рамковата
Директива
за
водите
60/2000
ЕС.

-Наложител но е
да се задължат
всички
собственици или
концесионери на
генериращи
отпадъчни
води
обекти в парка да
изградят модулни
локални
пречиствателни
съоръжения
за
отдалечените
и
недостъпни
източници
на
замърсяване
на
водите,
подобряване
на
пречиствателния
ефект
на
съществуващите 3
пречиствателни
станции
и
включване
в
канализационните
мрежи
на
разположените в
близост до тях
обекти;
-Замяната
на
съществуващите
септични
и
попивни ями с
ПОСВ
да
се
изведе
като
приоритет
в
следващия период
на управление;

Наблюдава
се
тенденция
за
извършване
на
ремонти
и
преустройства, с
цел подобряване
на
санитарнохигиенните
условия.

-Да се извършват
проучвания,
за
информиране
и
оказване
на
методическа
помощ
на
отделните
собственици или
ползватели, с цел
участие
в
програми,
или
други източници,
осигуряващи
необходимото за
целта
финансиране.

С изключение на заслоните, проблеми с третирането на
битовите отпадъци в зоните за сгради и съоръжения не
се констатираха. Сметта се извозва в градските депа за
третиране на отпадъци.

Почивните станции и хотелите са с добри санитарнохигиенни условия.
С определена тежест са условията в хижите: Основните
проблеми са свързани с отвеждането на отпадните
води, състоянието на санитарните помещения и обекти.
Наличните вътрешни санитарни възли не са
достатъчни.
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ПОКАЗАТЕЛ

Определяне
и
опазване
на
санитарноохранителните
зони
за
водоизточниците
за
питейнобитови нужди;

ОЦЕНКА

През периода 2005 – 2012 г. са издадени заповеди на
министъра на околната среда и водите за 26 бр. санитарноохранителни зони с режими за I, II и III пояс, с обща площ
4694,8 ха. В процедура за утвърждаване са още 3 СОЗ
 Лошо състояние и опазване на поясI;
 Нарушаване на режимите във II-ри пояс и III-ти
пояс от СОЗ:
- паша -течен оборски тор
- торене при съдържание на нитрати в подземните
води над 35 mg/l;
- наторяване с течен оборски тор, наторяване с
неорганични торове;
- къмпинги и ваканционни лагери, почивни
станции

ТЕНДЕНЦИИ

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ

положителна
тенденция
за
определяне
и
издаване
на
заповеди
след
приемане
на
План‘04

Да се спазват
определените
режими
на
поясите
от
заповедите
за
обявяване на СОЗ,
указани в План’14.

-Проблемите
по
този
показател
следва
да
се
решават
комплексно,
с
предхождащи
изследвания
и
конкретно
дефиниране
за
всеки
обект
поотделно.

1.22.2. Социално-икономически условия
1.22.2.1.Оценка на рекреационната дейност
ПОКАЗАТЕЛ

Условия
и
възможности

ОЦЕНКА


Рекреационно
– туристическия и
спортен ресурс на НП „Пирин“ е основния
фактор, който привлича посетителите в
планината и региона.

С
План’04
рекреа-ционно
–
туристическия и спортен ресурс е съсредоточен единствено в региона на гр.Банско, където
е фиксирана специалната „буферна зона” в
рамките на СПН.

Състоянието
на
туристическите
маршрути, информационната обезпеченост,
места за настаняване (хижи, заслони), кътове
за отдих и услуги е на общо средно ниво, като
голяма част от елементите на туризма
(разглеждайки ги в детайли) са
в
незадоволително състояние.

Ресурсът на НП Пирин като цяло и на
многобройните рекреационни дадености,
намиращи се в прилежащите територии,
изискват нова интерпретация, за да може
районът максимално да се възползва от
съвременното потребление и нагласи на
посетителите – „туризъм на преживяванията“

ТЕНДЕНЦИИ
МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ
Промените
спрямо Залагане в План
периода
на
на мерки и
предходния план за 2014
за
управление (2004 г. – проекти
поддържане
2014 г.) по отношение /саниране
на
на
туристическите туристически
елементи
(хижи, обекти,
трасета/
заслони, трасета на маршрути, както
маршрути
и за поддържане и
и
информационна
на
обезпеченост и др.) са възстановяване
околната среда.
незадово-лителни.
Част от заложените в Уточняване
плана (’04) задачи не юридически
са изпълнени, по - административно и
различни
причини. правилата, реда и
Все
още
пространствата около взаимоотношенията
и
хижите
са
лошо на собствениците на
поддържани, наличие ползвателите
за
на
допълващо обектите
застрояване, по-често рекреация с Д НП.
изоставени
сгради
План’14 да се
създаващи неприятно С
създадат
условия и
усещане в туристите.
за
-Засилва се
стре- възможности
общини
межът
към другите
НП Пирин,
реализиране
на около
максимално
се
проекти, пътува-ния и възползват да от
почивки в запазена, съвременното
неурба-низирана,
и
доста-тъчно дива, но потребление
нагласи
на
и достъпна природ-на посетителите
среда, актив-ности и (местни, от страната
ски-спорт в селища и и от чужбина).
курортни
зони,
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където традиция-та в
архитекту-рата
е
съчетана с качеството
на инфраструктурата
и
равнището
на
услугите.


Парка е достъпен за посещения през всички
сезони. Подстъпите му са информационно
осигурени.



Съществуват природни дадености, благоприятстващи практикуването на активен туризъм, но
липсва необходимата инфраструк-тура (вкл.
достатъчно въжени линии, които са поекологосъобразния вид транспорт).
Съпътстващитеуслуги са претърпяли развитие,
но има още много да се направи за развитието
на алтернативните форми на туризъм,
рекреация и спорт, вкл. и особено през летния
сезон, напр. вело-туризъм, конен, спортно
ориентира-не, парапланеризъм, скално
катерене, пещернячество и т.н.
Не са развити още и алтернативни на ски –
спорта други зимни спортове (напр.: сноуборд
и биатлон и ски-бягане, кънки и т.н.), дори и в
3-те по-развити зимни дестинации – Банско Вихрен, Добринище - Безбог и ПределаКулиното.
Някои селища имат проблеми със съчетаването
на традиционния балнео/ спа туризма с
планинския в НП за целогодишно запъл-ване
на капацитетните си възможности, напр. Сандански, Баня, Добринище).
Проблемни са и липсата на добре устроените
подходи, канализацията, питейната вода,
конкурентното развитие на едрото фермерство,
разчитащо на площи и подходи за паша в
парка.
Прилежащите територии като цяло разполагат
с огромен природен и антропогенен
туристически потенциал, но липсват
качествени допълнителни туристически
услуги, както и необходимата специали-зирана
туристическа инфраструктура.
Няма постоянно работещо място, където да
може да се
получи
актуална,
подробна
и
пълна
информация за съществуващите възможности
за туризъм
Рекламата на района се извършва “на парче”;
липсва концепция за изграждане на общ имидж
на района като туристи-ческа дестинация
В селищата има достатъчен човешки ресурс за
развитие на туристическата дейност, но е
необходимо придоби-ването на допълнителни
квалификация и умения, за работа с клиентите
– туристи, почиващи, спортуващи и т.н.
Добър опит може да се почерпи от
провежданата целенасочена политика за
привличане на туристи и любители на
природата от страна на екипа управля-ващ
„Пирин Голф“ комплекс.

Основни
подстъпи към
НП „Пирин“
Посетителска
инфраструкту
ра,
туристически
маршрути,
елементи
свързани
с
туризма
на
територията
на
НП
„Пирин“.
Посетителски
обекти
и
съоръжения капацитетни
възможности:
хижи, заслони,
палатъчни
лагери, кътове
за
отдих,
погледни
площадки,
чешми и други
елементи
свързани
с
туризъм,
спорт
и
рекреация
Посетителски
информационн
и
центрове,
контролно
информационн
и центрове
















Капацитетни
възможности
на парка

 Зона за туризъм
Определянето с План‘04 на малка зона за спорт,
(ски зона – Банско), която се припокрива с т.нар.
„буферна зона“ към ОСН от парка, е изключвал на
практика всички други възможности и места за
адекватно развитие на туризма, спорта и
рекреацията за другите общини, с територии в
парка. Това би разтоварило сега най-натоварената
туристическа дестинация в района на Шилигарника
през зимата и на х.Вихрен през лятото.

- Най
–
голям
интерес към парка
има през зимния
период и по – точно
през „ски сезона”
(януари – март). В
„ски зона Банско” и
региона има отлични
условия
за
практикуване
на
повечето
ски
алпийски
дисциплини,
ски
бягане,
биатлон,
сноуборд.
- Огромни
възможности
за
развитие
на
природосъобразни
(със статута на НП
Пирин), инициативи
за привличане на
нарастващ
брой
туристи,
превръщане в регионален –
балкански център за

планински туризъм,
рекреация и спорт, за
което
благоприятстват
освен
природните

ресурси и ландшафт,
още
и
наличния
сграден
фонд,
културноисторическо
наследство, балнео и
др. предпоставки.


Разработени
са
сериозни, експертно
защитени,
на
определени етапи –
одобрявани, проекти
за
ком-плексно
развитие на зони за
спорт, туризъм и

-Съгласуване
на
политики,
хармонизация,
изпълнение
на
стратегическите
национални
и
общински
документи
за
развитие
на
туризма.
-Прецизно зониране
на територията на
парка и определяне
на адекватни норми
и режими на
ползване, които от
една страна да са
съвместими с
изискванията на
ОСН и
националното
природозащитно
законодателство, а
от друга да
отговарят на
очакванията на
местните общности
за социалноикономическо
развитие, което те в
максимална степен
свързват с НП
„Пирин“.
Правилна
интерпретация на
наследството на
Парка
Изграждане на
мрежа от
партньорства за
Парка между
всички заинтересовани страни в
прилежащите
територии
Ангажиране
вниманието и
прякото участие на
местните хора за
привличане на
туристи
 Информацио
нно осигуряване.
Прецизиране
на
новото зониране, с
оглед преодоляване
на
несъвършенствата
на
План‘04 по
отношение
на
размер, локацията,
нормите и режимите
на бъдещата „зона
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Зимен ски-туризъм
- В зоната Банско: Капацитетът на кабинков лифт гондола (8-местна) е 2000 души на час.
- Разпределението на видовете писти по различна
трудност е следната: за начинаещи - 35%, за
напреднали - 40% и за опитни - 25%
- Ски центърът има 7 км. ски път оборудван с
машини за изкуствен сняг и осветление, свързващ
високите части на курорта с гр. Банско.
- В зона Добринище: Двуседалков лифт с капацитет
800ч/час
Създадените
на
тази
основа
значителни
капацитетни възможности (хотелска база и къщи за
гости в гр.Банско – 17 050 легла в 1047 места за
настаняване) вече не съответстват на капацитета за
извозване на скиори и туристи до пистите и други
основни обекти за посещаване през зимата.
Въздействие:
При тези зимни излети и каране на ски, не може да
се увреждат екосистемите в съседство, защото те са
основно обект на визуална наслада, като ландшафт,
който остава защитен от дебелата снежна покривка

рекреация
(Добринище, Банско,
Разлог), които се
подкрепят
и
от
останалите общини в
прилежащите
територии на парка.
Същите
са
съобразени с найсъвременните
световни тенденции
за
развитие
на
подобни
природни
комплекси
и
защитени територии,
вкл. с най-висока
степен на опазване на
околната среда.

Резултати:
мониторинг

Мониторинг на
туристопоток
а в НП Пирин

Нарушения в
областта
туризъм,
отдих, спорт,
услуги

Безопасност и
информиранос
т на
посетителите

Налице е постоянен, преобладаващо в зимния
сезон, интерес и посещаемост на паркови
територии.

Констатирани и санкционирани са следните
основни нарушения на територията на парка (2010
– 2013 година):
- Каране на ски извън обозначените за това скиписти и трасета – 4 бр
- Извършване на дейности на територията на НП
"Пирин" без съгласуване – 13 бр
- Движение и паркиране на МПС извън
обозначените места – 24 бр.
- Палене на огън и бивакуване извън
определените за това места – 23 бр.
- Събиране на плодове и гъби над нормите
определени с ПУ – 1
- Други – 6.
- Осъществява се много тясно взаимодействие
между Дирекцията и органите на Планинска
спасителна служба към БЧК с оглед осигуряване на
безопасни условия за посетителите и спортуващите

летен

Наблюдава
се
възходящ трейд на
посещенията на парка
през
последните
години
(на
база
мониторинга
извършван в 4 пункта
– Вихрен и Безбог
/посетители
на
съответните
скизони/,
Камени-ца,
Синаница и Баюви
Дупки), както следва:
2008 – 774570 души;
2009 – 1 161 260; 2010
– 649 840; 2011 –
945 580; 2012 – 1
527 950 д.

Не може да се
установи твърда и
постоянна тенденция
към увеличаване или
намаляване
на
нарушенията.
Дирекцията на НП, в
лицето на парковите
инспектори
и
охраната изпълняват
съвестно
охранителната
дейност и работата по
предотвратяване
и
санкциониране
на
евентуални
нарушения.
Положителна
тенденция

за туризъм“ - спорт,
рекреация, услуги.
Възможностите на
НП се явяват найголемият актив на
общините
за
развитието
на
природен,
приключенски, ски
туризъм, туризъм на
зимните и летни
спортове,
и
множество нишови
видове туризъм научен
и
изследователски,
пещерен,
алпинизъм,
орнитоложки, фото
и видео сафари
туризъм и много
други.
В
рамките
на
изготвянето на ПУ
на
парка,
се
извършват
две
преброявания
на
туристопотока
–
лятно
и
зимно.
Лятното - в периода
юли-септември 2014
г., а зимното –
януари-февруари, а
паралелно
се
извършва
и
анкетиране
на
туристите.
Същото е част от
комплекса
изследвания
на
общественото
мнение,
чиито
резултати, вкл. на
тези
от
проучванията
в
предишните години,
ще са предмет на
Сборник
„Социално-икономически
аспекти“
към ПУ.

-Следва
да
се
изготвят
периодично
нови
образователни
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в Парка.
- Важна дейност е опресняване на маркировката на
туристическите
маршрути,
указателни,
предопредителни и др. информационни табели
свързани със сигурността на посетителите;
-Строителство на противолавинни съоръжения на
най-уязвимите места в Парка(Палашица и Тодорка)
- Поддържане на предпазни парапети, метални
въжета на най-опасните и тежки маршрути от
туристическата мрежа в Парка

материали
за
повишаване
на
информираността и
любов
към
природата
на
туристите
и
на
местното
население;
-да
се
прави
периодично
обучение за квалификация на служителите на парка за
работа с туристите,
превенция
на
рисковете
и
безопасност
за
което
План‘14
следва да включи
проекти
към
съответните
програми.

1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите
ПОКАЗАТЕЛ

Туристически
ресурс

ОЦЕНКА
Необходимост от по-правилно планиране и
реализации за използване на НП като туристически
ресурс:
- Като ОСН не са маркирани критериите по които е
определен обекта, за да се подчертаят тези
особености на средата сред туристите и в
информационните материали:
vii – област с естествена природна красота и
носители на естетична наслада в най-висока степен
ix – изключителен представителен пример за
екологичните и биологичните процеси;
x –включва най-представителни и най-значими за
съхранението in situ на биологичното разнообразие
естествени местообитания, в т.ч. и места където
обитават застрашени от изчезване видове на флората
и фауната, които имат неизмерима универсална
стойност от гледна точка на науката или следва да
бъдат съхранени за в бъдеще.
- Прекалено развита мрежа от туристически
маршрути, което затруднява нейното поддържане и
води до по-голямо въздействие върху екосистемите;
- Относително добре развита и доизграждаща се
информационна система за информиране на
посетителите: табла, КИП и ПИЦ
- Наличие на прекалено дълги преходи без
обезпечаване на сигурност за нощуване;
Лошо
санитарно-хигиенно
състояние
на
преобладаващата част от обектите за подслон на
територията на Парка
- Не се поощрява от Д НП практикуването на
водачество;
- Отсъства непрекъснато автоматично регистриране
на текущи параметри на времето и интерпретирането
им в биоклиматичени показатели, с оглед
оптимизиране на биоклиматичния конфорт на човека
и на неговата курортно-възстановителна и
рекреационно-туристическа
дейност,
както и
оповестяване и превенция при възникване на
опасност от рискови биоклиматични ситуации.

Концесията на ски зона гр.Банско (освен нея – и
В т.ч. концесия- частта с център гр.Добринище) - т.нар. „Буферна
та на ски зона с зона“ или „Зона за туризъм“ по ПУ‘2004, е
център
изключена от ОСКПН на ЮНЕСКО (т.е. от

ТЕНДЕНЦИИ

Концесионерът е
въвел система за
управление на

МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ
-Уточняване и
планиране към План’14
актуализирана
туристическа мрежа от
маршрути;
-Изграждане на заслони
с указания за стигане до
тях в критични
ситуации;
- Изграждане и
поддръжка
надопълнителни
обезопасителни
съоръжения;
- Разработване и
стартиранена система за
оперативен
биоклиматичен
мониторинг
- Информационни табла
за биоклиматичен
индекс и ресурс
- Включване на услуга
„водачество“ за
туристите

Периодичен мониторинг
на почвените процеси по
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гр.Банско

останалата част на НП Пирин, която именно е с този
статут). Това е направено с Решение 35 COM 7B.212011 на КСН с цел да може бидейки „буфер“ да
съдейства за опазването на ОСН. По-горе с
екологичната оценки 1.21.3 Естественост напр., са
направени констатации за състоянието на почвите и
почвените процеси в ски зоната „Банско“ в резултат
на тяхното ползване за ски спорт (пистите) от една
страна и от друга влиянието на пашата в региона.
С оглед преодоляване на ерозионните процеси са
взети конкретни мерки: срещу площната ерозия затревяване и прокарване на отвеждащи водата
канавки; срещу линейната – баражи, и др., направено
е укрепяване бреговете на р.Бъндерица и на ски пътя,
както подробно е описано в т.1.11.2.2/3.

околната среда
ISO 14000, и
ежегодно
се
подлага
на
вътрешни
и
външни одити за
недопускане на
негативно
въздействие
върху
компонентите на
ОС, в т.ч. и
почвите.

ски пистите, ски пътя и
др.,
отбелязани
в
т.1.11.2.2/3, както и
върху евентуално нови
спортни съоръжения.

Рекреационната дейност и нейната оценка в ски
зоната, е направена подробно по-горе в т.1.22.2.1.

1.22.2.3. Оценка на ползването на лечебни растения
ПОКАЗАТЕЛ
Потенциални
възможности
на
находищата
на
разрешените
за
ползване за лични
нужди и за стопанско
ползване(черна
боровинка,
леска,
малина, къпина,жълт
кантарион,
риган,
мащерка и др.)

ОЦЕНКА
-Ежегодно се провежда мониторинг на
лечебните растения и гъби. Очаквани
резултати от Окончателните доклади от
паралелните проекти:Дейност № 1.3.
„Разработване и реализиране на система за
ползването на лечебните растения на
територията на НП „Пирин”, Изпълнител:
Горски дар ООД; Дейност № 1.1.12.
„Дейности по опазване и поддържане
популациите на мечо грозде (Arctostaphylos
uva-ursi)”,

ТЕНДЕНЦИИ

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ

Констатират
се
нарушения
при
събиране
с
търговски цели в
разрез с режима
определен
с
План‘04

Определяне на режими
и площи съобразени с
ресурсното състояние
на видовете.

1.22.2.4. Ползване на горите
ПОКАЗАТЕЛ

Предвидени с
План‘04
Поддържащи и
възстановителни
дейности (ПВД)

Ползване на
дървесина в периода
2004 – 2013 г (10 год)
Възможности на
гората да се самовъзпроизвежда
Необходимост от
осигуряване на

ОЦЕНКА
ПУ‘04 не предвижда изработването на
специализиран устройствен план (по чл.64
от ЗЗТ), който да предвиди конкретните
дейности. В резултат на това през 10летието са изпълнявани
ПВД (основно
санитарни сечи и събиране на суха и
паднала маса от местното население) – като
реагиране
–
от
една
страна
за
предотвратяване
на
последствия
от
заболявания по дървесната растителност, и
паралелно – за частично задоволяване на
нуждите на местното население от дърва за
огрев. Утвърждаването става на годишна
база с план извлечения подписвани от
НСЗП към МОСВ.

Общия размер на ползуване на
дървесина възлиза на 23799 куб.м или
около 2380 куб.м. лежаща дървесна маса
средно годишно.

Извеждането на сечите в парка е
извършвано внимателно, при стриктно
спазване на нормативната уредба по
отношение статута на територията.

Основно се изпълняват дейностите
свързани с подобряване на здравословното
състояние на насажденията и културите.
Спазвани са изискванията на ЗБР за

ТЕНДЕНЦИИ

При
липса
на
специализирано
планиране,
Дирекцията
на
парка не действа
целенасочено
и
превантивно,
изпреварващо
събития, както и за
осигуряване на подобри условия за

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ

Да се заложи в Част 5,
изработката на устройствен план, съгласно
чл.64 от ЗГ, който да се
разработи, веднага след
приемането на ПУ.
Определяне на
норми за регулирано
ползване на дървесина,
преимуществено в пониските части на парка
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ПОКАЗАТЕЛ
дъресина

Ползване
на
дървесина в периода
от 1996 до 2013 г (18
години)

Управление
на
горските култури и
насажденията
от
чужди видове

Достъпност
насажденията
културите

на
и

ОЦЕНКА
запазване на минимално количество
мъртва дървесина в насажденията.

Общият среден годишен обемен
прираст, служещ като ориентир, който по
лесовъдските критерии за устойчивост, не
трябва да се надхвърля при ползването на
дървесина, за горите в НП Пирин е 67700
куб.м без клони (76800 куб.м с клони). Т.е.
реализираното средно годишно ползване
от Дирекцията на парка за изтеклите 10
години (2380 куб.м –лежащо без клони) е
28 пъти по-малко.

Не се задоволява търсенето на
дървесина (енергийна и строителна ) от
местното население, което според данни на
Д НП са годишно:
-дърва за огрев : 5-6 000 м3
-строителна дървесина : 500 м3

В периода от 1996 година до 2013
година (за 18 год.период) са ползвани
общо от всички видове сечи – 47253 куб.м
лежаща дървесина, или средно годишно
2625 куб.м

1174 ха
са инвентаризираните
горски култури. В тях, както и в другите
млади хетерогенни по състав и структура
насаждения, не се провеждат регулярни
поддържащи
дейности
(липсва
устройствен/технически
план/проект),
поради което преобладаващата им част е с
голяма пълнота и с висок рисков
потенциал за възникване на механични
повреди от природни стихийни явления с
резултат - снего/ветроломи и снеговали и
ветровали.

От друга страна същите са поподатливи и на каламитети от различни
болести и вредители. Като резултат,
Дирекцията на НП е в ролята на
регистратор на негативните последствия от
тези биотични и абиотични въздействия, и
действията му по управление се свеждат до
маркиране на повредени дървета за
провеждане
на
поддържащи
и
възстановителни дейности (ПВД), порядко отгледни сечи (прореждания и
единично пробирки), а основно санитарни
сечи.

Съвсем малка е площта на горските
култури и насажденията от чужди видове
(2.5 ха). Състоянието им е оценено в т.
1.13.2.3 и то показва, че в 2-те култури от
Лив.кедър и ЕАтопола, е необходимо
извършването на поддържащи и/или
регулиращи, и/или възстановителни мерки
(с най-подходяща сеч), тъй като същите са
с висок процент/средно до силно увредени
дървеата/, което може да се използва, като
възможност за подмяна /внасяне на местни
дървесни
видове.
Културата
от
Зел.дугласка е с малка пълнота и има
вероятност от самозалесяване и също дава
основания за регулиране. С планирането на
дейности в 3-те култури, ще се
минимизира риска от тяхното нежелано
бъдещо естествено възобновяване и
разпространение в съседни територии.
В резултат на извършената инвентаризация
и картиране на територията на горите в НП
Пирин, може да се каже, че актуалната
ситуация с горската пътна мрежа е

ТЕНДЕНЦИИ
растеж
и
трансформация на
културите
и
хомогенните млади
насаждения.
Д
НП
има
възможности
за
сключване
на
договори
с
обществени,
социални домове и
учебни заведения,
за осигуряването
им с енергийна
дървесина и за
захранване с малки
количества
строителна
дървесина
на
местни
производители
на
сувенири и др.
битови изделия.

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ
и
в
близост
до
населените места.
Определяне на
условия и норми за
усвояване на ветровална
и суха маса от парка

-Постепенно
трансформиране
на
културите от /или със
участие
на/
чужди
видове в устойчиви
смесени насаждения от
семенен
естествен
произход.
Липсва опитност и
нагласа в администрацията на парка
за
водене
на
целенасочени
поддържащи
дейности
–
отгледни сечи в
културите.

Дирекцията
планирасредства за
65 км за ремонт и
поддръжка
на

-В бъдеще е необходимо
планиране на мерки,
които да имат
превантивен характер с
оглед минимизиране на
цитираните рискове.
- Д НП Пирин да
проявява активност по
отношение годишното
планиране на повече
поддържащи дейности отгледни сечи, с оглед
своевременно
трансформиране
на
монокултурите
в
разновъзрастни,
със
смесен
произход
и
състав,
устойчиви
дендроценози.

С ПУ следва да се
осигури поддържане на
съществуващите горски
пътища и също така
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ПОКАЗАТЕЛ

ОЦЕНКА
незадоволителна.
Т.е.
достъпът
до
насажденията в които би могло да се
планират поддържащи и възстановителни
дейности (ПВД) е сериозно затруднено.
Да се има предвид, че по-обилните валежи
през 2011 – 2014 година, допълнително са
влошили състоянието на горско-пътната
настилка.

ТЕНДЕНЦИИ
съществуващата в
НП Пирин горска
пътна мрежа.

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ
възстановяване на стари
пътища, полузаличени
поради неизползването
им през последните 1020 години за превоз на
дървесина.
Да се предвиди такъв
проект в Част 4.

1.22.2.5. Социално-икономическите условия в общините около парка
ПОКАЗАТЕЛ

Демографско
състояние
и
тенденции

Социални
фактори

ОЦЕНКА
- Брой и гъстота на населението
Целокупното
населението в седемте
прилежащи общини на НП „Пирин“ е
128 372.
-Раждаемост, смъртност, естествен и
механичен прираст
Прирастът на населението в рамките на
областта е отрицателен, а през 2013 г в
общините около парка е бил средно -43.
Коефициентът на раждаемост за ЕС-27
през 2010 г. е 10,7‰ по данни на Евростат.
Коефициентът
на
раждаемост
на
Благоевградки регион 9,00– по-нисък от
средния за страната (9,6‰).
-Механичен прираст
Съществено влияние върху броя и
структурата на населението оказва и
механичният прираст (нетното салдо от
външната миграция), който през 2013 г.
средно за региона е отрицателен - минус ,
а за общините в НП „Пирин“ е 507 , като
най-нисък е в Банско -4, а най-висок в
Сандански -251.
Трудова активност и заетост на
населението
Делът на икономически неактивното
население е по-висок от делът на
икономически активното, което е пряк
резултат от застаряването на населението
-Икономическата активност
Икономическата активност в отделните
общини на Област Благоевград се
характеризира с нормална за страната
структура. Коефициентът на заетост на
населението на 15 и повече навършени
години в региона спада с 2,8 пункта – от
55,4% през 2007 г. на 52,6% през 2011.
Вътрешнорегионално, в прилежащите
общини около НП „Пирин“ по този
показател се констатират значителни
различия, съпоставяйки последните данни
за 2011 г.
Коефициент на безработицата през 2013
(15-64)
По данни на НСИ коефициентът на
безработица в % в Благоевградска област е
бил 13.5, по-висок от средния коефициент
в Югозападен регион, който е бил 9,8% . В
Симитли и Струмяни безработицата е била
35% по-висока от средната за страната.
Средната безработица в 7 общини около
Пирин през 2013 е била 15,5%. Далеч повисока от
най-ниската за страната –
София-град (3,8%).
Най-ниска е безработицата(15-64) в
община Банско живеят около 11 500 души,
от които около 7 000 икономически

ТЕНДЕНЦИИ
България е страната с найбързо намаляващо население
в ЕС, като 2/3 от намалението
е резултат от отрицателния
естествен прираст, а 1/3 – на
външна миграция. Това се
отнася като тенденция и за
разглеждания регион.
През периода 2007-2011 г.
негативните
демографски
тенденции се задълбочават.
Съществено влияние върху
броя
и структурата
на
населението
оказва
и
механичният
прираст
–
общините средно губят 0,5%
от
населението
си.
Общините, които почти не
губят население са Банско,
Разлог и Кресна.
Отрицателната тенденция на
намаляване
на
заетите,
характерна и за страната като
цяло, отдалечава района от от
националните
цели
коефициент на заетост 20-64 76%.
и през 2011 г.
стойността е с 5,2% по-ниска
– 71,2%. Заетите намаляват от
1 060 200 през 2008, до 964
600 през 2011 г. – с 9%.
Доходите в региона са малко
по-високи от средните за
страната, като факторите за
това са:
развит
зимен
туризъм/Банско,Разлог,
Добринище/,
- развитата търговска дейност
със съседните Гърция и
Македония;
- близостта до столицата,
което спомага за откриване на
много клонове на столични
фирми в административния
център на областта
Ефектът от развитието на
туризма в Банско е голям –
това е общината с най-добри
демографски показатели, а
допълнително се разпростира
върху цялата област, която
включва и др. общини от

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ
Коефициентът
на
естествен прираст за
ЕС-27 през 2010 г. е
1,0‰. Анализът на
коефициента
на
естествен прираст на
ниво ЕС показва, че
България има найнеблагоприятни
стойности от всички
наблюдавани страни
за периода 2007-2010
г. Общите данни са
негативни и в бъдеще
е необходимо да бъде
провеждана
целенасочена
политика
по
подобряване прираста
на населението в
общините около НП
„Пирин“ и мерки за
намаляване
на
миграцията.

Заложената
в
Стратегия
„Европа
2020”
и
в
Националната
програма за реформи
(2012-2015
г.)
национална цел по
отношение
коефициента
на
заетост
сред
населението
на
възраст 20- 64 г., е
76% до 2020 г, което
изисква
специални
мерки за инвестиции,
и откриване на нови
работни места
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ПОКАЗАТЕЛ

ОЦЕНКА
активни, или около 4% от населението в
област Благоевград
-Доход на домакинства
Жизненият стандарт в област Благоевград
е съизмерим със средния за страната, като е
малко по-нисък от жизнения стандарт за
Софийска, Пловдивска, Варненска и
Бургаска области, но е по-висок от
Монтанска и Видинска области.
Население в риск от бедност и социално
изключване

Икономика и
конкурентоспо
собност

- Профил
Представени са почти всички отрасли на
националното
стопанство.
Водещите
отрасли са базирани на използване на
природните ресурси – преработваща
промишленост, туризъм, земеделие.
С важно стопанско значение са добивът на
въглища /кафяви и лигнитни/ и строителни
материали.
С най-бърз ръстеж са секторите на туризма
и строителството .
- Сектори
Община
Разлог
Преработваща
промишленост
и строителство, като
произведената продукция в строителство
за периода 2008 – 2011 година е намаляла с
близо 42%.
Община Банско има силно развити сектори
туризъм и строителство
Община Гоце Делчев в местната
икономика е със специализация в леката
промишленост (производство на мъжка и
дамска
конфекция,
бельо,
обувки),
хранително-вкусовата промишленост и
строителството
Община Сандански:
Струмяни и Симитли са общините, в които
промишлеността е много слабо развита и
нямат изразена секторна ориентация
Община Кресна:
- Промишленост
Добиванта промишленост заема най-голям
дял. Навлюдават се:
- Недостиг на инвестиции и липса на
стратегии за тяхното привличане;
- Неконкурентоспособност, поради липса
на- съвременни технологии, техническо
оборудване, ноу-хау.
- Недостиг на мениджърски кадри,
владеещи
съвременни
управленски
технологии и технически познания.
- Поляризация на общините по отношение
на промишленото развитие.
- Селско стопанство
Отрасълът е основен източник на доходи за
населението в селата, но като цяло е в
упадък. Броят на земеделските стопанства
е около 4,5 от стопанствата в страната.
Средният размер на ИЗП е 15.4 дка. - 15%
от средния размер за страната (101.3 дка.).
Специализацията на общините
в
растениевъдната
продукция:
производството на тютюн, картофи,
домати, праскови, грозде..
- Животновъдство - през последните
години се наблюдават процеси на
преструктуриране и модернизиране на
животновъдство.
В
община
Кресна
функционират ферми и производството на
екологично чисти продукти и отглеждането

ТЕНДЕНЦИИ
района на Пирин.
Продължава тенденцията за
увеличаване на значението на
работната
заплата
като
основен източник на доход –
над 50% от общия доход на
домакинствата се формира от
работната заплата. Средната
работна заплата в общините е
с различни нива , средно 8
400 лв. според критерии на
ЕК
В резултат на икономическата
криза, от 2009 г. започва
процес на икономически спад.
В
региона
има
висок
стопански
риск,
който
въздържа предприемачите от
нови инвестиции.
Липсата на стабилен и
конкурентоспособен отрасъл
– земеделието, който да
създава доходи и заетост,
упадъкът на земеделието
води до засилена миграция на
трудоспособно население от
селата
и
слаборазвитите
общини.
Продължава положителната
тенденция на развитие на
биологичното земеделие. Към
края на 2012 година общият
брой на регистрираните в
Министерство на земеделието
и
храните
биологични
производители,
преработватели и търговци е 1
054, с близо 30% повече
спрямо предходната 2011
година..
Има тенденция на спад тъй
като селското стопанство е
представено от дребни частни
производители,
броят
на
селскостопанските
кооперации
е
силно
ограничен, а тяхната дейност
– не винаги ефективно.
Значителният по размерите си
горски фонд, който притежава
областта,
е
важна
предпоставка за развитието на
животновъдството и определя
този
отрасъл
като
изключително перспективен
за редица общини.
Инвестициите в Банско и
Разлог в туризма ( голф и ски)
са едни от най-успешните в
България. Защото за разлика
от много други български
курортни селища, които са
позиционирани в
ниския
ценови
сегмент,
туристическият продукт в
региона спада към средния и
висок сегмент на пазара на
туристически
услуги
и
привлича туристи с по-високи
доходи, което е цел на
националната стратегия за

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ

Мерки за комасация,
изграждане
на
напоителна система
от
канали
и
съоръжения.
Създаване
на
агробизнес центрове
и
технически
центрове, които да
консултират
производителите за
условията на пазара,
да
провеждат
обучение
за
повишаване
на
тяхната
агротехническа
култура и пазарните
умения.
Да
се
потърсят
възможности за порационално
използване на горите
в
съответствие
с
техния
естествен
възпроизводствен
потенциал. Също и в
посока използването
на нови алтернативи –
като напр. създаване
на
дивечовъдни
ферми (примери от
Германия), модерни
риборазвъдни ферми,
вкл. на територията
на парка.
С
оглед
на
съществуващата
отлична
хотелска/
леглова инфраструктура и популярността
на зимните спортове,
приоритетно значение
трябва да се отдаде на
развитието на ски и
голф туризма, които
са позиционирани в
ниския
ценови
сегмент,
което
отговаря
на
националните
стратегически цели.
Необходимо е да се
привлекат инвестиции и в СПА туризма,
който в региона може
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ПОКАЗАТЕЛ

ОЦЕНКА
на автохтонни породи на територията
намираща се в НП „Пирин”. В с. Влахи се
намират фермите „Семпервива“, за редки
породи, където се отглежда единственото в
страната, голямо стадо
оригинални
каракачански
овце,
най-голямото
нуклеосно
стадо
калоферски
кози,
винтороги дългокосмести кози, хергеле
каракачански
коне
и
истински
каракачански кучета. Животните се
отглеждат в естествени за тях условия,
пасат целогодишно в изключително чист
район - Натура 2000. Лятната паша се
осъществява в най-високите части на
Национален парк Пирин
Горско стопансво
Общата площ на горския фонд на
територията на Регионално управление по
горите Благоевград е 346 694 ха.
Географското
местоположение,
надморската
височина,
климат,
растителност и други природни фактори
създават условия за живот на почти всички
видове дивеч, които се срещат в България.
Горите а допринасят слабо за реализиране
на стопански резултати в региона.
Туризъм и туристически продукти
Туризмът на територията на областта се
явява като основен отрасъл на икономиката
в перспектива и понастоящем, особено в
районите на Банско и Сандански. След
черноморските курорти и населени места,
Пиринският край разполага с най-добре
развитата хотелска база в България.
Град Сандански заедно с прилежащите
населени места и общини. Градът е найдобрият балнеокурорт в страната, като
целият район е богат на минерални извори.
От особено значение са културно–
историческите забележителности в района,
особено град Мелник, известен със своето
вино, архитектура и пясъчни пирамиди.
Община Банско с град Банско: зимен
курорт от международно значение с найдобрата хотелска инфраструктура както за
зимен, така и за летен туризъм. Тук се
провеждат кръгове от Световна купа по
ски, които добавят огромна стойност към
рекламата на България като туристическа
дестинация въобще.
В общината успешно се равиват и дуги
форми на туризъм през летния сезон –
особбено културен туризъм. Визията за
развитие на общината се свързана преди
всичко с развитието на туризма като
основен отрасъл, който е оказал голямо
икономическо въздействие върху региона.
гр.Добринище:
балнеокурорт
от
регионално значение. Неговото развитие се
осъществява на основата на туризма.
Визията на Община Разлог също се
свързва с развитието на туризма. На
територията на
общината има голфкомплекс, СПА и ваканционни комплекси,
къщи за гости. Изпълнени са проекти,
насочени към подобряване състоянието на
културните паметници, изграждане на еко
пътеки и създаване на нови туристически
атракции. Залагасе на развитието на нови
ски-писти
за
зимен
туризъм
и
изграждането на луксозни бази като СПАкомплекси. Предвижда се тези инвестиции
да създадат много нови, добре платени

ТЕНДЕНЦИИ
МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ
туризъм.
да
има
особено
Най-развити и обновени са значение
за
курортите
Банско
и диверсификацията на
Сандански. На този етап ски- услугите и сезоните
туризмът е основен източник за
рекреация
и
на приходи за туристическия туризъм
бизнес в цялата област, като
той е особено важен за Важна необходимост
община Банско.
е да се разработи
добра програма за
управление и понататъшно развитие
на
рекреацията,
туризма и спорта в
Пирин,
която
да
стъпи
на
един
реалистичен
и
широко приет от
местните общности
План за управление
на НП Пирин.
План’14 да предложи
балансирани решения
между екологични и
социалноикономически
възможности/ползи
чрез:
- Определяне
на
главни
и
второстепенни
цели позволяващи
интегриране
на
защитената територия в общественоикономическата
среда на региона и
страната и
- идентифициране на
политиките
и
секторите,
пречките
и
възможностите за
интегриране
на
плана
за
управление
Социално
и
икономическо
въздействие на плана
за управление трябва
да бъде прозрачно и
открито
комуникирано
със
заинтересованите
страни, за да не се
създават конфликти, а
да се достигне до
подкрепа
и
консенсус.
С План‘14 да се
предложи разработването
на
проект/мониторингов/
търсещ отговори на
следните
основни
въпроси:
Как
ще
засегне
планът
местните
общности и групи и
как
ще подобри
социалните ползи и
благосъстоянието на
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ПОКАЗАТЕЛ

Леглова база и
туристическа
инфраструктур
а
в
околопарковат
а територия

Разнообразие и
качество
на
туристическия
продукт

ОЦЕНКА
работни места за младите хора.
Районът на гр.Гоце Делчев включва
няколко
по-малки
туристически
локализации:
районът на селата Ковачевица, Лещен,
Долен, където се развива селски туризъм,
районът на Огняновските минерални
извори, където са изградени много
хотелски бази и районът на курортна
планинска местност Попови ливади
(бъдещо селищно образувание).
В самия град потенциално ще се разраства
бизнес туризмът с отварянето на новия
ГКПП.
Туристическата
инфраструктура
и
легловата база са съсредоточени основно в
четири локалитета – Банско, Добринище,
Баня и Разлог, като още три населени места
(Сандански, Илинденци и Кресна) са
носители на функцията „туризъм и отдих“,
която
има
качества
да
осигури
непосредствени взаимо-връзки с ресурсите
на парка.

В околопарковата територия се предлагат
основните форми на зимен и летен
туризъм, като има резерви в предлагането
на алтернативни форми на туризъм като
напр.
СПА,
фолклорен,
културнопознавателен и др.

ТЕНДЕНЦИИ

Тенденцията
на
основно
съсредоточие на леглова база
и
туристическа
инфраструктура
в тези
локалитети се запазва

Констатира се обогатяване на
формите
и
по-добро
използване
на
богатия
ресурсен природен потенциал
заедно с богатото културно историческо наследство на
района

МЕРКИ/ПРЕПОРЪКИ
хората? Кои ще са
потенциалните
негативни влияния в
социален
и
икономически
аспект?
На национално ниво
трябва да се осигури
такова „регионално“
развитие, което да
допринесе за опазване
на обекта на СН - НП
Пирин.
Изпълнение
на
заложените в ОПР на
общините цели и
мерки, свързани с
развитие, разнообразяване и подобряване
на
туристическата
инфраструктура
Разработване на нови
и
разнообразни
туристически
продукти както от
страна на общините и
частния сектор, така и
под
формата
на
публично-частно
партньорство:
разработване
/
развитие
на
съществуващите
туристически
маршрути, свързващи
в единна система
природните,
исторически
и
културни обекти;
- възстановяване /
развитие на теснолинейката СептемвриДобринище
и
превръщането й в
активна туристическа
атракция,
вкл.
и
нейното
продължаване
в
прилежащи
територии на парка;
- създаване /изграждане/ на пешеходни и
вело алеи и пътища,
следващи атрактивни
туристически
маршрути,
с
цел
осигуряване на поширок
достъп до
обекти, предмет на
туристически
интерес;
изграждане
на
посетителски
центрове
с
цел
представяне
и
ползване на природни
и
исторически
дадености.
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1.22.3. Собственост
ПОКАЗАТЕЛ
Статут
на
собственост
на
поземлените
имоти в парка,
неправомерно
възстановени на
частни
лица,
общини и др.

ОЦЕНКА
На територията на парка, в землищата на с.
Влахи, с. Лиляново и гр. Банско е
възстановена собственост по Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи и по силата на постановени съдебни
решения, на физически и юридическо лица и
общините Кресна и Банско. Установи се, че не
са завършени всички процедури, и няма данни
за извършен реален въвод във владение, както
и процедури по деактуване.

Статут
на
собственост
на
съществуващи
върху сгради и съоръжения
сгради
и  Собствеността
на
територията
на парка е изяснена в
съоръжения,
значителна степен. Извършена е частична
притежавани от
инвентаризация.
В
дирекцията
са
частни
лица,
комплектувани
досиета
за
почти
всички
общини,
стари обекти, изградени на територията на
организации и др.
парка, съдържащи първоначални данни за
правото на собственост върху тях и/или
документи, установяващи това правото.
 Не е уредена собствеността или липсват
документи,
доказващи
правото
на
собственост за някои от обектите в парка, а
за други същите не са актуализирани след
разпоредителни действия от страна на
бившите им собственици;
 Липсват данни за собствеността върху
повечето сгради и постройки от допълващо
застрояване в зоните;
 Наличие на спор за собственост за идеална
част от хижа Вихрен;
 Съсобственост, отново за хижа Вихрен;
 Неправомерно актувани като общински
имоти;
 Липсват строителни книжа за значителна
част от строежите;
 Неактувани обекти - държавна собственост

ТЕНДЕНЦИИ
Нормативната база
не допуска
възстановяване на
собственост върху
земяизключителна
държавна
собственост;
Тече процедура за
комплектуване на
създадените
до
момента
документи;
-Осъзнаване
на
зависимостта
на
икономическата
ефективност
от
подобряване
състоянието
и
услугите
в
обектите.
Индикации
за
възникваща
мотивация,
свързана
с
инвестиране
в
реновиране,
и
поддръжка.
-Неяснотата
относно субектите,
държащи правото
на
собственост,
води
до
лошо
управление,
ползване
и
поддържане
на
обектите
/напр.
хижа Вихрен/

МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ
Детайлно изследване на
произтеклите до момента
обстоятелства, действия и
процедури за предлагане на
възможните
решения
и
процедури в защита на
държавната собственост.


За постигане на
основните и главните цели
на управлението на парка,
за
осъществяване
на
ефективен
контрол
е
необходимо
да
се
окомплектоват досиетата за
отделните застроени зони, и
за
всеки
един
обект
намиращ се в тях които да
съдържат
следните
документи: Документи за
собственост или такива,
доказващи
правото
на
собственост; Договори за
наем,
за
безвъзмездно
ползване
или
други
ограничени вещни права;
Строителни
книжа
и
основни
технически
характеристики;
Паспорти за техническо
съответствие е енергийна
ефективност;

Скици,
карти
и
устройствени решения;

Създаване
на
надеждни
документи
коректно
индивидуализиращи
обектите и легитимиращи
държавата/дирекцията/ като
техен собственик.
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ПОКАЗАТЕЛ

Актуализацията
на
Акта
за
изключителна
държавна
собственост
на
национален парк
„Пирин“

Изпълнение
договора
концесия
„Юлен“
Банско

на
за
на
АД

ОЦЕНКА

ТЕНДЕНЦИИ

-Акт за изключителна държавна собственост
№3/97г. е съставен в период на динамични
промени в нормативните актове както и в
административното устройство на държавата.
Поради това в него се съдържат непълноти и
са допуснати фактически грешки при
индивидуализиране на собствеността и
нейните реквизити.
-Необходимост от отделни актове за терените
не граничещи помежду си.
-Липсват данни за учредени вещни права;
-Липсват коректни вписвания за размера и
границите на територията, отдадена на
концесия.
-Липсват вписвания или нови актове за
изградените
обекти
по
силата
на
концесионния договор.

Актуализацията на
акта не подлежи на
съмнение

-На държавно ниво, и на основание на
предходни процедури, с Акт на Министерския
съвет е постигната яснота по отношение
обхвата на концесията и нейните граници.
-Индивидуализирани
са
строежите,
реализирани от концесионера;
-Не са налице данни за съставени актове за
държавна собственост на последните;

МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

-Да се поискат методически
указания
от
актосъставителяМРР
относно обема и вида на
необходимите
документи,
предвид
специфичните
характеристики на парка.
-Да
си
реализират
необходимите
предходни
процедури, които да бъдат
обезпечени с финансови
ресурси.

Комплектуване
на
документите, свързани с
проектирането
и
строителството на обектите
на концесия.

1.22.4. Управление
ПОКАЗАТЕЛ

ОЦЕНКА

Повишаване
квалификацията
на персонала и
ефективността
на охраната

Действаща
система
за
редовно
провеждане на курсове за обучение на
парковата охрана и администрацията по
опазване на консервационно значими
видове и съобщества и действащи
закони и нормативни разпоредби

Осигуряване на
допълнителни
източници
на
финансиране

Осигуряването
на
допълнителни
източници на финансиране за периода
след приемане на План’04 е основно от
ПУДООС, ЮНЕСКО и ОП „Околна
среда 2007-2013 г.“
В периода след 2008г. до началото на
2013 г. не функционира. Възстановен е
и обновен на 23.03.2013 г. със заповед
на министъра на околната среда и
водите. Състои се от
25 члена,
включително кметовете на общините в
територията
на
НП
„Пирин”,
представители
на
бизнеса,
туристическия
бранш,
държавни
институции,
сдружения,
неправителствени организации и др.
През 2013г. са проведени
2
допълнителни заседания на КС, в
рамките на които са разглеждани

Функциониране
на
Обществен
консултативен
съвет

ТЕНДЕНЦИИ
По Дейност 4.5.е разработен
„Рамков план за обучение
по експертни групи и
управление на кариерата на
персонала на ДНП за
периода 2012-2017г.“, юли
2014 Цел:Оптимизацията на
управлението
на НП
„Пирин“
Много
по-добри
възможности за намиране на
допълнителни източници за
финансиране.
Положителна тенденция е
действието на Обществен
консултативен
съвет
и
много добра възможност на
обществеността пряко да
следи
и
подпомага
дейността на Дирекцията на
парка.
Дейността на Дирекцията на
парка, може да бъде още поактивен, като се ангажира с
повече активни действия за
лобиране не само в региона

МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ
Актуализиране
на
Рамковия
план
с
резултатите от План’14 и
паралелните проекти от
Проект:
„Устойчиво
управление
на
НП
„Пирин“ и Р „Тисата“ от
ОП „Околна среда 20072013 г“
Разработване
на
програма
за
кандидатстване за новия
програмен период 20142020 г.
Регулярно свикване на
заседания
на
Консултативния съвет от
Директора на Парка на
всеки
три
месеца,
независимо дали има
постъпили предложения
или въпроси към него.
Това би гарантирало
приемственост
и
последователност
в
дейността
на
Дирекцията.
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ПОКАЗАТЕЛ

ОЦЕНКА
въпроси, свързани с развитието на ски
спорта в НП „Пирин".

ТЕНДЕНЦИИ
около парка, а и на
национално ниво, в т.ч.:
мобилизи-ране на допълнителни средства за различни
ПР акции, чествания и пр,
образователни кампании на
местното население и т.н.

Научният съвет трябва да консултира
дейността
на
Дирекцията
на
НП”Пирин” по отношение качествата
на научните разработки, възложени от
парковата администрация на различни
специалисти и колективни разработки,
финансирани от държавния бюджет или
оперативни програми. До този момент
съветът не е свикван и фактически се е
саморазпуснал. Предстояло е неговото
възобновяване и преструктуриране през
2013 год., но такова не се е състояло.

Съществуването на Научен
съвет е обусловено при
наличието
на
научни
разработки и проучвания,
които
дейности
през
последните
години
протичат
активно
за
територията на НП.

Комуникационна
дейност

Дирекцията на НП”Пирин” има трайни
връзки с регионалните средства за
масова комуникация. Организираните
от него събития широко се отразяват от
тях. Интернет страницата е с конкретна,
актуална и точна информация.

Развитието и по-добрата
комуникационна дейност на
Дирекцията на НП „Пирин”
е от изключително значение
за информиране на всички
заинтересовани страни за
политиката на Дирекцията
за
стопанисването
и
съхранението
на
НП”Пирин”.

Съвместни
инициативи
с
други паркови
администрации

Има
епизодичен
опит
в
това
направление като отбелязването на
различни дати от природния календар,
обмяна на гостувания и информационни
материали. Но като цяло липсват
обединени действия на парковите
администрации. Честата смяна на
администрацията, както на държавната
администрация,
така
и
на
ръководството на парка води до липса
на инициативност в това отношение.

Желание за повече участия в
семинари,
обучения
и
сътрудничество с други
паркови администрации.

Функциониране
на Научен съвет

Работа
партньорство

в

В своята дейност и инициативи Д „НП
Пирин”
разчита
на
контакти,
сътрудничество и партньорство с
държавните учреждения и институти,
общините,
бизнеса,
училищата,
читалищата, обществени и граждански
организации и др.

Някои от сътрудничествата
са абсолютно необходими,
за да може Дирекцията на
Парка
да
осъществява
своите
контролно
охранителни
функции/НСПБЗН,
РСПБЗН,
РПУ-МВР,
Планинската
спасителна
служба, НСА и др., помагат
за
разширяването
и
обогатяването на неговата
дейност чрез участието в
различни
проекти,
за
организирането
на

МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

Проект
„Устойчиво
управление
на
НП
„Пирин“ и Р „Тисата“ от
ОП „Околна среда 20072013 г.“ е основание за
функциониране
на
Научен съвет.
План‘14 да предвиди и
институционализира НС
към Дирекцията на НП,
като определи съставът и
функциите му съобразно
проектите и програмите,
които ще се предложат за
разработване
през
следващия
ревизионен
период. Да се определи
и
необходимия
финансов
ресурс
за
функционирането му.
Да
се
организират
инициативи и събития,
които
да
разширят
интереса и вниманието
на
медиите
и
обществеността
в
различни
паркови
райони.
Проведеният
първи
национален
преход по главното било
на Пирин с участници от
цялата страта, както и
колоездачната обиколка
на Пирин са един добър
пример за това.
Дирекцията
на
НП”Пирин” да инициира
домакинството на среща
на административно и
експертно ниво, където
да се обсъдят работни
казуси, проблеми, идеи
за съвместни проекти и
действия. Такива срещи
между
екипите
на
Националните паркове
могат
да
станат
регулярни на различни
теми като домакинството
е на ротативен принцип.

Разширяване
на
партньорствата,
функциониране
на
Общественият
консултативен и Научен
съвет,
участие
в
съвместни инициативи с
други паркове и НПО.
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ПОКАЗАТЕЛ

Международно
сътрудничество

ОЦЕНКА
НП „Пирин“ участва в международни
проекти свързани с мониторинг на
обекти на СН,Програмата MAB„Човекът и биосферата“- ЮНЕСКО;
Участия в
Обучения и обмяна на опит в
Швейцарски
национален
парк,Словения, Италия, Изложения и
др.

ТЕНДЕНЦИИ
образователни инициативи,
работа с учащи и пр.

Положителна тенденция

МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

Активизиране
експертният състав
участие
международно ниво
сътрудничество
обучение

1.22.5. Формулиране на основните и специфичните проблеми на територията
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока; - ниска; - - средна; - - - висока
1

2

КОНСТАТИРАНИ
ПРОБЛЕМИ

ФАКТОРИ И ПРИЧИНИ

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

Потенциална уязвимост на
екосистеми, местообитания
и видове

Проблеми по състоянието и
дейностите в горите

3
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ/
СТЕПЕНИ

 Локално проявление на глобалните климатични
промени
 Намаляване на водните ресурси 5-10% за миналия
период, същевременно увеличено водопотребление с нови
водохващания;
 Влошено хидрохимично състояние на водите от
дифузни източници на замърсяване – септични ями,
пашуващи животни, третиране на ски-пистите с торове за
стабилизиране на тревната покривка
 Липса на пречистване на отпадъчните води от
преобладаващата част от точковите източници;
 Ерозионни процеси са картирани върху 854.1 ха от НП
– само 30% от тази площ е определена като ерозирана( с IIра степен на ерозираност). Понастоящем върху ски-пистите
са картирани 16.0 ха или 14% от общата площ на пистите.
 Уязвимостта на природните местообитания от
Приложение 1 на ЗБР се определя със средна степен. Като
най-силно уязвими се определят водните и преовлажнени
торфищни местообитания. По-силно уязвими са 2 от
приоритетните природни местообитания 6230 Богати на
видове картълови съобщества върху силикатен терен – под
влияние на пашата и 91D0 Мочурни гори – от промени в
хидрологичния режим при протичащи ествствени сукцесии
и антропогенно въздействие
 Горските съобщества са уязвими от естествени и
антропогенни фактори:
 Климатични промени, пожари, ветроломи и снеголоми,
лавини;
 Показател е влошеното състояние на горскодървесната
растителност от гъбни болести и насекомни вредители:
средна степен за обикновения смърч и обикновената ела и
ниска степен за бялата мура, белия бор и обикновения бук
 Дейностите по извеждането на сечи отгледни и
санитарни, както и изваждане на суха и паднала маса се
извършват от местното население. Не е гарантирано
извеждане на
професионална сеч за опазване на
оставащите дървета;
 Количеството на сухата и паднала маса е с относително
висок процент и запас;
 Констатира се незаконно добиване на дървесина в
прилежащите на парка територии с въздействие върху
периферията на НП
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Влошено състояние на
високопланински тревни
местообитания и езера от
паша на домашни животни

Заплахи за водорасловата
флора

Уязвимост на ядливите
гъби

Уязвимост на видовете от
ихтиофауната и
местообитания вследствие
на човешка дейност

Нерешени проблеми с
отвеждане и пречистване на
отпадните води

Свързани със строителство

Състояние на
обслужващите обекти за
подслон и прилежащите им
площи

2
 Ограничено се наблюдават повреди от диви животни,
 Регистрирани са нарушения - ограничено и в границите
на НП от бракониерска сеч на единични дървета
 Реализираните през периода на План’04 планирани
поддържащи и възстановителни дейности в горските
съобщества се извършват без устройствени планове и
проекти.
 Обедняване и ерозия на високопланинските пасища, в
следствие от прекомерна паша на едър рогат добитък.
Използване на езерата за водопой.
 Увеличаване на натиска от пашуването върху водните
тела;
 Обедняване на картъловите пасища. Образуване на
съобщества с доминиране на Rumex alpinus и Verbascum
longifolius.
 Еутрофикация и изменение на водната растителност.
Утъпкване на видовете, обитаващи високопланинските
мочури
 Недостатъчен
контрол
върху
спазването
на
разрешените за паша на домашни животни зони; Свободен
достъп на животните до водните тела и безконтролното им
придвижване дори в зони за санитарна охрана.
 Заплахите за водораслите в олиготрофните езера
(местообитание 3130) са свъзрани с повишена
еутрофикация на водата поради вток на биогенни елементи,
ерозия и разрушаване на бреговете, намаляване
прозрачността на водата. Тези заплахи са резултат най-вече
от пашуващите стада от едри породи крави край бреговете
на езерата - например край Спанополските езера, Рибното,
Окото, ез. Безбог и др.
 Продължава безконтролното събиране на ядливи гъби
за лични нужди и търговски цели на територията на парка.
За голяма част от населението с ниски доходи в региона
това се е превърнало в поминък, което определя големите
количества ценни ядливи гъби, които се събират за
търговски цели.
 Това предизвиква негативни последици върху
популациите на ядливите гъби, още повече, че плодните
тела се събират в повечето случаи неправилно - с
изтръгване и нарушаване цялостта на мицела.
 Изграждане на хидротехнически съоръжения, като
ВЕЦ, диги, прегради и др.
 Загуба на местообитания – изчезване на езера на
територията на Парка, в резултат на засушаване
 Зарибяване с неконтролиран зарибителен материал
 Бракониерство
 Замърсяване на околната среда
 Недостатъчен
контрол
върху
спазването
на
изискванията на нормативните документи за отвеждане и
пречистване на генерираните отпадъчни води в защитена
територия със световно значение, слаба разяснителна
активност за рисковете и вредите от пренебрегване на този
проблем.
 Има тенденция за намаляване на устойчивостта на
водните тела спрямо замърсяване с биогенни елементи и
еутрофикация.
 Липса на локални подробни устройствени решения с
предвиждания, гарантиращи устойчивост в развитието на
строежите и тяхното модернизиране.
 Неустановеност
по отношение на техническото
съответствие и енергийната ефективност, в. т.ч.
капацитетни възможности и нормативни изисквания в
съответствие с общия законов ред за значителна част от
строежите, налагаща необходимост от нови проектни
решения.
 Допълващото застрояване със спомагателни функции
преобладаващо надвишава по площ основното застрояване
в зоните.
 Незадоволително състояние на обектите за подслон,
както и оформяването на околните на сградите
пространства.
 Предвид тенденцията за повишаване на изискванията

3

- Локално влошаване
на
екологичната
обстановка;
+ Тенденции
подобряване
Степен
отрицателна
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СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Отсъствие на
регламентирани и устроени
места за палатъчни лагери и
места за каравани

Нерегламентирано
паркиране на моторни
превозни средства под склопа
на гората

Ползване на лечебни
растения за стопански/
търговски цели

Рекреационна деградация по
пешеходни маршрути и
места за отдих

Неизяснена собственост на
сгради

Отсъствие на маркировка по
някои основни туристически
маршрути

Някои проблеми свързани с
планираните функционални
зони и режимите в тях в
План‘04

2
за
качество
на
обитаване,
минимизиране
на
експлоатационни разходи и потребности, режимите и
нормите в зоната на сградите и съоръженията, трябва да
осигуряват коректни възможности за реализиране на
дейности по модернизиране и
рехабилитация на
материалната база и терените, и пълното им адаптиране им
към действащото законодателство.
 Наблюдават се следи от палене на огън на
необозначени места. Изхвърляне на хранителни отпадъци и
опаковки след кампингуване.
 Като препоръка и елемент на Стратегията за устойчиво
управление на природните ресурси, чрез насърчаване на
устойчив туризъм в НП Пирин“, 2011 г.,ДНП „Пирин“,
както и констатациите при проучванията и препоръките на
туристическите дружества към План’14, този проблем ще
намери планово решение.
 В отделни райони в резултат на
прекомерно
рекреационно натоварване и отсъствие на места за
паркиране, се наблюдава паркиране на МПС по поляни и
под склопа на гората, с което се нарушава естествения
характер на площите
 При леглова база от 1822 места общо са необходими
около 460 паркоместа., при съществуващи 260-270.
 Събирането на лечебни растения с търговска цел е
забранено на територията на НП Пирин
 Видове с ресурсно значение са: Hypericum perforatum
(Жълт кантарион), Hypericum maculatum (Петнист
кантарион), Thymus spp. diversa (Мащерка), Achillea
millefolium complex (Бял равнец), Fragaria vesca (Горска
ягода), Chenopodium bonus-henricus (Чувен), Rubus idaeus
(Малина), Rumex alpinus (Алпийски лапад), Verbascum
longifolium ssp. pannosum (Дълголистен лопен) и Vaccinium
myrtillus (Черна боровинка). По-голяма част от посочените
видове се познават от местното население и се събират за
лични нужди и търговски цели.
 За опазване на ресурсите от лечебни растения в НП
„Пирин” задължително трябва да се спазват заложените
режими и норми за събиране на лечебни растения в ЗЛР и в
План‘14 ще се посочат зоните, от които ще се събират.
 Наблюдава се утъпкване. Оголване на корените на
дърветата.
 Разнасяне на семена от туристическите обувки и
моторните превозни средства.
 Съзнателно събиране на лечебни или редки растения
 Поява на ерозия. Обрастване на туристическите пътеки
с Juncus tenuis. Обедняване на видовия състав
 Негативно отражение в дейността по управление и
контрол на територията
 Липса на приемственост на информацията
 Претенции за собственост от повече от един субект за
основното застрояване и липса на мотивация за
инвестиране в инфраструктура;
 Липса на документи, изясняващи извършените
разпоредителни действия от предишните собственици;
 Търсене алтернативни пътеки - засягане находища на
редки видове.
 Сигурността на туристите
 Определеният обхват на „зона за туризъм“ в План‘04
покрива главно райони от Националния парк зает от скиписти, ски път и обслужващите ги съоръжения. Туризмът
се идентифицира само от ски-спорт – зимен туризъм.

3

.

 Не е спазен основен устройствен принцип на зониране,
за разсредоточаване на туристическото натоварване и
относителна равнопоставеност на общините при развитието
на туристическите дейности;
 Не са предвидени възможности за извършване на
археологически разкопки, както и дейности за консервация,
реставрация
и
експониране
на
археологическите
недвижими ценности на територията на НП Пирин -
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2
режими и норми общовалидни за цялата територия на
националния парк - научни изследвания и действия по
проучване и опазване на археологически обекти по реда на
Наредба №Н-12/21.11.2012г. на Министерството на
културата.

3

1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1

a.
b.
c.

2
3
ОЦЕ
Н
ПОКАЗАТЕЛ/
КА/
ОБОБЩАВАЩА
ОСНОВАНИЕ
СТ
ОЦЕНКА
ЕП
ЕН
БИОЛОГИЧНО И ЛАНДШАФТНО РАЗНООБРАЗИЕ И РЕСУРСИ
Нисши растения:
Водорасли – общо 332 вида, от тях: нови за НП
Водорасли:
Пирин: 7(1) отдел, 18 (16) рода, 63 (24)вида, 23
(2)разновидности и 2 (1) форми, от тях посочените в
скоби са нови за фикофлората на България! Нова
форма за науката открита в НП Пирин:
+++ Trochisciopsistetraspora f. minorn. f.
Непроучвани досега в НП Пирин, вероятност да са
повече от 300 вида, а регистрирааните са 178 вида,
разновидности
и
форми
(153
вида,
23
разновидности и 2 форми) от 47 рода, 28семейства,
14разреда и 3 класа.

Кремъчни водорасли:

d.

Гъби
/макромицети/:

+++

e.

+++

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

376 вида, 3 вида от отдел Торбести гъби, 195 вида от
отдел Базидиални гъби и 3 вида от Лигави гъби.
Видовете се отнасят към 5 класа, 18 разреда, 61
семейства и 143 рода. При изследването са
потвърдени 114 вида гъби от известните за парка.
В резултат на проведената инвентаризация общият
брой на установените видове макроми-цети в парка
възлиза на 338.
Общият брой на консерва-ционно значимите
видове гъби в НП ,,Пирин “ след проведеното
теренно изследване възлиза на 26 вида.
През 2014 г. са регистрирани 8 вида макромицети
от Червения списък на гъбите и Червената книга
на България:
Auriscalpiumvulgare
,Clavariadelphustruncatus,
Geastrum
triplex,
Hydnellumsuaveolens,
Limacellaguttata,
Porphyrellusporphyrosporus,
RussulaamethystinaиSuillussibiricus.
Три вида (Clavariadelphu-struncatus, Geastrum
triplex и Limacellaguttata) са нови за НП ,,Пирин”.
Установени са 15 вида стопански важни ядливи
гъби.

4
ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ

1 отдел (Eustigmatophyta),
16 рода, 24
вида,
2 разновидности и 1 форма,
открити
в
НП
“Пирин”, са нови за
фикофлората
на
България
Новопроучени
са
всичките регистрирани
178
вида
разновидности
и
форми
кремъчни
водорасли

87 вида са нови за НП
,,Пирин”, а 5 са нови
за микофлората на
България

.


При теренните проучва-ния са установени
235 вида лишеи.

В резултат на инвентаризацията, критичен
анализ на литературните данни и теренни
проучвания общият брой на установените видове
лишеи в НП възлиза на 424 вида лишеи (367 с
План’04).
По време на теренните изследвания са открити 11
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n.

Лишеи:

2

+++

3
консервационно значими (редки) видове лишеи:
Acarosporaheppii(Naeg.)Naeg.,Arthroraphiscitrinella(A
ch.)Poelt, CaliciumviridePers.
Collemaauriforme(With.),Coppins& J. R. Laundon,
Fulgensiaschistidii(Anzi) Poelt,
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.,
Lethariavulpina(L.),CypheliumtigillareAch.,Alectoriasar
mentosa(Ach.) Ach.,SolorinabisporaNyl.,
Ramalinathrausta(Ach.) Nyl.
Установени са 3 вида стопански важни лишеи:
Cetraria islandica (L.) Ach. – исландски лишей,
Evernia prunastri (L.) Ach. – дъбов лишей
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – боров лишей.

4

57 нови вида лишеи за
парка са установени с
проучванията
за
План’14.

Висша флора:
Брой видове – 330 (43.7% от българската мъхова
флора – 754 вида):чернодробни мъхове – 86 и
листнати – 244 вида;
Консервационно значими видове – от 251 вида от
Червения списък на мъховете в България, 34 вида
или 13.5% са разпространени на територията на
НП „Пирин“.
11 вида мъхове са известни досега само от Пирин
o.
Мъхове:

p.
+++
q.
r.
s.
t.
u.

Общо висши растения
– 1341 бр.: Покритосеменни – 1046 и
Голосеменни – 246;
Брой семейства: 96 (62,3% от познатите в
България)
Брой родов състав: 486 (53,3%),
Брой видов състав: 1341 (32,6%)
(1315 вида – при План'04)

От тях в Червен списък на българските висши
растения в НП Пирин: 314 вида; в Червена книга на Р
България, т.1. – 73 вида, ЗИДЗБР, Приложение-3 – 64
вида; Ендемити – 145, вкл. балкански – 110,
български – 35, локални – 17; Реликти – 106, вкл.
терциерни – 49 и глациални – 33 вида.
v.
Консервационна значимост на висшите
растения от флората на Пирин и НП „Пирин“
според международни документи:
w.
Европейски
червен
списък
(2011)–
Centaureaimmanuelis-loewiiDegen
(Имануелова

261 нови вида мъхове
(спрямо план 2004 г) от
82
рода,
и
69
семейства.
Популациите
на
мъховете в парка са
стабилни. Необходим е
мониторинг
на
консервационно
значимите видове и
мониторинг
на
местообитанията
в
близост до райони с
активно
човешко
присъствие
23 нови вида, 3 нови
рода,
4
нови
семейства
са
установени
с
проучванията
за
План'14.
Спрямо План'04, по
актуалната редакция на
Червената книга на
Р.България от 2011 г,
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ii.

1
Висши растения:

2
x.

y.

z.
aa.

bb.
cc.

dd.
ee.

ff.

gg.
hh.

3
метличина)
Директива
92/43
ЕИО
(1992)
–
TozziacarpaticaWaloszcz.
(Карпатска
тоция),
Ligulariasibirica (L.) Cass. (сибирски див тютюн),
Centaureajacea
L.
(ливадна
метличина),
Centaureaimmanuelis-loewiiDegen
(Имануелова
метличина)
Бернска конвенция (1979) – Campanula patulaL.
(разперена камбанка), Centranthuskellereri( Stef. & T.
Georg.) Stoj. etStef. (Келереров центрантус),
Ligulariasibirica(L.) Cass. (сибирски див тютюн),
Ranunculus fontanusC. Presl (кладенчово лютиче)

4
видовете в НП под
нейна закрила сега са с
43 в повече; Локалните
ендемити са с 3 повече,
балканските - с 24
повече.
Консервационно
значимите
видове
запазват
своето
присъствие в парка.

Нови таксони във флористичния списък на
НП "Пирин": 39 вида от семействата:
Anthericaceae, Aspleniaceae, Asteraceae, Brassicaceae,
Caryophyllaceae, Cyperaceae, Droseraceae, Fabaceae,
Gentianaceae,
Menyanthaceae,
Orchidaceae,
Orobanchaceae, Poaceae, Polygonaceae, Rosaceae,
Rubiaceae, Scrophulariaceae, Valerianaceae
Новоустановени видове за флората на
Пирин, открити на територията на НП
„Пирин“: CerastiummoesiacumFriv. (мизийски
рожец)
Dianthus
quadrangulusVelen.
(четириръбест
карамфил)DroserarotundifoliaL.
(кръглолистна росянка)
ErysimumpseudoatticumAnčev&Polatschek
(гръцка боянка)
EuphrasiadrosocalyxFreyn. (хибридна очанка)
FestucaspectabilisJan. (забележителна власатка)
GentiananivalisL.
(снежна
тинтява)HieraciumerythrocarpumPeter
(червеноплодна рунянка)
LoliumrigidumGaudin
(твърда
глушица)
OrchismasculaL.
s.
str.
(мъжки
салеп)
OrobancheloricataRchb.
(кожест
воловодец)
OstryacarpinifoliaScop. (обикновен воден габър)
PhleummontanumC.
Koch
(планинска
тимотейка)
Potentillapalustris(L.)
Scop.
(мочурно
прозорче)
Изготвен е актуализиран списък на лечебните
растения, който включва 446 вида лечебни
растения, които се отнасят към 69 рода и 83
семейства.

Лечебни растения

Запазено е богатството
от лечебни растения. В
сравнение с План'04,
при
сегашните
проучвания
са
регистрирани нови 261
вида, вкл. нови 10
семейства.

Фауна
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1

2

+++

3
С проучванията за План’14 на НП Пирин, след
обобщенията са установени
около 3221 вида, в т.ч.:
- Безгръбначни – 2981 вида и подвида,
- Гръбначни – 240, в т.ч.:
o Риби – 4 вида,
o Земноводни – 10 вида,
o Влечуги – 10 вида,
o Птици – 166 вида
o Бозайници – 50 вида
Установените безгръбначни таксони принадлежат
към 4 типа, 9 класа, 20 разреда и 240 семейства. В
това число са включени 300 редки вида, 228
ендемита, 176 реликта, 300 редки форми и 18 вида,
присъстващи в световни и
европейски списъци на застрашените видове. Броят
на видовете в парка представлява
около 40% от очакваните за района над 7000 вида.
Ендемити
От гръбначните животни – 7 подвида, което е 2,92 %
от видовете в парка. Риби – няма; Земноводни –
няма; Влечуги – 1 подвид; Птици – 5 подвида;
Бозайници – 1 подвид.
Реликти
9 вида гръбначни животни, което е 3,75 % от
видовете в парка; Риби – 1 вид;Земноводни – 2 вида;
Влечуги – 2 вида;
Птици – 3 вида; Бозайници – 1 вид.
Видове предмет на опазване по Директива 92/43 и
Директива 2009/147
• Безгръбначни животни – 8 вида
• Риби – няма
• Земноводни – 2 вида
• Влечуги – 1 вид
• Птици – 45 вида
• Бозайници – 11 вида

Ландшафтно разнообразие

Визуалния облик на
природата и ландшафта
на НП Пирин предлага
разнообразие,
индивидуалност
и
красота,
които
са
съществен фактор за
осигуряване
на
продължително
въздействие
върху
хората при техния
престой в парка.

НП Пирин попада в ландшафтна структура, която се
характеризира с 15 групи, 8 подтипа и 5 ландшафтни
типа от клас Планински ландшафти.

+++

Ресурси

Голямо е значението на
НП
Пирин
за
формиране на трайна
политика за устойчиво
и
природосъобразно

+++

Пирин има aлпийски облик на релефа – голямо
разчленение на земната повърхност, стръмни
склонове, дълбоко всечени речни долини, остри и
оголени скалисти върхове и ридове, наличие на
ледникови форми (циркуси, карлинги, ригели,
трогови долини, морени и др.). Характерни за НП
„Пирин“ са реликтните глациални релефни форми –
циркусите,
троговите тераси, карлинги и др. В
алпийския пояс денудационните процеси са
формирали сипеи, каменни потоци и др. Тези скални
структури са с високи естетически качества,
увеличават
ландшафтното
разнообразие
и
идентичност.

 Алпийските и субалпийски пасищата се
използват като
източник на фураж през летните месеци, субсидиран
и с европейски иструмент по ПРСР.
 В НП Пирин се развиват 15 вида стопански
значими вида гъби с превъзходни вкусови
качества (Борова и обикновена манатарка, Пачи

4

Спрямо План’04, са
актуализирани
списъците с видове,
както
следва:
безгръбначните +890
вида, рибите с -2 вида,
земноводните +2 вида,
влечугите с -1 вид,
птиците +7 вида и
бозайниците +5 бр.
Видовете планински
кефал (Telestes souffia)
е
с
непотвърдено
присъствие и речна
змиорка
(Anguilla
аnguilla) – изчезнал, не
са регистрирани през
последните 10 г.
Съхранена и увеличена
е
потенциалната
стойност на НП Пирин.

Съхранена
е
потенциалната
стойност на ландшафта
в НП Пирин.
Скалните ландшафти
се характеризират с
висока устойчивост
Трябва да се регулира
допълнително пашата
на животни в местата
за
посещение
/
движение на туристи.
Тенденция
към
затлачване и загуба на
определен брой езера,
вследствие
на
еутрофикацията
свързана с безконтролната паша и водопой на
пашуващите животни
Съхранени
ресурсите в парка.

са

Опазването им, чрез
устойчиво
и
контролирано ползване
съгласно
предварително

265
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.“

1
ползване
на
природните ресурси

2

3
крак, Челядинка, Горско-ливадна, полска и горска
печурки, Обикновена и зърнеста масловки,
Обикновена сърнела, Обикновена пънчушка, Жълта
и сърнена рогачки, Кифла, Овча прахан.)
 Установени са 3 вида стопански важни
лишеи: Cetraria islandica (L.) Ach. – исландски
лишей.Използва се във фармацевтичната
промишленост; Evernia prunastri (L.) Ach. – дъбов
лишей, Използва се в парфюмерийната
промишленост и Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. –
боров лишей, който се използва в парфюмерийната
промишленост

.

4
съгласувани
планове
(вкл. с Устройствен/и
проект/и и план/ове по
чл.64
от
ЗЗТ)
е
първостепенна задача
на
Дирекциата
на
парка.

 Установени са 446 вида лечебни растения.
През 2014 г. са проведени ресурсни изследвания на:
1. Hypericum perforatum (Жълт кантарион)
2. Hypericum maculatum (Петнист кантарион)
3. Thymus spp. diversa (Мащерка)
4. Achillea millefolium complex (Бял равнец)
5. Fragaria vesca (Горска ягода)
6. Chenopodium bonus-henricus (Чувен)
7. Rubus idaeus (Малина)
8. Rumex alpinus (Алпийски лапад)
9. Verbascum longifolium ssp. pannosum (Дълголистен
лопен)
10. Vaccinium myrtillus (Черна боровинка)
За лични нужди се ползват основно плодовете на
черна боровинка, леска, малина, капина, а така също
и жълт кантарион, риган, мащерка, и др.
На територията на НП Пирин се намират най големите
естествени комплекси от черна боровинка.
 Широко разпространени в Пирин са два вида
охлюви, предмет на събиране
 НП Пирин се използва като източник на вода за
питейно-битово водоснабдяване
 Дърводобив в НП Пирин не се извършва, освен в
съвсем ограничени размери, като поддържащи и
възстановителни дейности, основно санитарна сеч.
С дървесината се снабдява местното население,
като дърва за огрев, в размер на кръгло 2300 куб.м
/ср.годишно през периода 2004– 2013.
ФЕНОМЕНИ В ЛАНДШАФТНО И ГЕОМОРФОЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ
Циркуси: В България планините с циркуси са само
две (Пирин и Рила). Циркусите в Пирин са 35 броя,
като всички попадат в границите на парка. В някои
от тях се наблюдават снежници.
Морени: В България истински морени се срещат
само в две планини (Пирин и Рила).
В Пирин са добре запазени различни видове морени
– челни, странични, дънни и др., които са образувани
последователно от две заледявания.
Трогови долини: В Пирин са запазени едни от найдългите и изразителни трогови долини – на реките
Дeмяница и Бъндерица. По техните поречия има и
водопади.
Геоморфология
Обекта

на

Съхранена
е
потенциалната
стойност
на
ландшафтните
и
геоморфоложки
феномени в НП Пирин.

Пещери: Имайки предвид малката по площ
територия на карбонатните скали 4830 ха, присъстват
над 180 пещери, от които по-голямата част са
пропастни.
МЯСТО НА ОБЕКТА В ЕКОЛОГИЧНИТЕ МРЕЖИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
Съгласно
ЗБР
Защитена зона „Пирин“ е от тип „C“ – Защитена
територията
на
зона по Директива 79/409/EEC за опазване на
Национален
парк
дивите птици и защитена зона по Директива
„Пирин“ е съществен
92/43/EEC
за
опазване
на
природните
елемент
от
местообитания и на дивата флора и фауна.
Националната
и
На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.3 и
+++
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1
Европейска
екологична
мрежа
Натура 2000. Площта
на НП се припокрива
от защитена зона с
идентификационен код
BG0000209 „Пирин“ от
мрежата
обекти
Натура 2000

2

3
4 от Закона за биологичното разнообразие и т.1 от
Решение на Министерски съвет № 122/2.III. 2007
г.(ДВ, бр.21 от 2007 г., е обявена със Заповед № РД572 от 8 септември 2008 г. (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.)
за защитена зона „Пирин“ с идентификационен код
BG0000209 с обща площ 403 823, 813дка
Предмет на опазване в защитена зона „Пирин“ с
идентификационен код BG0000209 са видове птици:
видове по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР; видове по чл.6, ал.1,
т.4 от ЗБР;

4

Защитената зона се обявява с цел: опазване и
поддържане на местообитанията на посочените
видове птици за постигане на тяхното благоприятно
природзащитно състояние, както и възстановяване на
местообитания на видове птици предмет на опазване
във защитената зона, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние
ТЕРИТОРИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ С ЕВРОПЕЙСКО И СВЕТОВНО
КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧЕНИЕ
Световното
и
европейско значение на
НП
„Пирин“
се
определя
от
включените
в
територията му найпредставителни и найзначими
за
съхранението in situ на
биологичното
разнообразие
естествени
местообитания, в това
число
места където
обитават застрашени от
изчезване видове от
флората и фауната,
които имат неизмерима
универсална стойност
от гледна точка на
науката или следва да
бъдат съхранени за в
бъдеще

+++

37 специфични за Пирин местообитания са включени
в Червената книга на Р.България, от които 19 типа са
уязвими, 7 типа са потенциално застрашени, 9 типа
са застрашени и 2 типа са критично застрашени.
25 типа екосистеми и свързаните с тях природни
местообитания с европейска значимост са включени
в приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС и ЗБР.
С висока степен на рядкост са оценени застрашените
местообитания: 3160 Естествени дистрофни езера,
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища,
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества,
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества, 95А0 Гори от бяла и черна мура, 91ВА
Мизийски гори от обикновена ела

ОБЕКТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ
Потенциалната стойност на парка като обект за
образователни дейности се разкрива във възложен от
Д НП и разработеният от Пирински туристически
+++ форум по Дейност 4.5.: „Рамков план за обучение по
експертни групи и управление на кариерата на
персонала на ДНП за периода 2012-2017 г.“
Паралелно с обучението на експертния персонал на
Д НП се разработват програми за работа за обучение
на деца и юноши.

Качествата
и
значението на
НП „Пирин“ като ОСН
, функциите
на
националния
парка
като
място
за
провеждане на научни
изследвания
и
образователни

+++

++

Научно - изследователските дейности за НП са
включени в разработващият се Проект DIR-51133253-91 „Устойчиво управление на Национален парк
„Пирин“ и резерват „Тисата“с
Поддържащи и възстановителни дейности в гори,
земи и водни площи. Включва дейности и проекти
свързани с опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие в Национален парк
„Пирин” в антропогенно повлияни територии на
парка. Научно-иследователската работа е насочена
към природни местообитания и местообитания на
видове от флората и фауната, лечебни растения и
дългосрочен
мониторинг
в
съответствие
с
планираните програми в План‘04

Съхранена
потенциалната
стойност
екосистемите
биотопите
в
„Пирин“.

е
на
и
НП

Потенциалът на Парка
по показател научноизследователска
дейност
не
е
разработван системно и
пълно
през
10год.период на действие
на План‘04
Сложено е началото на
разкриване
и
разработване на този
потенциал на Парка е в
края
на
плановия
период на Плана.
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1
екологични програми
за различни възрастови
групи,
определят
избор на теми и
дейности свързани с
дългосрочен
ефект
върху опазването на
парковата територия

2

3

4

ЕМОЦИОНАЛНО ЗНАЧИМ ОБЕКТ, СВЪРЗАН С НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В РАЙОНА
Типичени
пирински
ландшафти, характерни
с куполообразните бели
върхове и суходолия,
Обектът в преобладаващата част от територията си
обхванати по ниско от +++ представлява забележително природно явление, Емоционалната
остава
клековите съобщества
област с естествена природна красота, носител на значимост
непроменена
и муровите и еловоестетична наслада в най-висока степен
смърчови
гори,
респектиращи
с
величието си.
ПРИРОДНА СРЕДА С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ
Пирин е най-предпочитаната планина в България,
присъства в над 70% от програмите за активен и
приключенски туризъм;
Отделни видове ландшафти се възприемат в
пространствено-зрително взаимодействие с околната
среда и служат като естествен фон за туризъм, спорт
и рекреация;

Територията на НП
Пирин
предлага
условия за развитие на
устойчив
туризъм,
които отговарят на
разнопосочните
интереси
на
българските и чужди
туристи

Достъпност и инфраструктурна обезпеченост, много
възможности
за
интересно,
автентично
и
обогатяващо
пътуване,
Посетителски
и
информациони
центрове
и
контролни
информационни пунктове в услуга на посетителите и
туристите сравнително богатата информация,
печатни материали и програми развити от
Администрацията на НП

++

Ски зона с център гр. Банско и ски зона Добринище
допринасят за практикуване на желаният от много
посетители от страната и чужбина ски спорт
Пешеходните туристически маршрути, поддържани
от
парковата администрация са достатъчни за
равномерното разпределение на посетителите и
насочването им към всички забележителни части на
парка

Промените са насочени
към
по-пълно
разкриване
и
балансирано
използване на този
потенциал

В парка могат да се развиват много видове спорт и
форми на туризъм: пешеходен туризъм, пистови ски,
алпинизъм, пещернячество, велосипеден и конен
туризъм,
тематичен/познавателен
туризъм,
алтернативен туризъм обвързан със селищата в
подножието на Пирин
Съществуват условия за нови зимни туристически
практики:
турове със снегоходки и със ски с панти (за преходи)
Има възможности
за целогодишни програми,
съчетаващи рекреация и туризъм, комбинирани с
балнеолечение
ПРИРОДНА СРЕДА С КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ
Културното
и
Резултатите от проучванията към План’14 свързани Потенциалът не следва
историческо
с
недвижимото
културно
наследство
и
се разкрива изцяло и
наследство /КИН/
е +++ нематериалното наследство отразяват настоящото да
социализира
основна
развитие на района и общините
и техните
предпоставка и ресурс
забележителни обекти. Проучванията констатират и
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1
2
за
развитие
на
познавателния туризъм,
който придобива все
по-голяма популярност
ИЗТОЧНИК НА ПОЛЗИ ЗА
ПОСТЪПЛЕНИЯ

3
голямата потенциална стойност на описаните обекти
- част от тях на територията на НП, вече
социализирани като обекти на културния туризъм.

4

МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ - ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСОВИ И ДРУГИ


Популярността на НП „Пирин“ като
съхранена природна среда с възможности за отдих,
туризъм и рекреация - обект на Световното природно
наследство,
допринася
за
увеличаване
на
посещаемостта в парка и пребиваване в населените
места от прилежащите територии на парка;

Развитие на видове бизнеси в сферата на
услугите – хотелиерство, ресторантьорство, превоз,
водачество и др.
Възможностите
и

Развитие на производства съпъстващи Следва да се включи в
предимствата,
които
услугите, рекламата и местната идентичност
План‘14 програма за
предлага Националния

За администрацията на Парка, собствениции определяне конкретни
парк са от голямо ++
и ползватели на сгради продажба на информационни данни и индикатори по
значение за генериране
материали, ползване на ресурси и др.;
показателя, които до
на приходи за местните

Възможности за ползване в НП на площи за настоящия
етап
общности и общините
паша от животновъди в прилежащите територии на липсват
граничещи с парка.
НП;

За фирми в сферата на туристическото
обслужване – предлагане на разнообразни и
качествени допълнителните услуги, развитие на
алтернативни форми на туризъм с цел икономическо
съживяване на селските райони;

Възможности за предлагане на екологично
чиста продукция, чрез развитие на традиционно
животновъдство, пчеларство, овощарство и др.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП ПИРИН ПО ПРОГРАМАТА MAB –
„ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА“ КЪМ ЮНЕСКО
Следва
да
бъдат
Оценяват се като положителни възможностите да се предвидени
предложи
функционално зониране към План за организационни мерки
управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
за привличането и
територията
на
Националния
парк
и
неговите
участието на подходящ
Развитие
на
НП
прилежащи теретории да се зонират като „биосферен набор от публичните
„Пирин“
и
резерват(парк)“ на основата на резерват „Байови власти,
местните
прилежащите
му
дупки-Джинджирица“
–
обявен
за
биосферен
общности
и
частните
територии
като +++ резерват през 1977 г. по програмата „Човекът и интереси
в
биосферен резерват с
биосферата“ на ЮНЕСКО и Резерват „Юлен“, проектирането
и
цел подпомагане на
вероятни сърцевинни зони в бъдещия биосферен реалното
регионалното развитие
резерват. Предложението включва и други две функциониране
на
сърцевинни зони Резерват „Ореляк“ и биосферен биосферният резерват в
резерват „Али ботуш“
интерес на местното и
регионално развитие

1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СЪГЛАСНО ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2004
1.24.1. Анализ на състоянието на предмета и целите на опазване в НП „Пирин“
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
1

2

ПОКАЗАТЕЛ

ОСНОВАНИЯ / ИНДИКАТОРИ

3
ОЦЕН
КА /
СТЕ
ПЕН

4
НЕОБХОДИМИ
ДЕЙНОСТИ/МЕРКИ

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ЧЛ. 18. (2) ОТ ЗЗТ
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1

Поддържане
разнообразието
на
екосистемите
и
защита на дивата
природа

Опазване
поддържане
биологичното
разнообразие
екосистемите

и
на
в

Предоставяне
на
възможности
за
развитие на научни,
образователни
и
рекреационни
дейности

Създаване
на
предпоставки
за
развитие на туризъм,
еколосъобразен
поминък
на
населението и други
дейности, съобразени
с целите по т.1-3.

2
Висока степен на фитоценотично разнообразие
включващо
по
физиономичния
подход
за
класификация 3 типа растителност и 8 класа
формации. По доминантния подход са описани 206
растителни асоциации и 25 групи формации, които са
свързани с природните типове местообитания. По
флористичния
подход
за
класификация
в
предварително разработената схема определените
синтаксони са отнесени към 20 класа.
От безгръбначната фауна са установени около 3000
вида, а различните класове гръбначни
Висока степен на биологично разнообразие, което
включва 25 типа естествени екосистеми и свързани с
тях 25 типа природни местообитания от Приложение 1
на Директива 92/43 ЕЕС и ЗБР, От тях 4 типа
местообитания са
приоритетни за опазване. 37
местообитания са включени в Червената книга на
РБългария, том 3, от които 19 типа са уязвими, 7 типа
са потенциално застрашени, 9 типа са застрашени и 2
типа са критично застрашени.
Потенциалът на Парка за научно-изследователска
дейност не е разработван системно и пълно през 10год.период на действие на План’04. Сложено е
началото на разкриване и разработване на този
потенциал на Парка в края на плановия период 20042013 г.
Все още е недостатъчна квалификацията на
специалисти в управлението за ангажиране
на
обществеността и осигуряване на нейното участие и
отговорност в опазване на природата и съпричастие за
поддържане на туристическия и рекреационен
потенциал на парка
Потенциалът на Парка в сферата на екосистемните
услуги и природосъобразното /устойчиво ползване на
природни ресурси е голям. В периода 2004-2013 г
ресурсите на парка, се ползват все още ограничено
и/или
неправилно,
нанасяйки
вреди
върху
местообитанията. Една основна причина за това са
въведените
с
План’04
силно
рестриктивни
ограничения /забрани, независимо, че същия определя
тези възможности като имащи „... изключително
голямо значение за формиране на правилно отношение
на местните хора към опазване на природния
комплекс“

3

4

+++

Опазване на природните
местообитания
и
на
видовете от дивата флора
и фауна.

+++

Опазване на природните
местообитания
и
на
видовете от дивата флора
и фауна.

++

Задаване с План‘14 на
програми и проекти за
развитие
на
образователни и научни
дейности

+

План’14
предоставя
алтернативи
за
повишаване
на
икономическите ползи,
балансирано във повече
райони по периферията
на парка, без негативно
въздействие
върху
природния комплекс, в
т.ч. развитие на туризъм,
летни и зимни спортове
и ракреация.

ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРОЕКТИ с План’04
Свързани с постигане на главна цел I: Съхраняване, опазване и поддържане на естествеността и
ненарушеността на екосистемите и ландшафта
висока оценка- 5, средна – 5, ниска - 7
ДНП работи по
програма
на НСМБР. Мониторинг
се провежда на 5 вида
бозайници (дива коза,
сърна, дива свиня,
Изготвени програми за дългосрочен мониторинг и
кафява мечка и вълк), 11
++
графици за тяхното изпълнение
вида птици, 1 вид от
рибите (балканска
пъстърва) и от групата на
Опазване
и
земноводни и влечуги
поддържане
на
(живороден гущер)*
биоразнообразието
Обект на мониторинг са
8 растителни вида
За периода 2005 – 2007 г.
Организирани стационари за мониторинг или
са
заложени
5
постоянни пробни площи за наблюдения на
+
стационарни
площадки.
сукцесионните
процеси
в
основните
типове
Не
са
провеждани
съобщества
наблюдения и оценки.
Няма база от данни. Има
Организиране на база данни за биологичното
+
координати
на
разнообразие и редовна актуализация в ГИС
консервационно значими
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1

Превантивни
дейности
при
опасност от пожари,
ветровали, лавини

Ползване и контрол
на пасищата

2

3

Осигурени данни за образователни и рекламни
издания насочени към посетителите и стопаните на
парка

+++

Проведени социологически проучвания за конфликт на
интереси
и
определени
предпочитанията
на
посетители и ползватели и др.

+

Картирани засегнати райони и определени мерки за
намеса или ненамеса в тях

+++

Изработен план за системно обучение на служители и
доброволци и система за координация и съвместни
действия с партньори

+++

Намален броя на пожарите

+++

Изработен проект за управление на пашата
Определени прокари, обща продуктивност на всяка
територия за паша за всеки отделен район
Възстановени местата със слаб и разкъсан чим

++
+

Прилагане на специален режим на регулирано
използване на пасищните територии

++

Мониторинг – статистика на ползването на пасищата
++
Опазване на рибата и
ловната фауна

Възстановена естествеността на речните и езерни
екосистеми, които са зарибявани с нетипични видове
риба – брой на водоемите
Намален броя на нарушенията в границите на парка
Изработена и прилагана информационна програма за
начини на събиране и ползване на недървесни
продукти и за предвидените санкции и мерки за
контрол
Определени места и подходящи технологии при
ползване на ресурсите

++
+++

4
видове
Издадени са 5 броя сп.
„Орбел“,
справочник
„Биологично
разнообразие на НП
„Пирин“,
рекламни
брошури,
календари,
алманах и др.
Проведено
е
соц.
проучване през 2002г.
„Пирин и хората”
Ежегодно се изготвя
Оперативен план за
опазване от пожари
В момента на възникване
на пожарите се правят
тематични карти.
Картирани са лавините в
Бъндеришка
долина.Изградена
е
система за превантивен
лавинен контрол.
Ежегодно се провежда
инструктаж и обучение
на
служителите
и
различни
възрастови
групи
Непредвидимо е, но
Дирекцията работи в
посока превенция. Има
изградена система за
пожаронаблюдение
по
проект
В процес на изработване
В процес на изработване
Не са установени такива
места
Спазват се режимите и
нормите съгласно плана
за управление
В ПР „Синаница“ са
заложени пробни площи
за мониторинг на
пашата.
Не е описана екосистема,
зарибена с нетипични
видове
Ежегодно се провежда
мониторинг на лечебните
растения и гъби

Ежегодно се разработва
и инструкция за
+++ план
ползване на гъби и
Устойчиво ползване
горски плодове
на
недървесни
продукти
Изготвен списък на гъбите със статус на застрашеност
+
Няма изготвен списък
Проведени съвместни действия с фирми и
Не са провеждани
+
изкупвателни пунктове
съвместни действия
Издадени определители и други информационни
Не са издадени
материали
определители и други
+
информационни
материали
Свързани с постигане на главна цел II: Предоставяне на възможности за природозащитно образование и
интерпретация
висока оценка- 4, средна – 1, ниска - 2
Изградена мрежа от информационни центрове и
Има изградена мрежаДейност
на пунктове съгласно Концепция за информационната
включва- КИП-ве,
информационните
система
+++ информационни табели
центрове и пунктове
на всяка хижа, класни
стаи на открито, ПИЦ,
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1

2
Установена съвместно с местни власти и институции
специфичност на всеки информационен център
Брой на посетителите, проведени събития, профил на
интересите на посетителите, постъпили предложения,
въведени нови дейности

Издаване
информационни
материали

Провеждане
природозащитни
образователни
инициативи

на

на

Карти на парка, карти на лъчови маршрути,
информационни листовки за биоразнообразието/
наследството на парка, материали за екологично
образование в училищата
Изработени интерпретативни програми за различни
целеви групи
Проведени лекции, теренни занимания и др. за
запознаване на местните хора и посетителите на парка
с природното наследство и нуждите за неговото
опазване

3
+
++

+++

4
интерпретативни пътеки
Няма изградени такива
Средногодишно
посетителите в ПИЦ
Банско са между 4-5 000
- ученици и
чуждестранни туристи
Списание
„Орбел“,
брошури, Алманах /бълг.
и
немски
езици/,
туристически
карти,
листовки, филм, плакати,
рекламни
и
образователни материали

+++

+++

Ученически походи и
студенти в планината
заедно с паркови
служители, провеждане
на олимпиади,
състезателни игри,
учебни пътувания и
обмяна на опит
Не е правено отчитане

Отчитане на промяната в съзнанието и мисленето на
хората чрез провеждане на анкети на всеки четири
+
години, по едни и същи въпроси
Свързани с постигане на главна цел III: Насърчаване на научни изследвания
висока оценка- 0, средна – 1, ниска - 1
Осигурени средства и проведени научни изследвания,
През 2004-07 год. е
публикувани научно-изследователски материали
проведено проучване на
карстовия дял на Пирин;
през 2006-07г. –
проучване на
съобществата на почвени
нематоди в Северен
Пирин; през 2008 г. Осигуряване
на
++
Оценка на влиянието на
допъл-нителни
ски пистите в НП Пирин
източници
на
върху биоразнообразието
финансиране
на моделни групи
организми. Разработени
са докторски дисертации
и дипломни работи.
Работи се по научни
проектr
Конкретен принос на изследванията за управлението
По-скоро „не“
+
на парка
Свързани с постигане на главна цел IV: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на
възможностите и предимствата на Националния парк
висока оценка-1, средна – 5, ниска - 4
Поддържане на
Маркирани туристически маршрути и свързани с
Изпълнено
съществуващи и
маркировката от селищата в прилежащата зона
+++
изграждане на нови
елементи на
Регламентирани и обезопасени места за туризъм и
Частично изпълнено
++
туристическата
различни видове спорт
инфраструктура
Оформени подходи към парка, определени и
Частично изпълнено
++
оборудвани местата за отдих, погледни места и др.
Осигурени места за паркиране и достъп до обектите за
Не е изпълнено
+
посетители
Разработени графици за извозване на отпадъците и
Не е задължение на
контрол на тяхното изпълнение
парка
Подобряване
на
санитарно-хигиенно
състояние на обекти
за обслужване на
посетители

Ликвидирани стари сметища, поставено необходимо
оборудване с кошчета, табели и др.
Системно обслужване на септични ями от
специализирани коли, поставени химични тоалетни и
модулни пречиствателни станции

+

++

Частично приложено
Работи се по 2 проекта за
стратегия и контрол на
замърсяване с битови
отпадъци и локален
мониторинг на
повърхностните води.
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1

Развитие на устойчив
туризъм

2
Идентифицирани дейности, услуги, занаяти и др.,
специфични за всяко отделно населено място или
курорт
Обучени „местни агенти по развитието“ – 1 или 2
човека във всяко туристическо селище, които
осъществяват контакт с ДНП и туристическите фирми
Разработени туристически пакети съвместно с местни
власти, туристически фирми
Въведени нови видове услуги свързани с парка –
водачество, тематични маршрути, продукти с марка
Пирин и др.
Регистрирана марка за произход „Пирин“

3
++

4
Провеждат се периодично. Има тематични 8
маршрути, но продукти
не се предлагат
Не е изпълнено

+
Работи се
++

Отчетено е като
+
неприложимо
Свързани с постигане на главна цел V: Усъвършенстване политиката на управление и специализирана
охрана на природния парк
висока оценка- 4, средна – 5, ниска – 7
Действаща система за редовно провеждане на курсове
Изпълнено
за обучение на парковата охрана и администрацията по
Повишаване
опазване на консервационно значими видове и
+++
квалификацията
на съобщества и действащи закони и нормативни
персонала
и разпоредби
ефективността
на Функциониране на звено „Подвижна паркова охрана“
+
Не е изпълнено
охраната
Обособен парков район – Трите реки
+
Не е изпълнено
Възстановени традиции в доброволчеството
++
Изпълнено частично
Одобрен правилник за дейността и поименен списък
Изпълнено
++
на членовете
Представени становища относно изпълнението на
Представени становища
Плана
за
управление
и
всички
проблеми
свързани
с
Функциониране
на опазването, охраната, стопанисването и ползването на
Консултативен съвет
земите, горите и водите на територията на НП Пирин,
+
за проучвателните дейности, просветни и
образователни програми, информационното
обслужване и други дейности на Дирекцията на Парка
Осигурена научна база за взимане на решения от
Няма дейност
страна на парковата администрация по отношение
+
общите въпроси на управление на парка или
Функциониране
на разрешаването на конкретни случаи
Научен съвет
Представени оценки и становища за качествата на
Няма дейност
научните и научно-приложни разработки, възложени
+
от парковата администрация на различни специалисти
и колективи
Идентифицирани журналисти, които отразяват
Изпълнено
новините свързани с парка в съответните местни и
+++
национални средства за информация
Комуникационна
Редовен информационен обмен и проведени съвместни
дейност
+++ Изпълнява се
посещения с журналисти в парка
Поддържане на интернет страницата на парка – брой
+++ Изпълнено
на интересуващите се, постъпили коментари и др.
Съвместни
Установени традиции в организирането на кампании
Частично се изпълнява
инициативи с други
за формиране/промяна на общественото мнение във
++
паркови
връзка със защитените територии
администрации
Основан „Клуб на приятелите на НП Пирин“
+
Не е основан клуб
Създадена система за съвместни действия, срещи и др.
Изпълнява се
с всички заинтересовани лица и институции, имащи
++
Работа
в отношение към територията на парка
партньорство
Осигурени допълнителни източници на финансиране
Осигуряват се, но не
+
достатъчно
Осъществени съвместни проекти със заинтересованите
Осъществяват се
++
физически и юридически лица
Свързани с постигане на главна цел VI: Съблюдаване и спазване на законовата и институционална база
висока оценка- 2, средна – 3, ниска - 1
Събрана актуална информация за собствеността и вида
Частично е изпълнена
++
на ползване на обектите
Осъществява се
Изясняване
на Възстановена връзката на ДНП със собствениците и
++
собствеността
на ползвателите
сградите
на Повишен интерес на ползвателите да инвестират в
Повишен интерес
++
територията на парка
подобряване на състоянието на обектите
Спазване на необходимите санитарно-хигиенни норми
Не се спазват; Разработва
+
в района на обектите
се стратегия за ТБО
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1
Ефективно прилагане
на законодателството
и
контрол
върху
концесиите

2
Отстранени незаконни постройки и съоръжения
Нормативната база за финансови постъпления от
печалби на други ползватели на Парка

3
+++
+++

4
Изпълнено
Има правилник за
условията и реда за
управлението
възлагането за
дейностите по ПВД

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ по План’04

Постигане
на
опростена, последователна система на
зониране
с
ясни
режими, които могат
да се прилагат от
заинтересованите
страни
Създаване
на
управление на парка,
което отговаря на
международните
стандарти
и
позволява
да
се
използва призванието
на НП Пирин като
обект на Световното
природно наследство

 Не е постигната ясна и опростена система на
зониране.
Приложението
затруднява
заинтересованите страни поради отсъствие на
описани граници

 На основата на най-старото създадено
управление на Парк, сегашното се развива
през разглеждания период като се адаптира
към
международните
стандарти
за
управление и изисквания като ОСН.

+

++

Усъвършенстване
на
системата от норми и
режими в План’14, на
основата на едно побалансирано зониране на
ЗТ, вкл. предложения за
разширяване границите
на резерватната зона и на
НП.
План’14 създава условия
за
разгръщане
на
управленския
и
експертен потенциал на
Дирекцията на парка, на
основата
на
съотносимите
добри
Европейски
практики.
Това следва да включи
едно по-адаптирано, към
интересите и на местните
общности инициативи и
дейности, които
да
позволяват
устойчиво
ползване
на
целия
ресурсен потенциал, без
това да уврежда обекта
на СПН.

ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ по План’04

I.
Съхраняване,
опазване
и
поддържане
на
естествеността
и
ненарушеността
на
екосистемите
и
ландшафта

II. Предоставяне на
възможности
за
природозащитно
образование
и
интерпретация
III. Насърчаване на
научни изследвания
IV. Осигуряване на
приходи за местните
общности в резултат
на възможностите и
предимствата
на
Националния парк
V. Усъвършенстване
политиката
на

С висока степен на постигане/ поддържане на целите
се определя общото добро състояние на екосистемите
и ландшафта в НП Пирин, които са съхранени.
Със средна степен на съхраняване се определят
езерните екосистеми и и местата в близост до някои
от туристическите обекти и маршрути, където в
резултат на пашата на домашни животни се наблюдава
влошаване на биохимичните параметри на езерата,
което предизвиква еутрофизация, заблатяване на
крайбрежните плитки зони и отлагане на дънни
наноси, както и утъпкване на почвата и замърсяване
край хижи и пътеки.

С малки изключения възможнос-тите и предимствата
на НП Пирин не са използвани за приходи на
местните общности. Тази възможност досега е станала
факт единствено в регионите с развита спортна
инфраструктура – туристическата зона на гр.Банско,
вътре в която са развити и съответни услуги. В тази
връзка е налице и подем в туристическите услуги в
населените места в близост до тази зона (гр.Разлог,
гр.Банско, гр.Добринище и с.Баня)
Парковата охрана има и изпълнява съвестно
определените според устройствения правилник на

+++

++

+

++

С
План’14
да
се
определи
специален
режим на забрана на
пашата
вътре
и
в
непосредствена близост
до езерата и зоната за
туризъм.

С
План’14
да
се
усъвършенства
зонирането,
с
цел
постигане на
равнопоставеност на местните
общности от всички
общини до потенциала
на НП за осигуряване на
приходи
и
други
нематериални ползи.
С План’14 да се заложи
проект за обучение, вкл.
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1
поведение
и
специализирана
охрана
на
националния парк

2
ДНП функции.
Съществуват редица насоки, съобразно добрите
европейски и др.световни практики, които все още не
се познават, и респ. не се прилагат.

VI.Съблюдаване
и
спазване
на
законовата
и
институциалната база

Дирекцията на парка се придържа стриктно към
съотносимата, свързаната с дейността й законова и
институционална база

3

4
чрез обмяна на опит със
съпоставими обекти в
няколко
европейски
страни.
Да се предвиди и
промяна на устройствения правилник в тази
насока.

+++

ВТОРОСТЕПЕННИТЕ ЦЕЛИ

1.
Запазване
естествения характер
на
горските
екосистеми
и
протичащите в тях
сукцесионни процеси

 Ненамеса в горските екосистеми в
резерватната зона
 Намеса в целостта и структурата на
горските екосистеми извън резерватите само при
строго доказана необходимост
 Постепенна подмяна на неместните
дървесни растителни видове с подходящи местни
видове
 Мониторинг на състоянието
Възобновителния процес за естествено поддържане на
горските екосистеми протича нормално, в т.ч.
сукцесионни процеси водещи до повишаване на
горната граница на гората, дори за сметка на клековите
формации.

++/+

Устройствения
план
следва
да
предвиди
поддържащи
и
възстановителни мерки,
които да допринасят за
изпълнението на целта
основно
в
горските
култури.

++

Недопускане на:
Неорганизирана паша
Неправилно ползване на
ресурси
Пряко унищожаване на
видове
Пожари вследствие на
немарливост
на
посетители
Изграждане на система
за
почистване
на
отпадъци и отпадни води
неконтролиран риболов
във водоемите
Строителство на Мини
ВЕЦ

+++

Опазени са. Не
налагат нови мерки

++

Засилване на контрола
върху: пашата в близост
до езерата и риболова

През целия период 2004-2013 г ДНП е работила без
устройствен план и всички поддържащи и
възстановителни дейности са изпълнявани най-вече
като реакция на искания на 1-3 населени места
(основно гр.Банско) от дърва за огрев.

2.
Запазване
възстановяване
естествеността
алпийските
субалпийските
съобщества

и
на
и

3.
Запазване
и
съхраняване
на
естествените скални
съобщества,
вкл.
пешерите
4.
Запазване
естествеността
на
речните и езерни
комплекси

5. Опазване на видове
заплашени
от
директно
унищожаване

 Регламентиране на пашата
 Мониторинг на състоянието

 Регламентиране местата за екстремни спортове ,
вкл. алпинизъм и контрол на въздействието им
върху състоянието на природния комплекс
 Мониторинг на състоянието
 Недопускане на отклоняване на водни количества
от езерата и реките
 Елиминиране на замърсяването на
езерните екосистеми и крайречните съобщества
 Мониторинг на състоянието
 Опазване от бракониерство и бране на защитени
растителни видове
 Запазване естествения облик на
консервационно значими съобщества и такива, в които
участват консерва-ционно значими видове
 Опазване на всички консервационно
значими, типични за парка животински видове и
техните местообитания
 Мониторинг на състоянието на
популациите

се

Опазване и мониторинг

+++

Опазване и мониторинг
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1
6.
Запазване
естествеността
на
типичните елементи
на
ландшафта
и
възстановяване
на
нарушени територии
7. Подпомагане на
посетителите
на
парка при опознаване
на
интересните
местообитания
и
видове в парка
8.
Повишаване
информираността и
познанието
на
местните хора за
ценността
и
значимостта
на
природния комплекс
9.
Проучване
на
естествените
екологични процеси в
екосистеми
и
територии
след
нарушения
от
естествен
и
антропогенен
характер
10. Изясняване на
популационните
динамики
на
консервационно
значими видове и на
тяхната
чувствителност към
негативните
антропогенни
влияния

2
 Отчитане на въздействието на пашата
 Мониторинг на естествените процеси след
ветровали, пожари, лавини и предишна човешка
намеса
 Определяне на мерки за райони, които са засегнати
от антропогенна дейност (застроени територии,
ерозирани терени и др.)
 Ограничаване развитието на
инфраструктурата

3

+++

Опазване и мониторинг

 Обучаване на водачи
 Обучение на целеви групи с акцент
обучение за опазването и съхранинето на приоритетни
местообитания

++

План’14
предвижда
засилване
на
активностите
във
смисъла на тази цел

 Интерпретативно представяне на
информация за НП Пирин, като обект на световното
природно наследство

++

 Оценка при намеса или промени във
видовото разнообразие

+

 Създаване на база от данни за
биологичното разнообразие в парка
 Изготвяне на фотодокументация

++

11. Повишаване на
икономическите
ползи за местното
население, без това да
въздейства негативно
върху
природния
комплекс

 Изработване на стратегия за
прекратяване и системен контрол на замърсяването
 Определяне на нови форми на
ползване на природните ресурси, които не нарушават
целостта и продуктивността на екосистемите –
екотуризъм, култивиране на някои ценни диворастящи
видове и др.

12. Постигане на поголяма продаваемост
и по- висока цена на
местни продукти и
услуги

 Използване на международната
ценност на парка за привличане на туристи
 Разработване на марка/патент за
предлаганите в района на парка продукти и услуги

+

+

4

Засилване активността в
тази посока с насоките
дадени в План‘14
Търсене
на
допълнително
финансиране
по
програми
Задълбочаване
на
проучванията
и
мониторинга, особено на
свързаните
със
здравословното
състояние на дървесната
растителност /болести и
вредители/

Опазване и мониторинг

План’14
предвижда
засилване
на
активностите
за
постигане на тази цел, в
т.ч. и
Подобряване
на
санитарно – хигиенни
условия в хижите и
заслоните и събирането и
извозването на битовите
отпадъци;
По-ефективно ползване
на
съществуващите
туристически ресурси и
интерпретация
на
природното и културноисторическото
наследство;
Координация на услугите
свързани с парка и
контрол върху тях и др.
Балансиране на зоните за
туризъм в периферията
на
парка
с
оглед
разсредоточаване
на
туристопотока, спорта и
отдиха за всички общини
План’14
предвижда
засилване
на
активностите в смисъла
на тази цел
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1
13.
Опазване
на
наличното
видово
богатство
от
автохтонни домашни
животни
14. Въвличане на
местното население,
общините
и
неправителствените
организации
в
развитието на малкия
и среден бизнес
15. Изграждане на
широка обществена
подкрепа
за
Националния парк
16. Провеждане на
дългосрочен
мониторинг,
поддържане
и
периодична
актуализация на база
данни
17.
Системно
обучение
на
парковата охрана

18.
Промяна
на
имиджа на полицай
на служителите от
парковата охрана
19. Управление на
туристическия поток
20.
Уреждане
на
собствеността
на
сгради и съоръжения
съгласно действащата
нормативна база

21.
Ефективно
прилагане
на
законодателството

2
 Поддържане на високопланински
пасища с помощта на изчезващи и застрашени
местни породи /т.1.16.4.9./
 Развитие на алтернативен (еко,
познавателен, селски, аграрен) туризъм, използващ
качествата и историята на местните породи и
традиционните начини на отглеждането им

3

4

+

План’14
предвижда
засилване
на
активностите в смисъла
на тази цел

План’14
предвижда
засилване
на
активностите
за
постигане на тази цел

План’04 не е предвиждал конкретни дейности в тази
посока
 Изграждане на работеща система от
партньорства за устойчиви дейности между всички
заинтересовани страни в прилежащите на НП Пирин
територии
 Състояние на хигрофилни съобщества на
преовлажнени терени и торфените съобщества
 Състояние на горските екосистеми и
процесите протичащи в тях
 Съобщества, включващи редки,
защитени и ендемични видове
 Обучение на рейнджърите за
провеждане на мониторинг
 Разработване на програма за обучение на
парковата охрана в разпознаване на растителните,
животинските и гъбни видове с природозащитен
статус и по прилагане на законовата рамка и
режими в защитена територия
 Осигуряване на редовен достъп до
информация на местните хора от страна на парковата
дирекция
 Създаване на добра комуникация
между парковата администрация, парковата охрана и
местните хора
 Поддържане и изграждане на
информационна система на територията на парка

+

План’14
предвижда
засилване
на
активностите в смисъла
на тази цел

+

План’14
предвижда
засилване
на
активностите в смисъла
на тази цел

++

План’14
предвижда
съответни
мерки
в
смисъла на тази цел

+

План’14
предвижда
съответни
мерки
в
смисъла на тази цел

+

План’04 не е предвиждал конкретни мерки за
постигане на тази цел
 Отстраняване на незаконни
постройки и съоръжения
 Контрол върху:
- Изпълнение на концесионните договори
- Зарибяване и риболов
- Достъп с автомобили
- Замърсяване с битови отпадъци
- Замърсяване на води, въздух и др.
 Борба с бракониерството

++

План’14
предвижда
съответни
мерки
в
смисъла на тази цел
План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности за постигане на
същата такава цел

План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности за постигане на
такава цел

ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В ПАРКА
Глобално затопляне
на климата
Лавини, снеголоми и
снеговали, ветровали
и ветроломи

Може да оказва влияние върху видовото разнообразие
и ресурсите

+

Биха довели до промяна на местообитанията за
определен период

+

Естествено
възникнали пожари

Биха довели до възникване на вторични след пожарни
сукцесии

+

Биха довели до евентуални ерозия и нарушаване на

+

Нарушаване

на

Проучвания
и
мониторинг
Своевременни
поддържащи
и
възстановителни
дейности и мониторинг
Своевременни
поддържащи
и
възстановителни
дейности и мониторинг
Мониторинг
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1
определените режими
в зоните
Прекомерно
натоварване
на
определени места за
спорт и отдих
Липса на система за
почистване
на
отпадъци и отпадни
води

2
естествения характер на екосистеми и протичащите в
тях сукцесионни процеси
Води до ерозия и нарушаване на екосистемите и
ландшафта,
до инциденти сред
туристи и
спортуващи, уврежда здравето.

Неправилно ползване
на ресурси
Пряко унищожаване
на видове

Би довело до намаляване на наличното видово
богатство и слабо възпроизводство на консервационно
значими видове
Би довело до намаляване на биологичното
разнообразие на консервационно значими видове

Неорганизираната
паша

Води до промяна на тревния видов състав и загуба на
видове

+++

Пожари вследствие
на немарливост на
посетители
Зарибяване
и
неконтролиран
риболов
Интереси
за
водохващания
и
строителство на ВЕЦ
Недостатъчна
информираност
на
местните
хора
и
посетителите в парка
за биоразнообразието
и
ценността
на
екосистемите

Биха довели до нарушаване
местообитанията и ландшафта

++

Контрол и мониторинг

++

Контрол и мониторинг

++

Контрол и мониторинг

+

Контрол и мониторинг

Недостатъчна
проученост
интересите
туристите

на
на

Липса
на
информационни
и
посетителски
центроже
Липса на системно и
обвързано планиране
и публикуване на
научноизследователска
дейност
Недостатъчна
инициатива
за
търсене
на
допълнително
финансиране
Лоши
санитарнохигиенни условия в
хижите и заслоните и
затруднения
със
събирането
и
извозването
на
битовите отпадъци
Неефективно
ползване
на
съществуващите
туристически ресурси
и
липса
на

Директно уврежда почвите и течащите води

на

условията

+++

+++

в

Води до нарушаване естествеността на речните и
езерни екосистеми (отнася се в най-голяма степен за
Би довело до нестабилност на местообитанията на
влажни терени, евентуално маловодие и опасност за
някои видове мигриращи видове
Може да доведе до нестабилност на природните
местообитания

Затруднява
промяната
на
отношението
посетителите към защитените територии

3

на

++
+

+++

4
План’14
предвижда
съответни
мерки
и
презониране.
Контрол и мониторинг
План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности в тази посока.
Контрол и мониторинг
План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности в тази посока.
Контрол и мониторинг
Контрол и мониторинг
План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности в тази посока.
Контрол и мониторинг

С План’14 се направиха
специализирани
проучвания
и
се
предвиждат
съответни
мерки и инициативи в
тази посока.
Продължаване
на
мониторинга
План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности в тази посока.

Изграждането им е в ход

+

Научните изследвания в изпълнение на залегнали с
План’04 проекти са задействани в края на периода

++

План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности в тази посока.

С финансиране по линия на ОПОС това се решава

+

План’14 предвижда поголяма активност през
целия
период,
със
средства от ОПОС .

Води до замърсяване на прилежащите територии и
водни обекти

++

План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности в тази посока.

+++

План’14
предвижда
засилване
на
активностите
за
постигане на тази цел, в
т.ч. и

Намаляват се възможностите за повишаване на
икономическите ползи за местното население
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1
интерпретация
природното
културноисторическото
наследство

на
и

Липса
на
координация
на
услугите свързани с
парка
и
контрол
върху тях

2

3

Намаляват се възможностите за развитие на цялата
територия във всяко едно отношение

+++

4
Подобряване
на
санитарно – хигиенни
условия в хижите и
заслоните и събирането и
извозването на битовите
отпадъци;
- По-ефективно ползване
на
съществуващите
туристически ресурси и
интерпретация
на
природното и културноисторическото
наследство;
Координация
на
услугите свързани с
парка и контрол върху
тях и др.
- Балансиране на зоните
за
туризъм
в
периферията на парка с
оглед разсредоточаване
на туристопотока, спорта
и отдиха за всички
общини
План’14
предвижда
съответни
мерки
и
дейности в тази посока.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗВЪН ПАРКА
Лоши
санитарнохигиенни условия и
липса
на
специализирана
туристическа
инфраструктура
Липса на държавна
политика
за
популяризиране
на
България
като
дестинация
за
алтернативен туризъм
Неефективна
структура
на
управление
и
недостатъчен
персонал на ДНП
Недостатъчени
бюджетни финансови
средства за обучение
на персонала и охрана
Липса на изградени
местни структури за
работа
в
партньорство
Неизяснена
собственост на сгради
и обекти
Липса на нормативна
база за финансови
постъпления
Неефективно
законодателство

Води до замърсяване на прилежащите територии и
водни обекти

++

План’14
предвижда
съответни мерки и в тази
посока.

Директно ощетява местните общност в прилежащите
населени места и в областта

+

Препоръки с План‘14

Води до неефективна охрана на парковата територия и
слаба комуникация със заинтересуваните страни

++

Препоръки с План‘14

С финансиране по линия на ОПОС това се решава

Затруднява изграждането на по-широка обществена
подкрепа за парка
План’04 не е предвиждал конкретни дейности в тази
посока
Липсва инструмент за стимулиране на служителите на
парковата администрация за по-добро изпълнение и
инициативност в прилагането на действащата
нормативна уредба, вкл. охраната. Липсва механизъм
за самофинансиране на инициативи на Дирекцията
свързани с работа с партньори, рекламни материали,
обмяна на опит и др.п.
Липсва действаща нормативна база за плащания на
екосистемните услуги – постъпления в Дирекцията от

+

+++

++

План’14
предвижда
специализирани
обучения, които може да
се
финансират
със
средства от ОПОС .
План’14
предвижда
специализирани
обучения и дейности за
привличане /създаване на
партньорства .
План’14
предвижда
такива

+++

План’14
предвижда
инициирането на такива
промени в нормативната
база.

++

План’14
предвижда
инициирането на такива
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1

2
3
4
ползватели на ресурси в парка (напр. от хотелиерство,
промени в нормативната
ВиК, ВЕЦ и др.п)
база.
По-строги регламенти свързани с бракониерството и
др. противозаконни дейности в ЗТ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ/СПАЗВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ по План’04
 Общата оценка е за спазване на режимите на
цялата територия, включени в отговорностите на Д
„НП Пирин“
 Разрешават/съгласуват се дейности на територията
на Парка в обхвата на компетенциите с Д „НСЗП“,
МОСВ и Д „НП Пирин“;
 Д „НП Пирин“ получава информация и контролира
процедирани планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения за ЕО и ОС с предмета
и целите на опазване на ЗЗ „Пирин“;
 Д „НП Пирин“ контролира реализиране на
разрешеното строителство съгласно ПУ;
План’14
отчита
 Спазват се определените от План’04 площи и
обективните особености
режим(норматив) за паша.
на времевата дистанция
 Площите определени за паша от План’04 се
и обстоятелства,
и
експлоатират, но не са съобразени със заплахите за
Общо изпълнение на
взимайки под внимание
санитарно-охранителните
зони,
загуба
на
режимите
описаните
биологично разнообразие, нарушаване на почви и
++
несъответствия и оценки
„биологично замърсяване“.
(раздели 1.7, 1.22 и др.)
 В резултат на паша се констатира замърсяване и
предлага нова визия и
заблатяване на водите на езерата и по-малко на
съдържание на зоните в
реките, нарушаване структурата на почвите по
НП,
на
съответните
техните брегове и местата за паша, както и
норми
и
режими
замърсяване по туристическите маршрути;
 По отношение на движение и паркиране на МПС,
причините за нарушения се дължат на отсъствие на
подробно
планиране
и
организация
на
„определените и означени за това места“ в План’04
и тяхната реализация;
 В План’04 и следващи проекти, остава нерешен
въпроса с развитието на Парка като биосферен
резерват, с оглед основната цел на Севилската
стратегия за обявяването и създаването на
биосферните резервати – връзка със социалноикономическото развитие на района
Единични / редки нарушения: сеч на единични
Резерватна зона
дървета, събиране на суха паднала маса, замърсяване с +++
отпадъци край разрешените маршрути
Зона за устойчиво
С План’14 се предвижда
ползване
на Негативни последици от свободната паша на едър
+
засилване на мерките за
открити площи и рогат добитък
контрол
отдих
Ежегодни Доклади за консервационното състояние на
План'14 предлага поНП „Пирин“ на МОСВ: 2011, 2012, 2013, 2014
балансирано развитие на
 Изводи от Решенията на КСН след проверки и
поминъка на населението
мисии: 2011, 2012, 2013
от прилежащите терито - Цялостното консервационно състояние на обектa
рии,
свързано
с
на световно наследство е определено като
възможности за развитие
сравнително добро.
на
традиционни
и
 - Подмените, свързани с подобрения на капацитета
алтернативни форми на
на ски съоръженията, са извършени с необходимото
туризъм,
спорт
и
внимание и не оказват неблагоприятно влияние
рекреация в периферни
върху универсалната ценност на обекта. Нещо
паркови
пространства
повече, те са наложителни от гледна точка на
(гнезда), приближавайки
Зона за туризъм
сигурността, на ефективността и перспективите за
управлението по-близо
++
(Буферна зона)
нарастване на посетителския поток.
до Севилската стратегия
 - През годините ресурсите като средства и
за
обявяването
и
персонал остават стабилни, а Дирекция Национален
създаването
на
парк „Пирин” и Министерство на околната среда и
биосферните резервати –
водите работят усърдно за осигуряване на ефикасно
връзка със социалноопазване и управление
икономическото
 Относително добри резултати за влиянието на
развитие на района и
дейностите в ски-зона с център гр. Банско от
др.по-съвременни
направените проби (почвени и водни – химични)
виждания,
напр.
на
спрямо контролните проби извън буферната зона;
IUSN, EC, UNEP.
 Резултати от фитоценологично проучване и
картиране на ски-пистите на ски зона с център
ДНП да използва погр.Банско
активно възможности-те
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1

2
 Негативни последици от паша на едър рогат
добитък, вкл. по туристическите маршрури.

Зона на сгради
съоръжения

и

- Нарушения с влошено на отделни места санитарнохигиенно и естетическо състояние(доп.застрояване) на
околни пространства, липса или некачествено
пречистване на отпадните води, води до промени в
тревни и горски съобщества.
- Негативни последици от паша на едър рогат добитък
- Резултатите от мониторинга на посетителите от Д
„НП Пирин“ за периода 2008-2012 г. от извършената
оценка на въздействието на туристическия поток,
заключават, че не се налага промяна в броя на
определените като допустими туристически маршрути,
което е един от индикаторите за постигане на
устойчивост в развитието на туризма.

3

4
на ОКС и НС като поефективни плат-форми за
намаляване
на
различията
и
осигуряване
на
необходимата подкрепа
за управле-нието на НП

++
План’14
предвижда
мерки за мониторинг и
контрол

1.24.2. Анализ на степента на опазване и възстановяване на природни местообитания и
местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в следствие
на съществуващото зониране и функционално предназначение на зоните, ползването
на ресурсите, строителство и инфраструктура
С проучванията за План’14 се установява висока степен на биологично разнообразие, което включва
25 типа естествени екосистеми и свързани с тях 25 типа природни местообитания от Приложение 1
на Директива 92/43 ЕЕС и ЗБР.
От 25 типа природни местообитания от Приложение 1 на Директива 92/43 ЕЕСи ЗБР, 4 типа
местообитания са приоритетни за опазване. 37 местообитания са включени в Червената книга на
РБългария, том 3, от които 19 типа са уязвими, 7 типа са потенциално застрашени, 9 типа са
застрашени и 2 типа са критично застрашени.
Не са установени съществени промени в екосистемното разнообразие през предходното десетилетие,
което показва, че съществуващото зониране и функционално предназначение на зоните, ползването
на ресурсите, строителството и наличната инфраструктура са допринесли за опазване на природните
местообитания. Изключение са езерните екосистеми (за част от високопланинските езера), върху
които негативно влияят пашуващия свободно едър рогат добитък.

1.24.3.Анализ на степента на опазване и възстановяване на местообитания, растителни и
животински видове предмет на опазване в следствие на реализирането или
нереализирането на предвидените планове и проекти
Повечето проекти заложени с План’04 се изпълняват в последните години от ревизионния период.
От предвидените с План’04 програми и проекти, една част са свързани с опазване и възстановяване
на местообитания, растителни и животински видове предмет на опазване – по програмата „Опазване
и поддържане на биоразнообразието“ и др., както следва:


Изготвени програми за дългосрочен мониторинг и графици за тяхното
изпълнение

281
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.“

ДНП работи по програма на НСМБР. Мониторинг се провежда на 5 вида бозайници
(дива коза, сърна, дива свиня, кафява мечка и вълк), 11 вида птици, 1 вид от рибите
(балканска пъстърва) и от групата на земноводни и влечуги (живороден гущер)*
Обект на мониторинг са 8 растителни вида .
Организирани са стационари за мониторинг или постоянни пробни площи за
наблюдения на сукцесионните процеси в основните типове съобщества. За периода
2005 – 2007 г. са заложени 5 стационарни площадки.
Не са провеждани наблюдения и оценки.


Организиране на база данни за биологичното разнообразие и редовна
актуализация в ГИС
Не е изградена база от данни. Има координати на консервационно значими видове



Осигуряване на данни за образователни и рекламни издания насочени към
посетителите и стопаните на парка.
Издадени са 5 броя сп. „Орбел“, справочник „Биологично разнообразие на НП
„Пирин“, рекламни брошури, календари, алманах и др.



Опазване на рибата и ловната фауна
Възстановена естествеността на речните и езерни екосистеми, които са зарибявани с
нетипични видове риба – брой на водоемите
Не е описана екосистема, зарибена с нетипични видове
Намален броя на нарушенията в границите на парка



Устойчиво се ползване на недървесни продукти
Изработена и прилагана информационна програма за начини на събиране и ползване
на недървесни продукти и за предвидените санкции и мерки за контрол



Ежегодно се провежда мониторинг на лечебните растения и гъби
Определени са места и подходящи технологии при ползване на ресурсите
Ежегодно се разработва план и инструкция за ползване на гъби и горски
плодове



Изготвен списък на гъбите със статус на застрашеност
Няма изготвен списък



Проведени съвместни действия с фирми и изкупвателни пунктове
Не са провеждани съвместни действия



Издадени определители и други информационни материали
Не са издадени определители и други информационни материали

1.24.4. Анализ на ползване на ресурсите на парка, в т.ч. концесия на ски зона с център
гр.Банско, във връзка с предмета и целите на опазване на НП „Пирин“
Подробен анализ на ползването на ресурси е направен в т.1.22.2 „Социално-икономически
условия“, и по-конкретно:
o Анализ /Оценка на рекреационната дейност (1.22.2.1). В части 1.7.3 и 1.22.1.1,
се разглежда и анализира състоянието и ползването на Туристическата зона
по План’04 или т.нар. „Буферна зона“ към ОСН на ЮНЕСКО, в която е
разположена и концесионираната ски-зона с център гр.Банско.
o Анализ /Оценка на дейностите по ползване на ресурсите (1.11.2.2./3; 1.22.2.1);
o Анализ /Оценка на ползването на лечебни растения (1.22.2.3);
o Анализ /Оценка на ползванията в горите (1.22.2.4)
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ЧАСТ 2:
ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Загубата на биологично разнообразие е основното екологично
предизвикателство, пред което е изправена нашата планета.
Съхраняването на биоразнообразието не означава само защита на
видовете заради тях самите. То е свързано и с поддържането на
способността на природата да доставя благата и услугите, от които
всички се нуждаем и чиято загуба би ни струвала скъпо.“
Пиа Бучела – Директор дирекция „Природен капитал“ към генералната
дирекция „Околна среда“ на ЕК.
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ
Дългосрочните (идеалните) цели са целите, които могат да се постигнат, ако липсват ограничителни
фактори, при пълен контрол над защитената територия. Идеалните цели се основават на „Първа
оценка“ и фиксираните в ЗЗТ дългосрочни цели за категорията „национален парк“, Заповедите за
обявяване на Парка и определените режими в тях, Заповеди, Документи и Решения на национално и
международно ниво свързани с ангажиментите на Република България с Европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000, Статутът на НП „Пирин“ като Обект на световното природно наследство към
ЮНЕСКО – ООН, както и участието на НП „Пирин“ в международна програма MAB – „Човекът и
биосферата“ към ЮНЕСКО.
Не на последно място, дългосрочните цели на настоящият План за управление актуализират
дългосрочните цели на действащият План за управление, 2004 г.
Дългосрочните цели се базират на установената потенциална стойност на обекта в т.1.23. Потенциална
стойност на защитената територия от настоящия ПУ.
Следва „идеалните“ цели да се разглеждат като индикатори за степента на постигане на потенциалните
възможности на Националния парк „Пирин“ и стремеж за приближаване на дългосрочните до
идеалните цели.
План’14 диференцира „Дългосрочните цели“ като „Главни“ и „Второстепенни“ на основата на
констатации и оценки от ЧАСТ 1: Описание и оценка на парка в т.1.24. Оценка на постигането на
целите и изпълнението на режимите и задачите съгласно ЧАСТИ 2, 3 и 4 на ПЛАН 2004

Определените в тази част дългосрочни цели са насочени към:
 Постигане на опростена, последователна система на зониране с ясни режими /Част
3/, които могат да се прилагат от заинтересованите страни;
 Създаване на управление на парка, което отговаря на международните стандарти и
позволява, чрез поддържане ненакърнима марката „НП Пирин е обект на
Световното природно наследство”, да се постигне дълго очакваното подобряване
на социално-икономическия статус на местните общности.
На базата на констатациите и оценките в Част 1 са формулирани главни и второстепенни цели, които
са основа за определяне на управленски решения и конкретни дейности на парковата администрация
през следващите 10 г. /Таблица 47/
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2.1.1. Определяне на главните цели
Първа главна цел:
Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство по
КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО
НАСЛЕДСТВО на ЮНЕСКО – ООН

Тази главна цел изисква действия в следните основни направления:

 Опазване Националния парк като забележително природно явление, област с естествена
природна красота – носител на естетична наслада в най-висока степен.
 Периодически потвърждаване на достоверността на източниците на информация
обуславящи ценността на НП (като ОСН), за което се използва критерия „цялост“.
 Съхраняване естественото състояние, целостта, единството и качествата на ландшафта
и неговите компоненти, запазване естественото състояние на представителните,
типични и уникални елементи на ландшафта като клекови и мурови формации, суходолия,
скални стени, пропасти, водопади, езера, ледникови релефни форми и др.
 Запазването на естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и техните
брегове.
 Съхраняване територията на НП „Пирин“ като представителен пример за екологичните и
биологичните процеси по време на еволюцията и развитието на екосистемите и на
колонийте от земната, водната, крайбрежната флора и фауна, обект – характеризиран
от науката като формообразувателен център за флората и фауната.
 Опазване на богатото недвижимо археологическо културно наследство на територията на
НП „Пирин“, вкл. на вече социализираните обекти, адаптиране за целите на културния
туризъм обектите на нематериалното културно наследство в Прилежащите територии
на Парка.
 Обособяване на културни коридори и маршрути, годишни празнични календари, свързани с
прилежащите територии и обекти на нематериалното културно наследство.
 Определяне на зони, режими и норми в тях за дейности и управление на посетителите в
НП, осигуряващо приемливо антропогенно въздействие върху ОСН и Националния парк.
 Изпълнение на Решения на КСН относно ангажиментите на Република България свързани с
ОСН – Национален парк „Пирин“.
 Изпълнение на ангажиментите съгласно други международни документи по които
Република България е страна.

Втора главна цел:
Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни
местообитания и местообитания на растителни и животински видове
Действия в следните основни направления се изискват при тази главна цел:

 Запазване и поддържане природозащитното състояние на всички регистрирани и
картирани в НП Пирин природните местообитания, популациите и находищата на
видовете и особено на консервационно значимите;
 Съхраняване на приоритетни за опазване природни местообитания и видове значими за
РБългария и ЕС, включени в ЗБР;
 Опазване биоразнообразието на генетично, популационно, видово, екосистемно и
хабитатно ниво;
 Запазване естествения характер на горските местообитания и особено на вековните гори,
както и самовъзстановяването на гората в безлесните територии;
 Запазване и поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояс;
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Трета главна цел:
Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в
други територии с потенциал на резерватни;
Тази главна цел изисква действия в следните основни направления:

 Ненамеса в протичащите естествени процеси в териториите от НП с резерватен режим
 Опазване биоразнообразието на генетично, популационно, видово, екосистемно и
хабитатно ниво
 Планиране на Маршрутна и Информационна система за управление на посетителите в
резерватните територии и тези с потенциал на резервати, предпазващо от
нерегламентирано антропогенно въздействие.

Четвърта главна цел:
Усъвършенстване на управление на посетителите в НП, осигуряващо
съхранена природна среда. Инстуциално развитие на Дирекцията на „НП
Пирин“
Тази главна цел е специфицирана, независимо че се съдържа като условие, за изпълнението
на всички останали главни цели. Най-малкото тя изисква действия в следните основни
направления:
 Планиране и поддържане на оптимална система за опазване и управление (паркова охрана),
която да осигури съхранението на природното наследство за бъдещите поколения;
 Изграждане на работеща система от партньорства за устойчиви дейности между всички
заинтересовани страни в прилежащите на НП Пирин територии;
 Обучение на охранителите за провеждане на мониторинг на посетителите, както и
измерване на определени параметри на околната среда и климата;;
 Създаване и поддържане на добра комуникация между парковата администрация,
парковата охрана и местните хора и власти;
 Поддържане на информационната система на територията на парка;
 Други.

Пета главна цел:
Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на
възможностите и предимствата на Националния парк
Действия в следните основни направления се изискват при тази главна цел:
 Максимално възможното допустимо осъвместяване на План’14 с национални,
регионални и местни/общински стратегически документи свързани с развитието на
туризма, спорта и рекреацията, в т.ч. с общинските планове за развитие и общите
устройствени планове (приети или в процедура по приемане), други приети и
съвместими (с ОС) проекти и документи.
 Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на традиционни и нови алтернативни възможностите за осигуряване на приходи за местните хора.
 Обособяване на културни коридори и маршрути, годишни празнични календари,
свързани с прилежащите територии и обекти на нематериалното културно
наследство.
 Разработване на марка – патент за предлаганите в района продукти и услуги.
 Въвличане на местното население, общините и неправителствените организации в
развитието на малкия и среден бизнес.
 Други
285
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.“

2.2.2. Определяне на второстепенните цели
Първа второстепенна цел:
Създаване на условия и възможности за осъществяване на образователни
и научни цели в съприкосновение със съхранена природна среда
 Подобряване възможностите за образователни проекти и проекти за научни изследвания
чрез Д НП като бенефициент
 Осигуряване по административен път от Д НП функциониране на Специализиран Научен
съвет по направления, за реализиране на качествени практико-научни разработки
















Втора второстепенна цел:
Осигуряване развитието на природосъобразен летен и зимен туризъм,
спорт и рекреация в съответствие със значимостта и предназначението на
парка, чрез създаване на оптимални условия за духовно обогатяване чрез
досег с дивата природа, отдих и спорт за укрепване на човешкото здраве
Продължаване на Посетителски мониторинг с прилагане на методиката от План’14 за
сравнимост.
Въвеждане в посетителския мониторинг елемент за мониторинг на конфликтите;
Създаване на подходящи условия и възможности за рекреация и опазване на човешкото
здраве
Създаване на по-добри възможности и услуги на нивото на най-добрите практики за
развитие на зимни спортове (алпийски дисциплини, дълго бягане, ски-алпинизъм, пързаляне с
моторни шейни, хели ски, сноуборд и др. в съответствие с предложенията на спортни
клубове и инвестиционните намерения на общините Разлог, Банско, Симитли и
концесионера „ЮЛЕН“ООД.
Трета второстепенна цел:
Опазване, поддържане или възстановяване на водните ресурси в НП
„Пирин“
Изпълнение на Програмата за мониторинг по състоянието на водите и водните ресурси
Контрол по състоянието на СОЗ и спазване на режимите съгласно Заповедите за тяхното
обособяване;
Подобряване състоянието на водохващанията в техническо отношение и др.
Възлагане на устройствени планове и проекти за опазване на водните ресурси съгласно
националното законодателство
Четвърта второстепенна цел:
Устойчиво ползване на биологични ресурси – дървесина (за парка и
местното население), паша, билки, гъби и др.недървесни продукти
Въвеждане система с План’14 за екстензивна паша извън СОЗ, зоната за туризъм и в
близост до езерата;
Толериране от Администрацията на НП паша на местни /аборигенни/ породи домашни
животни;
Засилен контрол при ползване по норматив за лични нужди на гъби и лечебни растения;
Добив на дървесина за нуждите на Парка и местното население и дребния местен бизнес
следва да става по специално разработен и утвърден устройствен план/проект в
съответствие с нормите и режимите на План’14;

Пета второстепенна цел:
Оптимизация
на
управлението,
институциално
развитие
на
администрацията на Националния парк, обучение и управление
кариерата на персонала
 Планиране и оптимизация на управлението, чрез реализация на дейности от проект:
Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013г.“
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 Изпълнение на технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна
ситуация, и непредвидени и спешни случаи;
 Реализиране на проекти в съответствие със Стратегия за управление и контрол на
замърсяването с битови отпадъци;
 Изпълнение на Рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на
персонала на ДНП за периода 2012-2017 г.“
Шеста второстепенна цел:
Опазване на богатото недвижимо археологическо културно наследство на
територията на НП „Пирин“, адаптиране за целите на културния
туризъм обектите на нематериалното културно наследство в
Прилежащите територии на Парка
 Опазване и охрана на вече социализираните обекти на археологическото недвижимо
културно наследство на територията на НП и в непосредствена до него близост.
 Оценка на картираните нови археологически обекти от План’14 и доказване на
необходимостта от социализация.
 Защита на обектите от всички строителни, добивни, мелиоративни и други дейности,
които нарушават целостта на земния пласт.
Седма второстепенна цел:
Изпълнение на ангажиментите съгласно международни документи по
които Република България е страна.
 Проект за Европейската екологична мрежа Натура 2000 - ЗЗ „Пирин“ за птиците и
местообитанията
 НП „Пирин“ - Обект на световното природно наследство – ЮНЕСКО
 Програма „Човекът и биосферата“ - ЮНЕСКО

2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ
Посочените и описани ограничения и заплахи за постигане на главните и второстепенните
цели съответстват на направените констатации и оценки в т. 2.3. Ефект на ограниченията
върху дългосрочните цели и Таблица № 46: „Оценка на ограниченията и заплахите за
предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“
Таблица 47: Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на
10-годишен план за управление на НП „Пирин“за периода 2014-2023 г.
2.2.1. Тенденции от естествен характер
Тази оценка обобщава тенденциите с естествен характер описани в План’04, които се потвърждават
и допълват при характеристиките и оценките на План’14. Такива могат да бъдат например:
климатични и геоморфоложки фактори, екологични фактори – сукцесия и др., междувидова
конкуренция, природни бедствия и др. Конкретното цитиране на тенденциите от естествен характер е
представено в Таблица „Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките
на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“.

2.2.2.Тенденции от антропогенен характер
В резултат на направените проучвания за целите на План’14 са констатирани въздействия и
тенденции с антропогенен характер. Като такива могат да се явяват следните фактори: неправилно
ползване на ресурсите, неправилни технологии при ползване на ресурсите, нарушаване на
ландшафтите, бракониерство при ползването на ресурсите, ерозия, внасяне на чужди видове,
увреждане на условията на местообитанията, прекомерен туристически натиск, нарушения
предизвикани от изграждането на инфраструктура в парка, санитарно-хигиенни условия и др.
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Направен е преглед на описаните и оценени тенденции от антропогенен характер възпрепястващи
постигането на главните или второстепенните цели в План’04, които са потвърдени или
пренебрегнати в Таблица „Оценка на ограниченията и заплахите“

2.2.3. Ограничения извън парка
За постигане на дългосрочните (главни) и второстепенните цели оказват влияние политики и
дейности извън територията на парка, които може да имат негативен ефект. Такива могат да бъдат
например: управлението на защитената територия, политически промени на местно, регионално и
национално ниво, нормативни и законодателни фактори на местно, национално и международно
ниво, предвиждания на регионални и местни планове и програми, експертен опит на персонала,
зает с управлението, финансова обезпеченост, социални, демографски и др.фактори.

ВТОРА ОЦЕНКА
2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ
Направена е оценка на факторите и възможностите за ограничаване или отстраняване на влиянието
на заплахите и ограниченията, като оценката е разработена по следните насоки и критерии чрез
точкова система за сравнимост при актуализацията на План’04.

2.3.1. Отговорности на Дирекцията на Национален парк „Пирин“

 Отстраняването на ограниченията/заплахите са задача на Дирекцията на парка и е
необходимо да бъдат предприети задължителни мерки за тяхното премахване – 3 точки
 Отстраняването на ограниченията/заплахите не са задача само на Дирекцията на парка, но е
необходимо тя да предприеме инициативи за тяхното премахване – 2 точки
 Отстраняването на ограниченията/заплахите не е задача на Дирекцията на парка и изисква
допълнителни проучвания и привличане на още инвестиции и партньори за да се
предприемат необходимите мерки – 1 точка

2.3.2. Влиянието на ограниченията и заплахите върху постигане на поставените
главни цели е оценено по следните критерии:
 Значително – 3 точки
 Средно – 2 точки
 Незначително – 1 точка
2.3.3.Териториален обхват на влиянието на ограниченията и заплахите в парка
Влиянието да се оцени по следните критерии
 Повсеместно – оказва влияние върху целия парк – 3 точки
 Локално – върху определена част от парка – 2 точки
 Потенциално – възможно е при определени ситуации да окаже влияние – 1 точка

Представена е Таблица 76: Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки
в рамките на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
Резултатите от Таблица 76 са основа за определяне на приоритетите в Част 4: Оперативни
задачи и предписания за опазване и ползване т.4.1. Определяне на приоритетите
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ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАПЛАХИТЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ В РАМКИТЕ НА 10-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА НП ПИРИН
Оценката на факторите и възможностите за ограничаване или отстраняване на влиянието на заплахите и ограниченията, е
направеназа т.2.3.1. по следните критерии
 Отстраняването на ограниченията/заплахите са задача на Дирекцията на парка и е необходимо да бъдат предприети
задължителни мерки за тяхното премахване – 3 точки
 Отстраняването на ограниченията/заплахите не са задача само на Дирекцията на парка, но е необходимо тя да предприеме
инициативи за тяхното премахване – 2 точки
 Отстраняването на ограниченията/заплахите не е задача на Дирекцията на парка и изисква допълнителни проучвания и
привличане на още инвестиции и партньори за да се предприемат необходимите мерки – 1 точка
Влиянието да се оцени по следните критерии
2.3.2. Влиянието на ограниченията и заплахите върху постигане на поставените главни цели е оценено по следните
критерии:
 Значително – 3 точки
 Средно – 2 точки
 Незначително – 1 точка
2.3.3.Териториален обхват на влиянието на ограниченията и заплахите в парка е оценено по следните критерии
 Повсеместно – оказва влияние върху целия парк – 3 точки
 Локално – върху определена част от парка – 2 точки
 Потенциално – възможно е при определени ситуации да окаже влияние – 1 точка

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.“

Таблица № 70 : Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“ за
периода 2014-2023 г.
1

2

3

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ
ЦЕЛИ
Насоки за тяхното постигане

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ И
ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

4
Отгов
орност
на Д
НП
т.2.3.1

Изпълнение на ангажиментите съгласно
международни
документи
по
които
Република България е страна.
 НП „Пирин“ - Обект на световното
природно наследство – ЮНЕСКО
 Проект за Европейската екологична
мрежа Натура 2000 - ЗЗ „Пирин“ за
опазване на дивите птици и опазване
на природните местообитания и на
дивата флора и фауна.

Първа главна цел:
Съхраняване на Парка
като
обект
на
Световното природно
наследство
към
Конвенцията
за
опазване
на
Световното културно
и природно наследство
на ЮНЕСКО – ООН

Създаване на условия и възможности за
осъществяване на образователни и научни
цели в съприкосновение със съхранена
природна среда
 Реализация
на
дейности
от
проект:Устойчиво управление на НП
„Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна
среда 2007-2013г.“
Опазване
на
богатото
недвижимо
археологическо културно наследство на
територията на НП „Пирин“, адаптиране за
целите на културния туризъм обектите на
нематериалното културно наследство в
Прилежащите територии на Парка с
Насоки за постигане:
 Опазване
и
охрана
на
вече
социализираните
обекти
на
археологическото недвижимо културно
наследство на територията на НП;
 Оценка
на
картираните
нови
археологически обекти от План’14 и
планиране
необходимостта
от
социализация;
 Зашита на обектите от всички
строителни, добивни, мелиоративни и

5
Влиян
ие
върху
целите
съглас
но
т.2.3.2.

6
Обхва
т на
влиян
ието
съгл.
т.2.3.3.

7
Общ
а
оцен
ка на
ефек
та

Тенденции от естествен характер
Местно проявление на глобалните промени на
природната система и влиянието им върху
всички абиотични компоненти:

2

геоморфоложки-свлачища,
дефлация, ерозия и др.

3

срутища,

6
5

климатични – промени в интензитета и
годишния ход на кл.елементи и явления
хидроложки – промени в годишния режим,
количеството и интензитета на валежите,
фазите на пълноводие и маловодие, и
съответния хидрохимичен и хидробиологичен
статус
Тенденции от антропогенен характер
Липса на комплексна целева програма,
включваща система от научни проекти за
изследване на абиотичните рискови процеси и
тяхното оптимално третиране на територията
на парка
Недобри битови и санитарно-хигиенни
условия в обектите за подслон в парка;
недостатъчан и неподдържана маркировка;
липса на обезопасителните средства
Тенденции от естествен характер
Природни въздействия
Тенденции от антропогенен характер
Иманярство, повреди в информационната
система
Ограничения и тенденции извън парка
Отсъствие на познания за обектите на КН на
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1

2
други дейности, които нарушават
целостта на земния пласт;
 Обособяване на културни коридори и
маршрути,
годишни
празнични
календари, свързани с прилежащите
територии
и
обекти
на
нематериалното културно наследство
Запазване и поддържане природозащитното
състояние на природните местообитания,
популациите и находищата на видовете и
особено на консервационно значимите.
 Опазване
биоразнообразието
на
генетично,
популационно,
видово,
екосистемно и хабитатно ниво

Втора главна цел:
Опазване
на
представителни
за
РБългария и за Европа
типове
природни
местообитания
и
местообитания
на
растителни
и
животински видове

Запазване
естественото
състояние
на
горските местообитания и особено на
вековните гори, запазване и поддържане на
местообитанията
в
субалпийския
и
алпийския пояс
 Управление на посетителите в НП,
осигуряващо приемливо антропогенно
въздействие
върху
защитената
територия и др.
 Провеждане
на
Посетителски
мониторинг
и
мониторинг
на
конфликтите
 Наблюдение на тренда на промените в
зоната над горната граница на гората,
като доказано уязвима в резултат на
глобалните промени
 Постепенна
трансформация
на
неместните дървесни
видове с
подходящи местни видове
 Мониторинг на състоянието на
ключови горски и безлесни територии
Опазване биоразнообразието на генетично,
популационно, видово, екосистемно и
хабитатно ниво
 Опазване,
възстановяване
или
поддържане
на
билогичното
разнообразие на всички нива,
Запазването на естественото състояние на

3
територията на НП „Пирин“

4

5

6

7

3

3

1

4

2

2

2

2

1

1

Недостатъчна образователна дейност свързана
с информираността на населението и
туристите за консервационната значимост на
парка. Ниската степен на информираност на
обществеността ограничава потенциала за
успешно прилагане на Плана за управление.
Тенденции от естествен характер
Глобални климатични промени, ерозионни
процеси, ветроломи, снеголоми, лавини,
естествени пожари, нисък репродуктивен
потенциал на консервационно значими видове,
тясна специализация на видовете, и
малочисленост на популациите, естествени
вредители и патогени, гранично положение на
популациите в рамките на ареала.
Видовото разнообразие на ядливите гъбите
като цяло е запазено.
Наблюдаваното през последното десетилетие
намаляване на валежите и засушаване се
отразява неблагоприят но върху хигрофилните
и мезофилни съобщества. Промените в състава
на растителната покривка в посока на
увеличаване на площите заети от посухоустойчиви видове би оказало
изключително неблагоприятно влияние върху
видовото и хабитатно разнообразие в парка. В
резултат на глобалното затопляне се
наблюдава нахлуването на редица инвазивни
видове, което представлява заплаха за редица
елементи на биологичното разнообразие и на
консервационната значимост на парка.
Промяна в растителните съобщества в
субалпийския и алпийски пояс оказва
неблагоприятно въздействие върху редица
видове животни. Влошени са възможностите
за размножаване и на някои видове птици,
свързани с тревисти терени. В това число
попадат и видове с висока консервационна
значимост, като тези от алпийския биом (напр.
пъстрогушата завирушка).
От некрози, суховършие дължащо се на
въздействието на насекоми, гъби и други
патогени са засегнати елшовите гори (главно
от елшов листояд, Agelasticaalni), буковите
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1

2
речната мрежа, стоящите водоеми и техните
брегове
 Опазване,
поддържане
или
възстановяване на водните ресурси в
НП „Пирин“
 Съхранение на качествата на водите
във водните екосистеми.
 Мониторинг за състоянието
водните местообитания

на

 Мониторинг за състоянието на
популациите на автохтонните видове
риби

3
гори (главно от каламитетния насекомен
вредител RhynchaenusfagiL., в по-малкастепен
от някои гъби), дъбовите гори (предимно от
гъбите
ArmillariamelleaVahl.,
HypholomafasciculareHumm.,
Stereumhirsutum(Willd.
exFr.) Gray. и Ophyostomasp., както и от
листогризещи насекоми – педомерки,
листоврътки и ликояди), смесените смърчово –
елови гори (главно от самодив скаметла
Pucciniastrumcariophilla cerum
Ниска репродуктивност, тясна специализация
на видовете и малочисленост на популациите,
естествените вредители и патогени и
граничното положение в ареала (периферни
популации) са основни фактори, водещи до
висока степен на уязвимост на редица
популации
Тенденции от антропогенен характер
Неорганизираната / неконтролирана паша
Пряко унищожаване на видове
Липса
на
оценка
и
картиране
на
екосистемните услуги
Тенденциите са негативни, ако продължи
безконтролното събиране на ядливи гъби по
цялата територия на парка и без въвеждане на
задължителни норми и режими.
Туристическо натоварване на екосистемите –
замърсяване
на
местообитанията
и
безпокойство на животните
Нарушаване на установените режими
Частични ерозионни процеси, нарушаване в
структурата, състава и функционирането на
естествените екосистеми.
Антропогенна
фрагментация
на
местообитания, навлизане на алохтонни
видове и редукция на автохтонните видове
поради промяна в условията на средата.
Незаконният лов и риболов и сечи, избиването
на животни, предизвиканите от човека
пожари, използването на химични и
биологични препарати, навлизането на МПС и
замърсяването с битови отпадъци намаляват
възможностите
за
съхраняване
на
консервационната значимост на парка.
Недостатъчно информиране на местните хора
за правилата на ползване и опазване на
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1

2

3
природните ресурси в парка.

4

Неконтролираното и прекомерно пашуване на
едрия рогат добитък води до утъпкване на
почвата, промяна на коренната растителност,
промяна в първичния състав и структура на
флората. Това води и до случаи на ерозия, като
подобна заплаха по принцип е по-висока за
по-чувствителните и уязвими субалпийски и
алпийски части на парка.

2

Нарушаване на определените режими в
зоните
води до: ерозия, нарушаване на
естествения характер на екосистемите и
протичащите в тях сукцесионни процеси в
горските екосистеми. Незаконен лов предимно
на едри бозайници (дива коза,благороден елен,
сърна, дива свиня, едри птици). Прекомерната
паша и лагеруването на коне, крави и овце,
както и свързаните с тях палене и коситба
имат
многостранно
влияние
върху
територията на парка и водят до утъпкване на
почвата, промя- на на коренната растителност,
промяна в състава на гъбните групировки. От
друга страна намалената паша повлиява
неблагоприятно популациите на някои видове
насекоми и земноводни, както и с
намаляването и изчезването на някои от
видовете лешоядни птици в парка
(брадатия лешояд, картала, белоглавия
лешояд)
Ограничения и тенденции извън парка
Недостатъчна информираност на посетителите
Тенденциите на намаляване на ресурсите от
ядливи гъби са по-силно изразени в
извънпарковите територии.Там е много трудно
да се осъществи контрол върху събирането на
гъби.
Глобалното затопляне като основна тенденция
на
климатичните
промени
определя
нарастването на природните катаклизми като
засушаване и наводнения, които променят
характера на естествените екосистеми и
застрашават съществуването на уникалното
биологично разнообразие.
Генетична ерозия, внасяне на неместни видове
– При животните в парка от хибридизация са
застрашени потенциално дивата котка и
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2

вълкът.

3

4

Тенденции от естествен характер
В контекста на климатичните промени се
наблюдава намаляване на валежите в
планинските части на страната за сметка на
поройни извалявания в по-ниските територии.
Регистрира се и известно намаляване на
формиращите се снегозапаси. С това се
обяснява и по-ниския изчислен воден ресурс
на територията на парк Пирин
Климатичните промени, които водят до
изменения в таксономичния състав и
структурата на ключови биологични елементи
за качество на водите, в антропогенно
неповлияни пунктове/участъци, което води до
отпадане на по-чувствителни видове и
заменянето им с по-устойчиви, толерантни.
Пресушаване и зачимяване на езера в парка;
засилена еутрофикация в голяма част от
езерните екосистеми; лавини, изместващи
хидробионтите, в т.ч. риби от съответните
местообитания.
Тенденции от антропогенен характер
Увеличаване на антропогенния натиск върху
количеството на водните ресурси е следствие
от
развитието
на
туристическата
инфраструктура в непосредствена близост до
границите на парка, както и в подножието.
Увеличено водопотреблението, което налага
изграждането на допълнителни водохващания
като някои от тях засягат и парка.
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За разрешените за пашуване зони се
препоръча засилване на контрола върху
временните обекти и кошари. Следва да се
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Производството на изкуствен сняг също води
до увеличаване водопотреблението.
Занижения контрол при издаване
разрешителни за водохващане, поставяне
разходомери
за
контролиране
водовземането,
водохващанията
да
изграждат извън парка.
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2

3
забрани свободното движение на животните и
достъпа им до водохващанията и водните тела,
за да се намали рискът от еутрофикация и
утъпкване и замърсяване на почвите ;
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3

2

1

3

Бракониерство

1

2

5

Изсичане на естествената водна растителност
Бивакуване. Засилен туристически поток в
определении территории

2

2

6

2
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3

7

1
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3

Интродукция на чужди видове риби
Неконтролирано зарибяване и зарибителен
матерал

Потенциална опасност за състоянието на
езерата в парка в посока на по-слабо
подхранване, замърсяване и еутрофикация.
Хидроморфологични промени и корекции в
горните течения на реките, които имат
кумулативен, негативен ефект върху по-долу
разположените речни участъци.
Ограничения и тенденции извън парка
Интензивна сеч извън границите на парка,
може да доведе до повишена ерозия и пороен
характер на реките,
Развитие
на
инженерна
структура
–
водохващания, туристическа инфраструктура,
писти, лифтове могат да доведат до изменение
на естествените условия на генезиса на речния
отток, подхранване на езерата и др.
Оптимизиране на взаимодействието на
вземащите решения местни и централни
управленски органи при извършване на
дейности по наблюдение и контрол на
въздействията върху химичния статус на
водните тела в парка.
Интензивно строителство на МВЕЦ, които се
нуждаят от значителни обеми води.
Изграждане на хидротехнически съоръжения –
ВЕЦ, прагове, прегради по течения на реките,
каптиране за питейни нужди
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Тенденции от антропогенен характер
Нарушаване на определените режими в зоните
– ерозия и нарушаване на естествения
характер на сукцесионните процеси
Прекомерно натоварване на определени
местата за спорт и отдих
Повишаване концентрациите на нитрати в
почвите от прилагане на
физиологично
кисели разтвори при затревяване на пистите в
ски зона с център гр.Банско.
Пожари с антропогенен произход (умишлени
или поради небрежност)

Трета главна цел:
Опазване
на
естествения характер
на екосистемите в
резерватите и в други
територии
с
потенциал
на
резерватни

Четвърта главна цел:
Усъвършенстване на
управлението
на
посетителите в НП,
осигуряващо приемливо

Запазване
естественото
състояние
на
екосистемите и местообитанията, вкл. в
субалпийския
и
алпийския
пояс
в
резерватите и в други територии с потенциал
на резерватни
 Осигуряване
на
естественото
функциониране на екосистемите
 Реализация
на
дейности
от
проект:Устойчивоуправлениена
НП
„Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП
„Околнасреда 2007-2013г.“
 Мониторинг върху състоянието
Програма „Човекът и биосферата“ ЮНЕСКО

Създаване на условия и възможности за
осъществяване
на
образователни
и
квалификационни, както и научни програми
в съприкосновение със съхранена природна
среда

Ограничения и тенденции извън парка
Инвестиционни намерения на общините в
района на Парка за реализиране на спортни,
атракционни и рекреационни обекти
Тенденции от естествен характер
Климатични промени
Природни катаклизми
Глобални климатични промени, ветроломи,
снеголоми, лавини, естествени пожари, нисък
репродуктивен
потенциал,
тясна
специализация на видовете, и малочисленост
на популациите, естествени вредители и
патогени,
гранично
положение
на
популациите в рамките на ареала.
Тенденции от антропогенен характер
Липса на достатъчен контрол за спазване на
ограничен достъп
Бракониерство
Ограничения и тенденции извън парка
Несъобразяване от страна на посетителите с
действащите забрани
Все още е недостатъчна образователната
дейност и информираността на населението и
туристите за консервационната значимост на
резерватите и на парка. Ниската степен на
информираност на обществеността ограничава
потенциала за успешно прилагане на Плана за
управление.
Тенденции от естествен характер
Придобит от парковата администрация
положителен опит в обученията на персонала
по различни проекти, напр. по технически
проект за опазване от пожари и непредвидени

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

3

3

3
3

2
2

2
2

7
7

3

3

3

9

3

3

3

9

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.“

1
антропогенно
въздействие
защитената
територия

върху

Пета главна цел:
Осигуряване
на
приходи за местните
общности в резултат

2
 Планиране и изграждане на адекватна
система за опазване и управление
(паркова охрана), която да осигури
съхранението
на
природното
наследство за бъдещите поколения;
 Изграждане на работеща система от
партньорства за устойчиви дейности
между всички заинтересовани страни в
прилежащите
на
НП
Пирин
територии;
 Обучение
на
охранителите
за
провеждане на мониторинг;
 Осигуряване на редовен достъп до
информация на местните хора от
страна на Дирекцията на парка;
 Създаване на добра комуникация
между парковата администрация,
парковата охрана и местните хора;
 Поддържане на информационната
система на територията на парка;
 Осигуряване по административен път
от Д НП
функциониране на
Специализиран Научен съвет по
направления,
за
реализиране
на
качествени
практико-научни
разработки
 Други.

3
спешни случаи, комуникацията на и др.
Готовност за придобиване на по-добра
специфична квалификация, проучване на
челен европейски опит, съобразно
отговорностите на експерти и охранители.
Ограничения и тенденции извън парка
Недостатъчна информираност на местните
хора и посетителите на парка за
биоразнообразието и ценността на
екосистемите – води до нестабилност на
природните местообитания.
Недостатъчна проученост на интересите на
туристите – затруднява промяната на
отношението на посетителите към защитените
територии.
Липса на системно и обвързано планиране и
публикуване на научно-изследователска
дейност в защитената територия между
институтите на БАН, ВУЗ, НПО
Несвоевременно реализиране на
възможностите за допълнително финансиране
по програми.

Оптимизация
на
управлението,
институциално
развитие
на
администрацията на Националния парк,
обучение и управление кариерата на
персонала
 Изпълнение на технически проект за
опазване от пожари и действия при
пожарна ситуация, и непредвидени и
спешни случаи;
 Разработване на стратегия за
управление
и
контрол
на
замърсяването с битови отпадъци.
 Реализиране на програмата за обучение
на
парковата
охрана
и
на
администрацията.
 Рамков план за обучение по експертни
групи и управление на кариерата на
персонала на ДНП за периода 2012-2017
 Максимално
осъвместяване
национални,

възможното
на
План’14
с
регионални
и
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Тенденции от естествен характер:
Локални прояви на глобалните климатични
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1
на възможностите и
предимствата
на
Националния парк








2
местни/общински
стратегически
документи свързани с развитието на
туризма, спорта и рекреацията, в т.ч.
с общинските планове за развитие и
общите устройствени планове (приети
или в процедура по приемане), други
приети и съвместими (с ОС) проекти и
документи.
Адаптиране на управлението на парка
към осигуряване на традиционни и нови
-алтернативни
възможности
за
осигуряване на приходи за местните
хора.
Обособяване на културни коридори и
маршрути,
годишни
празнични
календари, свързани с прилежащите
територии
и
обекти
на
нематериалното културно наследство.
Разработване на марка – патент за
предлаганите в района продукти и
услуги.
Въвличане на местното население,
общините
и
неправителствените
организации в развитието на малкия и
среден бизнес.

Устойчиво ползване на биологични ресурси –
паша, дървен материал за парка и местното
население, билки, гъби, услуги и др.
Упражняване на контрол върху ползването
на ресурсите
 Въвеждане система с План’14 за
екстензивна паша извън СОЗ, зоната за
туризъм и в близост до езерата;
 Толериране от Администрацията на
НП паша на местни /аборигенни/
породи домашни животни;
 Засилен контрол при ползване по
норматив за лични нужди на гъби и
лечебни растения;
 Добив на дървен материал за нуждите
на Парка и местното население и
дребния местен бизнес следва да става
по утвърден устройствен план/проект
в съответствие с нормите и
режимите на План‘14
Осигуряване
развитието
на
природосъобразен летен и зимен туризъм
спорт и рекреация в съответствие със
значимостта и предназначението на парка,

3
промени

4

5

6

7

Тенденции от антропогенен характер
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Липса на организиран, сертифициран и
научно-базиран мониторингов процес върху
параметрите на климатичните елементи на
територията на парка
Лоши санитарно – хигиенни условия в хижите
и заслоните и затруднения със събирането и
извозването на битовите отпадъци води до
замърсяване на прилежащите територии и
водни обекти.
Неефективно ползване на съществуващите
туристически ресурси и липса на
интерпретация на природното и културноисторическото наследство води до намаляване
на възможностите за повишаване на
икономическите ползи за местното население
Липса на координация на услугите свързани с
парка и контрол върху тях
Недостиг и лошо качество на дървесината
разрешена за ползване
Ограничения и тенденции извън парка
Липса на национално-координирана програма
за комплексни и съгласувани научни
изследвания на парковите територии в
страната
Лошите санитарно-хигиенни условия и липса
на специализирана туристическа
инфраструктура в прилежащите на НП Пирин
територии.
Липса на държавна политика за
популяризиране на България и на НП Пирин
като дестинация за алтернативен туризъм
Липса на национално координирана научноизследователска програма за рационално и
щадящо ресурсоползване на парковите
територии в страната, и успешно третиране на
рисковите абиотични процеси, или адаптиране
към тях.
Пропуски в законодателството и неспазване на
законите;
Липса на системни и систематизирани знания
за посетителския поток. Неползване на научни
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2
чрез създаване на оптимални условия за
духовно обогатяване чрез досег с дивата
природа, отдих и спорт за укрепване на
човешкото здраве
 Провеждане
на
Посетителски
мониторинг
и
мониторинг
на
конфликтите.
 Управление на посетителите в НП,
осигуряващо приемливо антропогенно
въздействие
върху
защитената
територия и др.
 Подпомагане на посетителите на
парка при опознаване на интересните
местообитания
и
видове,
чрез
обучаване на водачи и целеви групи
 Повишаване информираността сред
местното население за значимостта
на Националния парк като ОСН

3
експертни оценки за нагласите на
потенциалните и реални посетители и техните
интереси. Липса на обратна връзка.
Липса на ясен регламент за устройствени
планове и проекти, съгласно чл.64 от ЗЗТ.
Недостатъчен контрол от страна на
държавните институции, инвестиционен
натиск.
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2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАРКА
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 дълъгосрочен план.
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 и
документи на общинско, областно и национално ниво. По този начин ще се даде сигурност,
че инвестицииите в защитените територии ще се възвърнат, както от гледна точка на
биоразнообразието, така и на обществени дивиденти от подкрепа.
Към настоящия момент тези възможности по отношение на НП Пирин не се използват
пълноценно. Определените с План’04 потенциални ресурси и начини за тяхното ползване
реално съществуват, но въведените изключително силно ограничаващи режими и норми, на
практика са го възпрепятствали, което е водело до негативни явления като, напр.:
бракониерство, незаконна паша, дърводобив, бране на гъби и билки, обезлюдяване на малки
населени места, закриване на производства и занаяти, обедняване и т.н. Поради тази
основна причина, с План’14 се регистрира едно неадекватно, изкривено социалноикономическо развитие, ориентирано преимуществено към един вид зимен спорт (ски) и
свързаните с него услуги и строителство, основно в един град /център – Банско.
На практика се е получило така, че вместо да благоприятства опазването на природния
комплекс и балансираното и екологосъобразно икономическо развитие на местните
общности около парка, статутът на Обект на световното природно наследство,
със
санкциите които той носи, е изолирало от парка една голяма част от местното население и е
скъсало традиционни исторически обусловени връзки с планината.
Констатира се силно изразено недоволство на местни структури и общности от другите
общини (освен гр.Банско) с територии в границите на НП Пирин, заради тяхното буквално
изключване от неговото развитие и от евентуалните / допустимите ползи от това.
Във връзка с разработването на План’14, се изразява възраждане на интереса и надеждата на
общините, които в съответствие с национални стратегически документи, заявяват и
планират конкретни стъпки за развитие и преодоляване на диспропорциите по отношение на
НП, което да става съобразено, а не въпреки Закона. Същите се очаква да намерят място и
разрешение с План’14.
2.4.1. Опазване на природните местообитания и на естествените процеси в тях
Територията на парка предлага условия за опазване на типичните за парка
видове и местообитания, включващи голям брой ендемити: бяла и черна мура,
дива коза, балканска пъстърва и др.
Национален парк Пирин е еталон за естествени сукцесионни процеси в
Югоизточна Европа.
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В План’14 са описани и картирани местообитанията и видовете в Защитена зона „Пирин“
(от тип „C“): Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици и
защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна.
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На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие и т.1 от Решение на Министерски съвет № 122/2.III. 2007 г.(ДВ, бр.21 от 2007
г., е обявена със Заповед № РД-572 от 8 септември 2008 г. (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) за
защитена зона „Пирин“ с идентификационен код BG0000209 с обща площ 403 823, 813 дка
Предмет на опазване в защитена зона „Пирин“ с идентификационен код BG0000209
са видове птици: видове по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР; видове по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР;
Защитената зона се обявява с цел: опазване и поддържане на местообитанията на
посочените видове птици за постигане на тяхното благоприятно природзащитно
състояние, както и възстановяване на местообитания на видове птици предмет на
опазване във защитената зона, за които е необходимо подобряване на
природозащитното им състояние
Паркът като цяло представлява сериозна база за провеждане на научно-изследователски
дейности и дългосрочен мониторинг, която може да подпомага опазването и поддържането
на биоразнообразието и устойчивото развитие на научна основа.
2.4.2. Поддържане и възстановяване на местообитания и видове
Световното и европейско значение на НП „Пирин“ ще продължава да се
определя от включените в територията му най-представителни и най-значими
за съхранението in situ на биологичното разнообразие естествени
местообитания, в това число места където обитават застрашени от изчезване
видове от флората и фауната, които имат неизмерима универсална стойност от
гледна точка на науката и следва да бъдат съхранени за в бъдеще
301

Съхранена е потенциалната стойност на екосистемите и биотопите в НП „Пирин“.
37 специфични за Пирин местообитания са включени в Червената книга на Р.България, от
които 19 типа са уязвими, 7 типа са потенциално застрашени, 9 типа са застрашени и 2 типа
са критично застрашени.
25 типа екосистеми и свързаните с тях природни местообитания с европейска значимост са
включени в приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС и ЗБР.
С висока степен на рядкост са оценени застрашените местообитания: 3160 Естествени
дистрофни езера, 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 4060 Алпийски и
бореални ерикоидни съобщества, 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества,
95А0 Гори от бяла и черна мура, 91ВА Мизийски гори от обикновена ела
2.4.3. Устойчиво ползване на ресурсите
Национален парк Пирин е инструмент за устойчиво икономическо
развитие на прилежащите територии.
Паркът, като обект на световното природно наследство, осигурява
реални възможности за по-голяма продаваемост и по-висока цена на
местни продукти и услуги.
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В съчетание с развитието на различните форми на туризъм, летни и зимни спортове и
ракреация, в НП Пирин има огромен потенциал за развитие на не малък брой
природосъобразни стопански дейности. Алтернативите за повишаване на икономическите
ползи, без това да въздейства негативно на природния комплекс, се ползват все още
ограничено. Една основна причина за това са въведените с План’04 силно рестриктивни
ограничения /забрани, независимо, че същия определя тези възможности като имащи „...
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изключително голямо значение за формиране на правилно отношение на местните хора
към опазване на природния комплекс“.
Потенциалът на Парка в сферата на екосистемните услуги и природосъобразното /устойчиво
ползване на природни ресурси е голям и предоставя възможности за развитие в следните
основни направления:











Водоползване - 27 са санитарно-охранителните зони с водохващания на територията
на парка. Освен това в прилежащите територии са изградени МиниВЕЦ-ове за
производство на ел-енергия.
Популярността на НП „Пирин“ като съхранена природна среда с възможности за
туризъм, летни и зимни спортове и рекреация - обект на Световното природно
наследство, допринася за увеличаване на посещаемостта в парка и пребиваване в
населените места от прилежащите територии на парка (от различни националности);
За фирми в сферата на туристическото обслужване – развитие на видове бизнеси в
сферата на услугите – хотелиерство, ресторантьорство, превоз, водачество и др.
Предлагане на разнообразни и качествени допълнителни услуги, развитие на
алтернативни форми на туризъм с цел икономическо съживяване на селските райони;
Възможности за контролирано ползване в НП на площи за паша от животновъди от
прилежащите на НП територии;
Чрез провеждане на планирани поддържащи и възстановителни дейности в горите –
добив на дърва за огрев на местното население и на ограничени количества дървен
материал за занаяти, вкл.производство на мебели и др.нужди от местни малки и
средни предприятия;
Събиране на билки, ядливи гъби и горски плодове, охлюви и др. за дребно местно
производство и предлагане за продажба само в региона;
Възможности за предлагане на екологично чиста продукция, чрез развитие на
традиционно животновъдство (от местни „аборигенни“ породи), пчеларство,
овощарство и др.

Въвличане на всички местни производители на стоки и услуги с произход или отнасящи се
за НП Пирин, в съревнование за присъждане от Дирекцията на НП на Запазена марка
„Местен продукт/услуга на Обекта на Световното природно наследство на ЮНЕСКО
– НП “Пирин“ ....година”.
Последното е разработено като проект за изпълнение в Част 4 на План‘14
Без да влиза в противоречие с поставените главни цели, територията на парка предлага
възможности за нейното включване в биорегионално /а защо не и трансгранично/ планиране
съгласно Програмата “Човекът и биосферата”/т. 1.3.4/. и развитата в нея Концепция за
Биосферните резервати. Територията на НП Пирин, заедно с включените в нея резервати
Байови дупки - Джинджирица и Юлен, може да бъде свързана със съседни резервати и
защитени територии /т.2.4.2./ и да бъде включена в българската и международна мрежа от
биосферни резервати, с оглед повишаване на възможностите за съхраняване на
биологичното разнообразие и устойчиво регионално развитие от една страна, а от друга – за
създаването на коридори с допустимо по-интензивно устойчиво социално и икономическо
развитие.
2.4.4. Развитие на устойчив туризъм
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Национален парк Пирин е модел за развитие на устойчив туризъм,
летни и зимни спортове и рекреация, които максимално отговарят на
разнопосочните интереси на българските и чужди туристи и на
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местните общности, чийто
нараства, благодарение на това.

социално-икономически

статус

Пирин е най-предпочитаната планина в България, присъства в над 70% от програмите за
активен и приключенски туризъм, т.е. НП Пирин е притегателен център за туристи в
населените места около парка. Съществуващият посетителски интерес към НП Пирин е
обусловен от големите възможности, които парковата територия предлага в съчетание с
прилежащите територии:

 Сравнително равномерно разпределени интересни маршрути, насочващи посетителите към
всички части на парка;
 Специализирани маршрути свързващи места с биологично разнообразие, обекти на
Световното природно наследство, туристически обекти, панорамни погледни места и други
защитени територии в района;
 Възможности за развитие на много видове спорт и форми на туризъм (освен пешеходния):
пистови ски (единствено за сега развит, вкл. на световно ниво в туристическата зона на гр.
Банско), алпинизъм, пещернячество, велосипеден и конен туризъм, тематичен/ познавателен
туризъм, алтернативен туризъм обвързан със селищата в подножието на Пирин;
 Места за подслон/отдих – изградена леглова база (хижи, хотели и къщи за гости);
 Възможности за целогодишни програми, съчетаващи рекреация и туризъм, комбинирани с
балнеолечение / СПА и т.н.
 Богата информация, печатни материали и програми;
 Богато културното-историческо наследство, на територията на НП и основно в прилежащите
територии.

С оглед да се осигури повишаване на социално-икономическите ползи за местното
население и ползвателите от всички общини с територии в НП (а не само на една),
потенциалните възможности на парка позволяват едно оптимизиране, чрез разсредоточаване
на зоните с по-голямо човешко присъствие в периферни на парка райони. По този начин ще
се постигне едно по-балансирано управление на съществуващите и с потенциал за развитие
туристически, спортни и рекреационни ресурси.
2.4.5. Научна дейност
Възможностите на Парка по показател „научно-изследователска дейност“, въпреки
огромния му потенциал, все още не са разработени напълно.
На този етап, научно-иследователската работа е насочена към природните местообитания и
местообитания на видове от флората и фауната, лечебни растения и дългосрочен
мониторинг в съответствие с планираните програми в План’04.
Потенциалът на Парка по показател научно-изследователска
дейност не е разработван системно и пълно през 10-год.период на
действие на План’04. Сложено е началото на разкриване и
разработване на този потенциал на Парка в края на плановия период
2004-2013 г.

Качествата и значението на НП „Пирин“ като ОСН, и едновременно с това като среда
за развитие на местните общности, предполагат още потенциални възможности за
развитие на научно-изследователските и приложни дейности в един още по-широк
спектър, а именно:
Задълбочаване на провежданите до този момент научни изследвания на
територията на парка;
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Проучвания в контекста на очакваните климатични промени и тяхното
въздействие върху природния комплекс, местообитанията и видовете от дивата
флора и фауна.



Проучване, изследване и оптимално интегриране като управленска практика и
политика за развитие на парка, на най-добрите световни и европейски тенденции за
мултифункционално, природосъобразно ползване на ресурси в парка, развитие на
туризма, летните и зимни спортове и рекреацията, които да са основание за
социално-икономическо развитие на общините около парка, респ. за просперитета
на местните общности.

2.4.6. Екологично образование
Национален парк Пирин може да увеличи значението си като обект
за провеждане на екологично-образователни и интерпретативни
програми

Началото на разкриване и разработване на този потенциал на Парка е положено в края на
плановия период на План’04. НП „Пирин“ предлага богата и интересна информация за
растителния и животинския свят, за типични за района местообитания и видове и условия за
тяхното интерпретиране. Наблюдава се повишен интерес на местно, национално и
международно ниво за обучение по целеви групи и интереси с цел запознаване с
консервационно значимите видове в парка, запознаване с правилата за поведение и др.
Необходимо е управлението на парка да бъде по-тясно свързано с местното население и
неправителствени организации, което може да промени общественото мнение към
защитените територии в икономически и социален аспект.
Ще се засилва нуждата от специфичен опит, знания /квалификация и умения за изпълнение
от страна на парковата администрация на нови функции, като напр.: консултиране на
местната администрация и на други заинтересувани лица (физически и юридически) за
взимане на правилни решения, вкл. за проекти касаещи ползване на ресурси, туризъм, спорт
и рекреация и т.н.
Все още е недостатъчна квалификацията на специалисти в управлението за ангажиране на
обществеността и осигуряване на нейното участие и отговорност в опазване на природата.

2.5. ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НП „ПИРИН“
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Визията на План’14 за 50 годишен период е свързана с планиране на НП като „биосферен“,
като се отразят съвременните изисквания към биосферните резервати, обявени по
Програмата „Човекът и биосферата“(МАВ) на ЮНЕСКО. Съгласно изискванията на
Секретариата на ЮНЕСКО към България, указанията на МОСВ и Българският Национален
комитет по Програмата, се изисква от страната ни, да съвмести своите биосферни резервати
с новите изисквания за Периодична оценка на биосферните резервати UNESCO - Man and
the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve periodic review – January 2013 на
обектите от
Листата на биосферните резервати, по Програмата „Човекът и
Биосферата“(MAB) на ЮНЕСКО.
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В План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. се оценяват възможностите
площта на Националния парк и неговите прилежащи теретории да се зонира като
„биосферен резерват (парк)“ на основата резерват „Байови дупки-Джинджирица“ (обявен за
биосферен резерват през 1977 г. по програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО) и
Резерват „Юлен“, сърцевинни зони в един такъв бъдещ биосферен резерват.
В План’14 са създадени предпоставки за етапно постигане на дългосрочната визия на Парка
функциониращ като биосферен резерват на основата на следните планирани проекти:
1).Проучване за определяне на преходната зона в Прилежащите територии в контекста на
планираните в План‘14 на НП „Пирин“ зони от територията на НП „Пирин“ по
Програмата (MAB) „Човекът и биосферата”- ЮНЕСКО
2).Проучване и предложение за Биосферен резерват включващ НП „Пирин“ и Южен Пирин,
зониран в съответствие със Севилската стратегия, 1995 г. и др. указания и документи на
ЮНЕСКО

За визуализиране на планирането на НП „Пирин“ като биосферен резерват свързан със
Южен Пирин към План’14 е приложена Карта за функционално зониране на НП
„Пирин“ като биосферен резерват в М 1:200 000

ЧАСТ 3:
НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ
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В тази част е разработено зониране на територията на НП „Пирин“ с обхват и функционално
предназначение на зоните. Определени са за отделните зони режими и норми, условия и
препоръки в съответствие с целите на управление.
Принципи на зониране
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 Направеното зониране и определено функционално предназначение на зоните произтича от
направените проучвания, характеристики, анализи и оценки в Част 1, насочени към постигане на
целите, преодоляване или ограничаване на заплахите описани и оценени в Част 2 от Плана.
Основа на разработеното зониране на територията са оценките на съществуващото функционално
зониране, норми и режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите в План’04,
представени в.т.1.7, Първа оценка – т.1.21., т.1.22., 1.23. и т.1.24. на настоящия План за
управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.
 Актуализираните дългосрочни - главни цели в Част 2, са съществена предпоставка за допълване,
преформулиране и оптимизиране на териториалния обхват по значими функции на категорията
„национален парк“. Видовете зони, наименования, обхват и функционално предназначение на
зоните от функционалното зониране към План’14 е разработено съгласно чл 19. т.1, 2, 3. от Закона
за защитените територии. Обособени са и Зони съгласно т.4 в съответствие със специфичните
условия в НП „Пирин“
 Специално внимание е отделено на природните местообитания и приоритетните за опазване
природни местообитания и местообитания на видове значими за Европейския съюз от
Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Зонирането отчита и местообитанията на
ключови видове от флората и фауната определени от Възложителя за детайлно картиране.
 Съществен момент при планиране на зоните и функциите им е осъществената връзка с
прилежащите територии и новите устройствени планирания, които поемат съществени елементи
на отдиха, рекреация и спорта.
 Границите на зоните са направени на базата на нов ЦМТ, като се ползват граници на отдели и
подотдели и кадастрални номера съответстващи на таксономичните единици и вид на площите.
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 Отделен слой тип „полигон“ за функционално зониране е елемент от Географската
информационна система на Националния парк. Към Плана за управление е приложена Карта
„Функционално зониране“ в М 1:25 000 и Приложение „Функционално зониране“ включено към
План’14.

3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ
В НП Пирин се обособяват следните зони:
Наименование
на зоната

No

Резерватна зона (в т. ч. 544,4 ха
разширение на БР БД-Дж)
Зона за ограничено човешко
II
въздействие
Зона за опазване на горските,
ІII
високопланинските, тревните, езерни и
речни екосистеми
Специална буферна зона
ІV
Зона за туризъм, в т.ч.:
V
Буфер Юнеско (Зона IV – част /без писти и
просеки) – 899.1 ха, туристически
предложени нови т-рии – 2808.0 ха и
маршрути – 278.7)
Зонa на хижите, административните
VI
центрове за управление и поддръжка на
парковете и спортните съоръжения
Общо Национален парк „Пирин“:

Съглас
но ЗЗТ
Чл.19

Площ
ха

% от
общата
площ на
парка

т. 1

6521.71

16.2

т. 4

7136.3

17.7

т. 4

22526.1

55.8

т. 4

1088.92

2.7

т. 2

3985.8

9.9

т. 3

199.03

0,5

40368,9

100,0

І

Забележка:
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¹ В площта на зоната влиза и предложеното разширение на Р "Баюви дупки Джинджирица" (544.5 ха).
² Площта на зоната се съдържа към зона V (899.1 ха) и зона VI (189.8 ха).
³ В площта на зоната влизат сгради и прилежащите територии, шосета, паркинги,
лифтове и ски писти.

Определените зони са съобразени с изискванията на Заданието за разработване на Плана за
управление за периода 2014-2023 г., като е използвана възможността да се преформулира
тяхното функционално предназначение
3.1.1. Резерватна зона
Обхват: Включва обявените със заповеди биосферен резерват „Баюви дупки –
Джинджирица“ и Резерват „Юлен“ представляващи образци от естествени
екосистеми, характерни и забележителни видове от флората и фауната и техните
местообитания.
План’14 предлага възстановяване на първоначално включени площи при обявяване на
резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ - м. Бански суходол с площ 544.4 ха
Предложените площи за включване имат качества на резерватна територия.
Функционално предназначение: Съхраняване на представителни първични и съхранени екосистеми,
местообитания и видове, скални ландшафти и образувания при строг режим на опазване
Цел на управление на зоната: чл.16.(2) ЗЗТ - Запазване на естествения характер на
екосистемите и протичащите процеси в тях, възможности за провеждане на научна и
образователна дейност и/или екологичен мониторинг; опазване на генетичните
ресурси; запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени
редки, ендемитни и реликтни видове; допълване и развитие на мрежа от
представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания.
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Режим на управление: съгласно чл.17. от ЗЗТ
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3.1.2. Зона за ограничено човешко въздействие
Обхват: Включва съхранени естествени екосистеми и природни местообитания,
приоритетни за опазване природни местообитания и застрашени природни
местообитания и местообитания на консервационни видове от флората и фауната
извън резерватната зона. Отличава се със запазени естествени процеси. Включва
приоритетни и природни местообитания от ЗБР, Натура 2000 местообитания от
Директива 92/43/EEC за хабитатите и Директива 2009/409/ EEC за птиците с
национално и европейско значение: 4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo; 6230*
Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 3130
Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae
и/или Isoeto-Nanojuncetea; 3160 Естествени дистрофни езера; 4060 Алпийски и
бореални ерикоидни съобщества; 6150Силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества; 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества; 62D0
Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; 6430Хидрофилни съобщества от
високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс; 7140Преходни блата и
плаващи подвижни торфища; 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс;
8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини;
8210Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 8220 Хазмофитна
растителност по силикатни скални склонове; 9110 Букови гори от типа LuzuloFagetum; 9130Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 91BAМизийски гори от
обикновена ела; 91CAРило-Родопски и Старопланински бялборови гори;
9410Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea);
95A0 Гори от бяла и черна мура
Функционално предназначение: Опазване ценни природни местообитания извън резерватната зона,
защита на границите на ОСН и резерватната зона.
Цел на управление: Опазване и поддържане на естествените процеси и качеството на
средата за продължителен период, възстановяване при необходимост на природните
местообитания и местообитанията на видовете във високопланинските тревни
съобщества, скални ландшафти и речната мрежа. Постигане на ефективна защита на
резерватната зона от обекти и дейности с вероятно (потенциално) отрицателно
въздействие върху резерватната зона и ОСН

3.1.3. Зона за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерни и речни
екосистеми
Обхват: Включва съхранени екосистеми, горски местообитания и местообитания на
високопланинските тревни съобщества, течащи и стоящи води - реки, езера,
торфища, водопади, скални образувания, пещери, грохоти и др. геоморфологични
особености в зоната, със запазен естествен характер и развитие, с установени
застрашени местообитания на консервационно значими видове
Функционално предназначение: Опазване и устойчиво ползване на природните местообитания и
местообитанията на видовете, ресурсите на горските и тревните съобщества, ползването на дървесни и
недървесните продукти – лечебни растения, сено, възможностите за паша на домашни животни и
регулиране числеността на ловни видове.
Цел на управление: Поддържане естествения характер на горските насаждения и
високопланинските тревни и храстови съобщества, възстановяване на негативни
промени от естествен и антропогенен характер, чрез ограничаване на достъпа или
друг метод, управление на дейностите, мерките и нормите за ползването на дървесина
и недървесни продукти, прилагане на метод за екстензивна паша на домашни
животни и опазване на дивеча.
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3.1.4. Специална буферна зона
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Обхват: Площи с туристическо натоварване, включващи от северната граница на НП
главните подходи за летен пешеходен и велотуризъм, групови и индивидуални
автомобилни туристически посещения до хижите в зоната, както и пистите и
съоръженията за зимен ски спорт в ски-зона с център гр.Банско и ски-зона
гр.Добринище. Зоната е обявена с Решение 34 COM 8B.5 на КСН на ЮНЕСКО с цел
изключване от границите на ОСН.
Функционално предназначение: Защита на границите и Обекта на СН от вероятно негативно
въздействие върху биологичното и ландшафтно разнообразие. Ограничаване на развитието на
туристически дейности свързани със зимни спортове в ОСН.
Цел на управление: Опазване, поддържане и възстановяване на природните
местообитания и местообитанията на видовете, при ползване на територията за летен
и зимен туризъм и ски-спорт, за обслужване на посетителите, управление и
поддържане на обекта на концесия, поддържането в наличност на обекта и на
услугите и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването
на непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните услуги на посетителите при
недопускане на отрицателно въздействие върху Обекта на световното наследство и
неговите граници.

3.1.5. Зона за туризъм
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Обхват: В зоната за туризъм се включват територии със съществуващо в различна
степен на интензивност туристическо натоварване и със съществуваща и
новопланирана туристическа инфраструктура. В зоната участват: главни,
второстепенни и третостепенни подходи (1); включени като площни обекти
пешеходни туристически маршрути – летни и зимни (2); обекти на културноисторическото наследство (3); специализирани места и маршрути за интерпретиране
(екопътеки и интерпретативни маршрути) и образователни дейности (4); места за
308
палене на огън (5); места, оборудвани за почивка (6); посетителски обекти и
съоръжения - места, определени за бивакуване (7); маршрути за велотуризъм (8);
маршрути за конен туризъм и др. (9), погледни места (10); чешми по туристически
маршрути (11); спортни съоръжения (12); места за алтернативен туризъм и спорт:
алпинизъм, алпийски ски, скално и ледено катерене, делта - и парапланеризъм, зимни
траверси, ориентиране и др.п.(13); места за рекреация /краткотраен отдих и почивка
(14); места за традиционни масови прояви (15); пътищата със свободен достъп и
паркингите към тях (16); обекти за подслон предлагащи услугата „настаняване на
посетителите” – хижи, туристически заслони и др.п. (17); посетителски центрове и
информационни пунктове (18).
Функционално предназначение: Зоната има предназначение да конкретизира териториалното
разположение и функционално предназначение на обектите и дейностите свързани с туризма.
Планираните нови обекти и обслужващи съоръжения са насочени към нова
политика за
разсредоточаване и управление на посетителите; търсене на нови елементи на природосъобразния
туризъм; планиране на райони и места с акценти за приоритетно развитие на определен вид туризъм
свързан с интерпретация. Въвеждане на повече елементи в граничните териториите от НП и близки до
селищата площи за образователни, игрови, спортни и атракционни съоръжения и паркови архитектурни
елементи.
Цел на управление: Туристическата зона се управлява с цел: максимално запазване на
екологичните, геоморфоложки и естетически дадености; създаване на условия и
насочване на посетителите към форми на туристическо, спортно и рекреационно
ползване, което осигурява запазване на територията в близко до естественото й
състояние; опазване на природните ресурси от методи на ползване за туризъм и спорт,
които увреждат биоразнообразието в зоната и оказват негативно влияние върху
местообитанията извън зоната.
Особености на предложената туристическа зона:
 Обхваща екосистеми, които са повлияни в различна степен от човешка намеса;
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 Балансирано териториално разположение на обектите за природосъобразен туризъм, рекреация,
спорт, атракции и услуги;
 Планираните обекти и съоръжения за туризъм са в контекста на актуалните ОУП на общините в
района на НП с тяхното туристическо и социално-икономическо развитие.
 Новите обекти за подслон в План’14 са ситуирани с цел сигурност на туристите при
продължителните маршрути.

3.1.6. Зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на
парковете и спортните съоръжения;
Обхват: Включва районите на съществуващите хижи, почивни домове, бунгала и
сгради на парковата администрация, ПСС и др.(1); техническа инфраструктура –
трафопостове, каптажи, просеки за въздушни електропроводи, противопожарни
просеки и съоръжения, противолавинни съоръжения, пътна инфраструктура (2);
съществуващи ски-писти и лифтови съоръжения (3); места за ново строителство
предвидени с ОУП, проекти и др. цитирани в Плана за управление (4), както и
строителство, определено от Плана за целите на Националния парк (5).
Функционално предназначение: Зоната осигурява необходимата техническа инфраструктура за
обслужване и постигане на добри благоустроеност и санитарно-хигиенни условия на сградите за
подслон, административните центрове за управление и охрана, поддържане на спортните
съоръжения, осигуряване пожарна безопасност и сигурност на ползвателите на спортните
съоръжения и зимния туризъм.
Цел на управление: Постигане на добро техническо състояние на техническата и
пътна инфраструктура, определяне за поддържане на сервитути на водопроводи,
електропроводи, противопожарни просеки и спортни съоръжения, подобряване и
поддържане на санитарно-хигиенното състояние на сградите в сътветствие с
нормативните изисквания, отстраняване на сгради опасни за здравето и от срутване,
поддържане на пастирските заслони, осигуряване на добри условия на парковата
охрана за оптимално управление и информационно обслужване на посетителите.

3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ
I. РЕЖИМИ – ОБЩИ за ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА НП ПИРИН
3.2.1. Общи забрани за НП Пирин
Забрани за Националния парк по чл.21 от ЗЗТ /категорични/, валидни за всички зони, за:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

извеждане на голи сечи;
производствена дейност;
използване на изкуствени торове и други химически средства;
внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи
територии;
дивечоразвъдна дейност;
замърсяване на водите и терените с битови и други отпадъци;
намеса в биологичното разнообразие;
събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели.

3.2.2. Забрани за ползване на ресурси

15.

ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове.

11.
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12.
13.
14.

производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите,
земите и водните площи установени с технически проект по чл.64 от ЗЗТ, или утвърдени от МОСВ до
изработване и приемане на технически проект
паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата.
паша без пастир и нощна паша
събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени с ПУ места.
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16.

спортен риболов и риборазвъждане, освен на определени с ПУ места.

3.2.3. Забрани за строителство и инфраструктура

17.

18.

Забрана за строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди,
пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и
обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища,
спортни и други съоръжения, както и за прокарване на пътища за преминаване на противопожарна
техника.
Забрана за движение и паркиране на МПС извън определената и означена за това пътна
инфраструктура и устроени паркинги, освен при изпълнение на служебните задължения на служители
от Д НП, МВР, МО и други държавни органи

3.2.4. Специфични/ други забранителни режими

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Забрана за: конен туризъм, велосипедизъм, скално катерене, посещение на пещери, делта планери,
извън определените с ПУ места и маршрути (списъци на маршрути и места, ситуирани с пиктограми
на картата на зонирането).
Забрана за бивакуване и кампиране извън устроените за целта места определени с ПУ (списъци и
означения с пиктограми на картата на зонирането), с изключение при неотложни обстоятелства –
лоши метеорологични условия. (Приложения - ...)
Забрана за скачане и плуване във водни течения и площи.
Забрана за миене и къпане в реките и езерата с перилни препарати и сапуни.
Забрана за движение с АТВ, УТВ и спортни мотори в НП, освен при изпълнение на служебни
задължения от Д „НП Пирин“, при пожари и при спасителни операции.
Забрана за движение на моторни шейни извън определените с ПУ места - зони за туризъм, зона за
хижи и админ.центрове, при спасителни операции.
Забрана за увреждане, преместване на обекти и съоръжения от административната, туристическа и
информационна инфраструктура.
Забранява се пренасяне, превозване и престой на лица с арбалети, лъкове, гладкоцевно или нарезно
огнестрелно оръжие, независимо дали е сглобено или разглобено, или в калъф, освен за служители на
Д НП Пирин, МВР при изпълнение на служебните им задължения или при отстрел за научни цели, или
за рагулиране на числеността на животинските видове.
Забрана за сеч на немаркирани с марка на Д „НП Пирин“ дървесни и храстови видове и единични
дървета, освен в случаи за предотвратяване или своевременно потушаване на пожари и други
аварийни ситуации, създаващи опасност за живота и здравето на хората.
Забрана за сеч на дървесни и храстови видове без разрешително.
Забрана за извозване, товарене и транспортиране на добитата от ХП Пирин дървесина без
разрешително от Д „НП Пирин“ и без поставена марка на Д „НП Пирин“ върху челата на дървените
материали.

II. СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ по ЗОНИ
(действат допълнително от забраните по т.I)

2.
3.
4.

II. Зона за ограничено
човешко въздействие

5.

6.
7.
8.

III.
Зона за опазване на
горските,

Забрани по чл.17 от ЗЗТ: Всякакви дейности, с изключение на:
Потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите,
увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
Събиране на семенен материал, диви растения и животни, с научна
цел или за възстановяването им на други места в количества,
начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
Полагане на обезопасителни пособия по разрешени маршрути и
траверси, когато такива се налагат и ремонт на заслон „Кончето“
Забрана за поддържащи и възстановителни дейности освен за
потушаване на пожари и за санитарни мероприятия в горите,
увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
Забрана за строителство на сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужване на посетителите, пастирски
заслони, пречиствателни съоръжения, сгради, пътища, спортни и
други съоръжения, с изключение на информационни табла/табели и
обезопасителни пособия (перила, въжета, дървени мостове и др.п.)
по съществуващи маршрути и траверси.
Забрана за ловуването за регулиране числеността на животинските
видове
Забрана за спортен риболов и риборазвъждане в езера и водни
течения.
Забрана за поддържащи и възстановителни дейности в горите на
възраст над 160 години
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I. Резерватна зона
1.
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високопланинските,
тревните, езерни и речни
екосистеми

10.

11.

12.
13.

14.

IV. Специална „Буферна
зона“

15.

16.

17.
18.

V. Зона за туризъм

19

20.

21.
22.
23.

24.

25.

VI.
Зонa на хижите,
админ. центрове за управле
ние и поддръжка на
парковете и спортните
съоръжения

Забрана за строителство на сгради, пътища и спортни съоръжения,
с изключение на база на ПСС в м.Мозговица (отд.380),
туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди,
подземни
комуникации,
информационни
табла/табели
и
обезопасителни пособия (перила, въжета, дървени мостове и др.п.)
по съществуващи маршрути и траверси, както и на пътища за
противопожарна техника, при липса на такива.
Забрана за паша на домашни животни извън определе-ните за това
райони, по списък и означени върху специ-ализирана карта на
пашата в НП „Пирин“ към План‘14, в т.ч. прокари за преминаване
на домашни животни.
Забрана за паша в пояс от 25 метра около всички езера в
разрешените за паша територии, неконтролиран водопой в тях,
както и водопой в езерата: Дълго, Жабешко, Рибно, Окото от
Бъндеришките езера, Долно и Горно Василашки, Рибно от групата
на Поповите езера, Мозговишко. (Временна забрана за 5 години
след влизане в сила на ПУ)
Забрана за спортен риболов и риборазвъждане.
Забрана за използване на плавателни средства като лодки, салове,
водни колела, надуваеми гуми, дюшеци и други във водните
площи, освен при поддържащи и възстановителни дейности,
служебни мероприятия, научни изследвания, мониторинг и
спасителни акции.
Забрана за поддържащи и възстановителни дейности в горите,
освен за санитарни мероприятия, премахване на опасни за
посетителите дървета и храсти от Д „НП Пирин“ и разчистване на
просеки и прокарване на нови.
Забрана за строителство, освен на туристически заслони и хижи,
водохващания за питейни нужди, подземни комуникации,
пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни
комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни
и други съоръжения.
Забрана за ловуването за регулиране числеността на животинските
видове, освен на болни и представля-ващи заплаха за посетителите
животни, скитащи кучета, котки и кръстоски между диви и
домашни животни.
Забрана за паша на едър добитък при наклонени повече от 15
градуса участъци на писти и просеки. (Временна забрана до 2019 г.
Забрана за поддържащи и възстановителни дейности в горите,
освен за санитарни мероприятия, премахване на опасни за
посетителите дървета и храсти от Д „НП Пирин“ и разчистване на
просеки и прокарване на нови.
Забрана за строителство, освен на туристически заслони и хижи,
водохващания за питейни нужди, подземни комуникации,
пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужването на посетителите и за
инфрструктурна база на ПСС, подземни комуникации, ремонт на
съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения,
както и прокарване на пътища за преминаване на противопожарна
техника, при липса на пътища в съответния регион.
Забрана за ловуването за регулиране числеността на животинските
видове, освен на болни и представля-ващи заплаха за посетителите
животни, скитащи кучета, котки и кръстоски между диви и
домашни животни.
Забрана за паша, освен в части от зоната, които представляват
ливади, пасища и добре затревени просеки от техническата и
спортната инфраструктура.
Забрана за поддържащи и възстановителни дейности в горите,
освен премахване на опасни за посетителите дървета и храсти от Д
„НП Пирин“, и разчистване на просеки
Забрана за строителство, освен на туристически заслони и хижи,
водохващания за питейни нужди, подземни комуникации,
пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужването на посетителите,
инфрструктура и база на ПСС, подземни комуникации, ремонт на
съществуващите сгради, пътища, както и прокарване на пътища за
преминаване на противопожарна техника, при липса на пътища в
съответния регион.
Забрана за ловуването за регулиране числеността на животинските
видове, освен на болни и представля-ващи заплаха за посетителите
животни, скитащи кучета, котки и кръстоски между диви и
домашни животни.
Забрана за паша и водопой в радиус от минимум 50 м от хижи и
др.сгради предназначени за туризъм.
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26.

Забрана за събиране на билки, диворастящи плодове, ядливи гъби
и други растения за търговски цели.

III. РЕЖИМИ и НОРМИ по ДЕЙНОСТИ
(спрямо допусканите по чл.21 от ЗЗТ /т.I/ и по т.II случаи)
III.1. ПОДДЪРЖАЩИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (ПВД)
РЕЖИМИ

2.

312
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1.

Поддържащи и възстановителни дейности могат да се извършват в следните зони, доколкото и
както е указано в т.II :
1) Резерватна зона
2) Зона за ограничено човешко въздействие
3) Зона за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерни и речни екосистеми
4) Специална „Буферна зона“
5) Зона за туризъм
6) Зонa на хижите, админ. центрове за управле ние и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения
Забранява се:
1) Сеч на немаркирани с марка на Д „НП Пирин“ дървесни и храстови видове и единични
дървета, освен в случаи за предотвратяване или своевременно потушаване на пожари и други
аварийни ситуации, създаващи опасност за живота и здравето на хората.
2) Сеч на дървесни и храстови видове без разрешително.
3) Извозване, товарене и транспортиране на добитата от НП Пирин дървесина без разрешително
от Д „НП Пирин“ и без поставена марка на Д „НП Пирин“ върху челата на дървените
материали.
4) Използване на семенен материал добит извън територията на НП Пирин и и прилежащите
територии при възстановителни дейности.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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УСЛОВИЯ
1) За провеждане на поддържащи и възстановителни дейности в горите на НП Пирин, следва да се
разработи специализиран паркоустройствен проект съгласно чл.64 от ЗЗТ, който да приложи
съобразно състоянието на всяко насаждение – предвидените с ПУ мерки и дейности за тяхното
поддържане, възстановяване и регулиране, чрез съответни лесовъдски мероприятия – отгледни,
санитарни, възобновителни сечи, залесяване и пр., съобразени с действащата нормативна уредба.
2) До разработването на специализирания проект по т.1), съответните ПВД се извършват на базата
на утвърдено от МОСВ годишно план-извлечение, а при необходимост и с допълнителни такива.
3) При планиране и провеждане на поддържащи и възстановителни дейности в горите, да се имат
предвид следните условия:
a. запазване на единични „биотопни“ дървета;
b. извозът и подвозът на дървесина се указва в технологичен план по образец изготвен от Д
„НП Пирин“;
c. първоначалното отглеждането на култури от местен произход се извършва до 5-та година
след създаването им;
4) Да се съблюдават специфичните режими за ПВД по зони, съгл. т.II.

3.

НОРМИ
4.
a.
b.
c.

До приемането на специализиран паркоустройствен проект за горските и безлесните територии, на
основание чл.64 от ЗЗТ, при провеждане на поддържащи и възстановителни дейности в горите, да се
имат предвид следните условия:
да не се допуска добив надвишаващ 20% от запаса на насаждението;
да не се допуска еднократен добив на дървесина превишаващ 15% от запаса на насаждението;
да не се изнася мъртва дървесина /стояща и паднала суха маса/ в размер превишаващ 85% от
изчисления запас на такава за конкретното насаждение (в случаите, когато такъв не е изчисляван или
е подценен, ДНП го изчислява на база на минимум 3 бр. пробни площадки заложени в различни части
на насаждението, по възприетия с Методиката за инвентаризация принцип на редукция.).
ПРЕПОРЪКА

5.

Устройственият проект по т.3.1, се съобразява с:
1) целите на управление на съответната зона, посочени в т. ІІ;
2) посочените по-горе в т.4 норми.
313

III.2. СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ
РЕЖИМИ
1.

2.

Събиране на билки, диворастящи плодове, гъби, може да се извършва в следните зони, доколкото и
както е указано в т.II :
1) Зона за ограничено човешко въздействие
2) Зона за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерни и речни екосистеми
3) Специална „Буферна зона“
4) Зона за туризъм
5) Зонa на хижите, админ. центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения
Забранява се:
Събирането на билки, диворастящи плодове, гъби за търговски цели в зоните по т.1.1) и т.1.5).

УСЛОВИЯ
3.
4.

Събирането на недървесни продукти – билки, диворастящи плодове и гъби, представляващи интерес
за лични и стопански нужди, се извършва на основата на специално разработен ресурсен проект, който
отчита и целите на управление по зони.
Спазване на правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни
растения, включително начините, инструментите, хигиенните изисквания при събирането, с оглед
природосъобразно и устойчиво ползване на ресурсите им (Наредба №2 от 20.01.20004 г. на МОСВ,
Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.)

НОРМИ
До разработването на ресурсен проект по т.3, ползването на недървесни продукти – билки,
диворастящи плодове и гъби, се базира на долупосочените норми :
4) Диворастящи плодове, с изключение на тези от лечебните растения, за лични нужди –
количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден – до 5 кг;
5) Билки, за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един
ден, както следва:
а) корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
б) стръкове – до 2 кг;
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в) листа – до 1 кг;
г) кори – до 0,5 кг;
д) цветове – до 0,5 кг;
е) семена – до 0,1 кг;
ж) плодове – до 3 кг
з) пъпки – до 0,5 кг;
и) талус – до 1 кг.
6) Гъби - за лични нужди – количества в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един
ден – до 3 кг.

ПРЕПОРЪКИ
6.

Окончателният списък на видовете с ресурсен потенциал за НП „Пирин‟ включва: Hypericum
perforatum (Жълт кантарион), Hypericum maculatum (Петнист кантарион), Thymus spp. diversa
(Мащерка), Achillea millefolium complex (Бял равнец), Fragaria vesca (Горска ягода), Chenopodium
bonus-henricus (Чувен), Rubus idaeus (Малина), Rumex alpinus (Алпийски лапад), Verbascum longifolium
ssp. pannosum (Дълголистен лопен) и Vaccinium myrtillus (Черна боровинка).

III.3. РЕГУЛИРАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА

РЕЖИМИ

1.

Регулиране на числеността на животинските видове в парка, може да се извършва в следните зони,
доколкото и както е указано в т.II.
1) Зона за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерни и речни екосистеми
2) Специална „Буферна зона“
3) Зона за туризъм
4) Зонa на хижите, админ. центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения

УСЛОВИЯ
2.
3.
4.

Спазване на изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД);
Практикува се в случаите, когато/за:
1) Застрашават здравния статус на собствената им популация или популацията на други видове;
2) Нанесени щети на домашни животни или при заплаха за посетителите;
3) Премахване на скитащи кучета и котки, и кръстоски между диви и домашни животни.
Индивидите, за които е доказано, че са опасни, се отстраняват с разрешение от МОСВ или Д „НП
Пирин“, в зависимост от изискванията за съответния вид, поставени в действащите нормативни
документи.

III.4. ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ

РЕЖИМИ

1.

2.
3.
4.
5.

Любителския риболов в езера и водни течения, може да се извършва в следните зони, доколкото не
липсват ограничения по т.II
1) Зона за ограничено човешко въздействие
2) Зона за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерни и речни екосистеми
3) Специална „Буферна зона“
4) Зона за туризъм
5) Зонa на хижите, админ. центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения
Забранен е спортния риболов, в зоните по т.1.1), 2) и 5).
Забранено е риборазвъждането (със стопанска цел) на територията на парка, освен на балканска
пастърва на разрешено от Д „НП Пирин“ място, в количества необходими за зарибяване /разселване на
територията на парка и в непосредствено прилежащите му територии.
Забранено е пренасяне и превозване на зарибителен материал и зарибяване на реки и езера без
разрешение издадено от Д „НП Пирин“.
Забранено е пренасяне и превозване на плавателни средства и харпуни в границите на НП Пирин.

УСЛОВИЯ
1) Любителския риболов се извършва на места определени с годишен план на Д НПП /Заповед на
Директора, в която са упоменати в кои зони, реки и езера е разрешен риболова;
2) Зарибяване се извършва само с балканска пъстърва, с произход на зарибителния материал от
територията на парка, което се доказава със сертификат, издаден от акредитирана лаборатория на
ИАРА. За извършване на зарибяването с балканска пастърва, сертификат не се изисква, но се
прави в присъствието и под контрола на Д НПП.
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3) Лицата, които упражняват любителския риболов, притежават актуално заверен риболовен билет.
4) В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат
незабавно във водата независимо от състоянието им.

НОРМИ
7.

Разрешено време - светлата част на денонощието;
Разрешени дни от седмицата – всички.
В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба;
Разрешени средства - една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука;
Разрешени количества - при еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг риба,
но не повече от 8 бройки или един екземпляр по-голям от 2 кг – не се отнася за американска
пастърва и сивен.
6) За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен
екземпляр с по-голямо тегло.
7) Разрешена стръв – само изкуствена
8) В случаите на улов на жаби и раци, могат да се задържат до 50 екземпляра.
1)
2)
3)
4)
5)

ПРЕПОРЪКИ
8.

1) За подпомагане популацията на балканската пъстърва, същата се толерира пред тези на другите
видове, вкл. чрез зарибяване в определени от Д „НП Пирин“ водни басейни (с течаща и стояща
вода).
2) Да се създаде рибовъдно стопанство за отглеждане и разселване/зарибяване на балканска пъстърва
от автохтонни популации с лаборатория.
3) Да се извършва зарибяване с произход на зарибителния материал само от автохтонните популации
от територията на парка.
4) С годишния план да се обособят речни участъци за риболовен спорт известен като „хвани-пусни“.

III.5. ПАША НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

РЕЖИМИ

1.

2.
3.
4.

Паша на домашни животни, може да се извършва при указаните в т.II ограничения / изисквания, в
следните зони:
1) Зона за ограничено човешко въздействие
2) Зона за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерни и речни екосистеми
3) Специална „Буферна зона“
4) Зона за туризъм
5) Зонa на хижите, админ. центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения
Забрана за паша без пастир
Забрана за нощна паша
1) В случай на регистрирано нарушение на изискванията по т.II.8, поясът в който не се допуска
паша около тези езера да се увеличи на 50 метра.
2) При повторно констатиране на нарушение по т.II (съответно по т.3,7,8,13 и 15) от един и същи
правоимащ, Д НПП да отнеме разрешителното му за паша на територията на НП Пирин до края на
сезона.

УСЛОВИЯ

5.

1) Пашата на домашни животни, местата за тяхното преминаване и сенокоса се допускат само в
пасищните райони и по прокарите посочени в Специализираната карта към ПУ.
2) Конкретните райони, количествата, видът и броят на домашните животни се определят
ежегодно от Д „НП Пирин“.
3) Сенокосът се извършва с издадено от Д НПП разрешително.
4) Кучетата съпровождащи стадата да са със спъвачки.

НОРМИ
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6.

1) Числеността на домашните животни, допускани на паша, се определя на база на „Наръчник за
практиеско приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние“ МЗХ, в т.ч. при съблюдаване на вида, горните граници на броя и пасищните райони,
както следва:
Ползване на площите за паша от земеделски стопани до 0.15 ЖЕ/ха или минимум 1 коситба за
съответната година до 15 август за районите за паша от НП:
ЖЕ-условна единица/ коефициент за приравняване на гъстотата (броя) на животни на единица
фуражна площ, използвана за изхранването им както следва:
 Един кон над 6-месечна възраст се равнява на 1.0 ЖЕ = 1 ха/1 глава;
 Говедо до 6 мес.възраст – минимум 0.4 ЖЕ = 0.4ха/1глава
 Говедо до 1 година – минимум 0.6 ЖЕ = 0.6 ха/1глава
 Говедо над 1 година до 2 години се равнява на 1.0 ЖЕ =1 ха/1глава
 Една крава с бозаещо теле над 2 годишна възраст - 1.4 ЖЕ = 1.4 ха.
 Една овца се равнява на 0.15 ЖЕ = 0,15 ха/гл = 150 м2/гл
Забележка:Не се предоставят площи за едновременна паша на едър и дребен добитък.
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2) При намаляване на тревното покритие под 60% на определени пасищини територии, основно в
зоната на високопланинските пасища, да се прилага редуване на площите за паша през 15 дни;
3) Стадата се групират до 200 глави овце и до 100 глави говеда или коне. Всяко стадо може да се
съпровожда от най-много три кучета, които задължително носят спъвачки (с дължина до коленете
на кучето и дължина на пръчката 30 см);
4) Нощуването на пастирите във временните заслони се допуска от 1 май до 30 октомври.

7.

ПРЕПОРЪКИ
1) При планиране на ползвателите и районите за паша:
a. да се толерират местните породи животни;
b. да се толерират ползватели от прилежащите към НП населени места;
2) Подсяване с видове от тревостоя на деградирали ливади и пасища, загубили тревно покритие над
50% ;
3) Продължителността на ползване на всяко конкретно пасище да се съобразява със състава на
растителната покривка, продуктивността и метереологичните условия, след експертната оценка
на специалист или служител от парка.
4) Ползване на палатки от пастирите на места в районите за паша.
5) Да се предостави достъп до информация за начина на провеждане на пашата на всички
заинтересовани лица.

III.6. СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕЖИМИ
1.

Строителство, ремонт и реконструкции на сгради, съоръжения и инфраструктура, може да се
извършва при указаните в т.I и т.II ограничения / изисквания, в следните зони:
1) Зона за ограничено човешко въздействие
2) Зона за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерни и речни екосистеми
3) Специална „Буферна зона“
4) Зона за туризъм
5) Зонa на хижите, админ. центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения

УСЛОВИЯ
2.

1) Съгласно ЗЗТ, Чл.13.(2)(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Строителството на нови обекти,
разширението, преустройството/реконструкцията и промяната на предназначението на
съществуващи обекти, за които не се изисква оценка на въздействието на околната среда, се
извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от
него длъжностни лица, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони
2) В съответствие с Решенията на Комитета за световно наследство, за всяка от предвидените
Туристически зони да се разработят ПУП („Планове за развитие на туризма“), в т.ч. и Оценка
за въздействие върху околната среда и/или Оценки за съвместимост с целите на управление на
зоната по Натура, които да послужат за доказателство дали са допустими с оглед опазването
на Обекта на световното наследство, по критериите на Конвенцията за ОСКПН, респ.
Ръководството за нейното прилагане.
3) Евентуалното строителство на обекти и съоръжения в планираните туристически зони, се
извършва въз основа на разработен ПУП.
4) Границите на поземлени имоти (ПИ) дворове за застрояване, прилежащи площи на всички
сгради, трафопостове, каптажи и др. се определят и маркират на терена съгласно заповедите
за предоставяне на техните площи в срок до две години от приемането на ПУ. За целта да се
ползва приложения към ПУ списък.

НОРМИ
3.

1) ПУП или друг допустим по националното законодателство план/проект е основанието за
изграждането на обекти, като: палатъчни лагери, преместваеми обекти, метеорологични
станции, пастирски и туристически заслони, пречиствателни станции, сервизни помещения
(като пристройки / реконструкции) към съществуващи сгради, спортни съоръжения, в т.ч. за
техните размери, брой, площ, отстояния и др. технически параметри.
2) Допустимите за строителство обекти, техния брой, размери и др.параметри съответстват на
приетите с ПУП, респ. на актуално действащата нормативна уредба, в т.ч. на ЗУТ и/или на
ЗООС, ЗЗТ, ЗБР и др.
3) Допустимата площ за високопланински пастирски заслони е до 35 кв.м за един заслон, вкл.
място за дърва за огрев и огнище.

ПРЕПОРЪКИ
1) Създаването на инфраструктура /база/ на Планинско-спасителната служба (ПСС) на
територията на НП Пирин, се извършва на основание на одобрени по надлежния ред планове
и/или проекти, по действащото законодателство и съгласувано с Д „НП Пирин“.
2) Полагане на обезопасителни пособия по разрешени маршрути и траверси, когато такива се
налагат и ремонт на заслон „Кончето“ (като изключение в БР БД Дж, е допуснато по т.II.3)
3) При върхови натоварвания, след запълване капацитета на паркингите в ПУ „Вихрен“ да се
спира достъпът на МПС.
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4) При построяване на 2-ра кабинкова линия в ПУ „Вихрен“, когато и двете са в движение, се
спира достъпът на МПС на територията на ПУ.
5) До приемането и изпълнението на проекти /ПУП, за обектите над 50 човека да се предвидят
модулни пречиствателни станции за отпадъчни води;
6) При реконструкция на съществуващите електропроводи, същите да бъдат изпълнени
подземно, ако няма други ограничения по закон или с ПУ.

III.7. ТУРИЗЪМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ
РЕЖИМИ
1.

2.

Спортни дейности, може да се извършват при указаните в т.II ограничения / изисквания, в следните
зони:
1) Специална „Буферна зона“
2) Зона за туризъм
3) Зонa на хижите, админ. центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните
съоръжения
В другите зони, практикуването на туризъм и рекреация (в смисъл: преминаване и спиране за почивка)
се извършва при спазване на изискванията на закона и настоящия план за управление.
Забранява се:
1) конен туризъм, велосипедизъм, скално катерене, посещение на пещери, делта планери, извън
определените с ПУ места и маршрути (списъци на маршрути и места, ситуирани с пиктограми на
картата на зонирането).
2) бивакуване и кампиране извън устроените за целта места определени с ПУ (списъци и означения
с пиктограми на картата на зонирането), с изключение при неотложни обстоятелства – лоши
метеорологични условия.
3) движение и паркиране на МПС извън определената и означена за това пътна инфраструктура и
устроени паркинги, освен при изпълнение на служебните задължения на служители от Д НП,
МВР, МО и други държавни органи.
4) движение с АТВ, УТВ и спортни мотори в НП, освен при изпълнение на служебни задължения от
Д „НП Пирин“, при пожари и при спасителни операции.
5) движение на моторни шейни извън определените с ПУ места (зони за спорт и туризъм (съгласно
ПУП) и в зоната за хижи и админ.центрове.
6) увреждане, преместване на обекти и съоръжения от административната, туристическа и
информационна инфраструктура.
7)
скачане и плуване във водни течения и площи.
8)
къпане в реките и езерата и миене с препарати и сапуни.

УСЛОВИЯ

4.
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3.

1) При строителство и/или реконструкция (ремонт, преустройство /модернизация) на спортни
съоръжения да се имат предвид условията по т.III.6.2. (за дейност „Строителство, ремонт и
реконструкция“).
2) Да се осигури от собствениците и ползвателите на обекти редовно сметосъбиране и извозване
на битови отпадъци от всички туристически обекти.
3) Преминаването по установените в специализираната карта към ПУ маршрути и пътеки в парка
е свободно, а в зона „Резерватна“ – също, но при условие, че отговаря на изискванията на чл.17,
ал.1 и ал.2 – да се извършва по маркирани и определени със заповед на Министъра на околната
среда и водите пътеки.
4) Да се осигури и поддържа на основни места в планината информационно обезпечаване, в т.ч. и
инструкции за безопасност при преходи в планината (при различни условия), за превенция от
пожари, за опазване на дивата флора и фауна и т.н., съгласно установената от Д НП П практика.
5) При проектиране и изграждане на архитектурни елементи, преимуществено да се използват
естествени материали – камък и дърво.
6) При използване на технологии за изкуствен сняг, както и при затревяване върху ски писти, да
се използват вещества / разтвори, които не увреждат почвата.
7) Да не се допуска движение на МПС и техника по ски-пистите, през времето когато те не са
заснежени, освен при спасителни операции и при гасене на пожари.
8) Броят на пребиваващите в палатъчните лагери туристи (респ. и брой палатки) , не може да
надхвърля определения им капацитет.
1) Маршрутите за зимни пешеходни и ски преходи, както и за спускане със ски извън
утвърдените писти, се извършва по традиционните зимни трасета в НП Пирин.
2) Всички туристи ползващи зимни маршрути и трасета за спускане да имат собствен опит или
придружител водач.
3) Ски/сноуборд-фрирайд спускания могат да се разрешават от Д НПП за всеки сезон отделно, за
терени отговарящи на следните изисквания:
a. достъпност от ски курорт с пешеходен преход до час;
b. не-преминаване през резерватна зона, освен по разрешен маршрут;
c. възможен достъп на екип на Планинска спасителна служба (ПСС) в случай на
инцидент;
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НОРМИ
5.

1) За устройване на места /кътове за отдих, вкл. за палене на огън, са определени съгласно
Специализираната „Карта на туристическата инфраструктура“ (означени с пиктограми), и са
посочени в Списък към Свитък Приложения.
2) При определяне на велосипедни маршрути и маршрутите за езда се спазват следните норми:
a. За езда – ширина на пътеката 1.80 до 2.80 м;
b. За велосипеден туризъм - ширина на пътеката 1.30 до 2.50 м.
3) За практикуване на зимни и ски преходи:
a. пешеходните туристи имат предимство пред ски и сноуборд туристите;
b. ски и сноуборд туристите трябва да се съобразят с временните забрани за достъп до
определени райони, които Дирекцията на НП може да издаде.

ПРЕПОРЪКИ
6.

7.

1) ДНП може да въведе временни ограничения за зимни и ски преходи при неблагоприятни
метеорологични условия, висока лавинна опасност и др.п.
2) Обезопасяването на маршрутите за скално катерене да се извършва съгласно възприетите
национални и международни стандарти за безопасност.
3) Маршрутите за езда и велосипеден туризъм да не се припокриват
4) Примерни обекти за посещения, свързани с пещернячество:
a. Пропаст Бъндерица;
b. Пропаст Вихрен;
c. Пропаст Алеко – северозападен склон на връх Шаралия.
5) Примерни обекти за практикуване на алпинизъм и скално катерене:
a. По северната стена на вр.Вихрен;
b. По Върховете Каменица, Бански Суходол, Бъндеришки чукар, Башлийски чукар,
Синаница, Куклите, Зъбът, Дженгал, Яловарника;
c. В местности Пещерите и Жълтите скали (между х. Бъндерица и х. Вихрен);
6) Пещернячество се упражнява с научна цел от екипи с разрешение на ДНП.
По отношение на зимни ски преходи и спускания:
1) Да се преценява конкретната лавинна обстановка и да има възможност за отклоняване от
определената линия на маршрута (обиколни пътеки, така че да се избягват опасните
участъци).
2) Да се изготвят и обезпечат като широкодостъпна информация - GPS маршрути, които да са
изготени от експерти-скиори.
3) Като маршрути за зимни ски преходи и спускане извън писти:
a. Местност Шилигарника – х. Бъндерица – х. Вихрен – било между вр. Муратов и вр.
Хвойнати – вр. Хвойнати – Кабата – вр. Вихрен и спускане по обратния път и трасето
на лятната пътека вр.Вихрен-х. Вихрен
b. Местност Шилигарника – вр. Тодорка – вр. Малка Тодорка - х. Вихрен
c. Местност Чалин валог – х. Демяница – местност Тияците и обратно
d. Хижа Безбог – вр. Безбог – граница на резерват "Юлен" между вр.Безбог и
вр.Полежан и обратно
e. х. Яворов – Бункера – Сухото езеро-Суходолски превал и обратно
f. х. Беговица- местност Солището и обратно
g. Местност Попина лъка – з. Спано поле – Бъндеришка порта и обратно
4) Склонове за ски/сноуборд-фрирайд спускания в съседство до ски-курортите:
a. Североизточен склон на вр. Безбог
b. Северен склон на вр. Тодорка
c. Северозападен склон на вр. Тодорка
5) За прилагане на добрите световни практики в туризма, да се предприеме изготвяне на
подробни описания на алпийските маршрути за зимни ски преходи, по утвърдени
международни стандарти и формати. Да се ползва опита на работещите в България
професионални планински водачи и техните организации, напр. Асоциация “Планини и
хора”, Асоциация “Свободни планини”, Планинската спасителна служба, както и на скиорски
(БАССЕС) и алпинистки асоциации (БФКА), съвместно с дирекцията на НП Пирин.

III.8. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
РЕЖИМИ
1.

Научни изследвания, в т.ч. събиране на семенен материал, на редки, ендемитни, реликтни и защите ни
видове, могат да се извършват във всички зони, след уведомяване по надлежния ред Д НП Пирин.

УСЛОВИЯ
1) Ограничено използване на увреждащи околната среда и видовете технически пособия,
инструменти и технологии.
2) Всички съоръжения след приключване на наблюденията да се демонтират и да се
възстановява изходното състояние
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ПРЕПОРЪКИ
3.

1) Научно-изследователските дейности се провеждат въз основа на проектите залегнали в
Програма–VII към Част IV от ПУ.
2) Предложенията за други научно-изследователски дейности / проекти, могат да се правят пред
Д НП Пирин, след 4-та година, за приемане с Прегледа на ръководството на 5-та година от
действието на ПУ. Новите предложения, трябва да съдържат минимум следните сведения:
a. В случай на стартирали вече проекти се дава представа за досегашните постигнати
резултати;
b. Конкретно се формулира проблематиката в проекта и се посочва как той служи на
целите на опазването;
c. Вид на данните и методика за получаването им.
d. В случай, че проучването се прави в определена зона, се обосновава причината защо
само там може да се работи по даден проблем.
3) При провеждане на научни изследвания и мониторинг, да се оставя екземпляр от
разработките – резултати, с които се отчита дейността (оригинал) на разположение в ДНП –
на хартиен и магнитен носител.

IV. ПРЕПОРЪКИ ЗА НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Информационни и посетителски центрове и информационни пунктове да се устройват съгласно
“Концепция за Информационна система на НП Пирин” от 2002 г.
Места за паркиране да се осигуряват при подходите на НП при норматив 25 кв.м за лек и друг за
автобуси, както и 35 кв.м за хора с увреждания с определено участи на паркинга
Знаци за ограничаване скоростта на движение с МПС за преминаващи животни да се поставят на
определени пътни участъци, съгласувано с ДНП и КАТ.
Д НП да поддържа тесни партньорски връзка с общинските администрации на прилежащите общини
(Банско, Разлог, Кресна, Струмяни, Симитли и Г.Делчев) и с техните експерти, за обмяна на
информация и съвместни акции и дейности.
За превенция на незаконната сеч и бракониерство, ДНП да потърси и осъществи тесни партньорски
взаимоотношения с териториалните поделения на Юго-Западното държавно предприятие (ЮЗДП) –
гр.Благоевград, както следва по ТП ДГС/ДЛС в гр./с.: Разлог, Добринище, Гоце Делчев, Катунци,
Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли за организиране на съгласувани и регулярни съвместни
акции и др.дейности.
Ежегодно да се провеждат и срещи за обсъждане проблемите с бракониерството и увеличаване на
дивечовите запаси извън парковата територия с представители на НП, ловните сдружения, Общините,
ДГС/ДЛС, НПО, РПУ, РИОСВ и НП Рила. В срещите да се канят и лицата с подписани дългосрочни
договори за стопанисване на дивеча в близост до границите на НП Пирин.

Към СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ са представени:
 Списък на съществуващите места за палене на огън и КО (кътове за отдих)
 Планирани с План’14 нови места за палене на огън и КО.
 Списък на планираните с ПУ’14 места за бивакуване
 Списък на лечебни растения за лични нужди и на местата разрешени за събирането им.
 Списък на местата, разрешени за паша на домашни животни, вкл.тези за които се прилагат мерки от ПРСР
2007-2013 г. и сенокос, вкл.препоръчани норми за поддържане на пасището-брой, вид животни/единица
площ от местообитанието.
 Списък на Разрешителните/ съгласувателните режими за ползване на ресурсите в НП, въведени със ЗЗТ,
ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК и други нормативни документи, като се цитират отделни членове и се коментират
начина и процедурата за прилагането им.
 Списък на Зоните по подотдели за осъществяване на контрол и охрана по изпълнение на нормите и
режимите по План‘2014.

Към ЧАСТ 3 на Плана за управление т. 3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
НА ЗОНИТЕ е включена карта „Функционално зониране и режими“ в М 1: 120 000
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Към ЧАСТ 3 на Плана за управление т. 3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
НА ЗОНИТЕ е включена карта „Сранителна карта на функционалното зониране от План’04 и
План‘14“ в М 1: 120 000
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ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
4.1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
На основата на оценката на ефективността на управленисто на НП „Пирин“ в т.1.22.4. и
формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и
ограничения от Плана за управление, са определени приоритетни направления за 10
годишен период на действие на Плана. Критериите за определяне произтичат от:
- Международни и национални документи, планове и стратегии;
- Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в Плана за управление;
- Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и ограничения отразени в
точкова система за приоритетност в „Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на
мерки в рамките на 10-годишен план за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“

Основните критерии са обособени в следните насоки:






Избор на местообитания, предмет на опазване, поддържане или възстановяване;
Избор на видове, предмет на опазване, поддържане или възстановяване;
Дейности за опазване и възстановяване на ландшафти;
Дейности за поддържане и възстановяване на горски и безлесни територии;
Дейности за създаване на условия за природосъобразен туризъм, образование и
рекреация;
 Въздействие върху ключови компоненти на околната среда и др. (атмосферен въздух,
води, почви);
 Бъдещи научни изследвания за попълване празноти в познанията;
 Планиран Комплексен мониторинг на абиотични фактори, биологични групи и видове,
социално-икономически фактори за управленски мерки.

Очертават се следните приоритети степенувани по важност, свързани с постигане на
главните цели :
ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно
наследство към Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство
на ЮНЕСКО – ООН.
Приоритети:
 Изпълнение на ангажиментите съгласно международни документи по които Република
България е страна.
 Създаване на условия и възможности за осъществяване на образователни и научни цели в
съприкосновение със съхранена природна среда;
 Опазване на богатото недвижимо археологическо културно наследство на територията на НП
„Пирин“, адаптиране за целите на културния туризъм обектите на нематериалното културно
наследство в Прилежащите територии на Парка.

ВТОРА ГЛАВНА ЦЕЛ: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове
природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове.
Приоритети:
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 Запазване и поддържане природозащитното състояние на природните местообитания,
популациите и находищата на видовете и особено на консервационно значимите.
 Запазване естественото състояние на горските местообитания и особено на вековните гори,
запазване и поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояс
 Мониторинг на състоянието на ключови горски и безлесни територии;
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 Опазване биоразнообразието на генетично, популационно, видово, екосистемно и хабитатно
ниво
 Запазването на естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и техните
брегове
 Мониторинг за състоянието на водните местообитания
 Мониторинг за състоянието на популациите на автохтонните видове риби

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

 Запазване естественото състояние на екосистемите и местообитанията, вкл. в субалпийския
и алпийския пояс в резерватите и в други територии с потенциал на резерватни
 Мониторинг върху състоянието на резерватите по Програма „Човекът и биосферата“ ЮНЕСКО

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

 Планиране и изграждане на адекватна система за опазване и управление от Парковата
администрация, която да осигури съхранението на природното наследство за бъдещите
поколения;
 Създаване на планови механизми за поддържане на базите данни за сградния фонд,
подобряване неговото състояние и договорни отношения със собственици и ползватели,
защита собствеността на държавата, съвместни действия с доброволци и партньори.
 Повишаване квалификацията чрез образователни, квалификационни и научни програми за
експертите и персонала на Д НП „Пирин“;
 Провеждане на Посетителски мониторинг и мониторинг на конфликтите.
 Оптимизация на управлението, институциално развитие на администрацията на Националния
парк, обучение и управление кариерата на персонала

ПЕТА ГЛАВНА ЦЕЛ: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на
възможностите и предимствата на Националния парк
Приоритети:
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 Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на традиционни и нови алтернативни възможности за осигуряване на приходи за местните хора.
 Устойчиво ползване на биологични ресурси – паша, дървесина и дърва за огрев за парка и
местното население, билки, гъби, услуги и др. Упражняване на контрол върху ползването на
ресурсите
 Осигуряване развитието на природосъобразен летен и зимен туризъм спорт и рекреация в
съответствие със значимостта и предназначението на парка, чрез създаване на оптимални
условия за духовно обогатяване чрез досег с дивата природа, отдих и спорт за укрепване на
човешкото здраве
 Подпомагане на посетителите на парка при опознаване на интересните местообитания и
видове, чрез обучаване на водачи и целеви групи
 Повишаване информираността сред местното население за значимостта на Националния парк
като ОСН
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4.2. ПРОГРАМИ
Формулираните програми са в съотвествие с набелязаните Главни цели и определени
Приоритети за тяхното реализиране с План’14, като допълват програмите от План’04.
Обхващат следните направления:
4.2.1. Програма: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно
наследство към Конвенцията за опазване на Световното културно и природно
наследство на ЮНЕСКО – ООН.
Включва планиране, устройствени и инвестиционни проекти с отразени резултати от
инвентаризация и картиране, резултати от научни изследвания, научно-приложни разработки за
територията на НП, проекти в съответствие с решенията на КСН - планиране на Подробни
устройствени планове(ПУП) за развитие на туристически дейности в Специалната буферна зона за
опазване на ОСН, Проекти за опазване на недвижимото археологическо културно наследство,
опазване на ландшафта, планиране на зони от НП „Пирин“ по Програмата „Човекът и биосферата“ ЮНЕСКО

4.2.2.Програма: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове
природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове.
Включва научно-приложни проекти за опазване, поддържане и възстановяване на
биоразнообразието и ландшафтите – поддържане и възстановяване естественото състояние на
природните местообитания, популациите и находищата на видовете и особено на консервационно
значимите, запазване на автохтонността на горските местообитания и особено на вековните гори,
запазване и поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояс, проекти за опазване
и възстановяване на естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и техните брегове;

4.2.3. Програма: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в
други територии с потенциал на резерватни.
Включва проекти за опазване естественото състояние на екосистемите и местообитанията, вкл. в
субалпийския и алпийския пояс в Резерватната зона и в други територии с потенциал на резерватни,
проекти за научни изследвания, образователни дейности в съответствие с режима на зоната на
резерватите.

4.2.4. Програма: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП „Пирин“,
осигуряващо съхранена природна среда. Институциално развитие на Дирекцията на
„НП Пирин“
Включва Специализиран устройствен проект на зоната за туризъм(СПУП) решаващ транспортнокомуникационната достъпност и организация на автомобилното движение, проект за
комуникационна система за покритие със радиосигнал, проект за разработване на методика за
наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, които се осъществяват в границите на
Специалната буферна зона върху ОСН, проект за образователни и квалификационни, научни
програми за служителите на НП, оптимизация на управлението свързано с договорни отношения със
собственици и ползватели на хижи и др. сгради за подслон, проучване сред посетители на парка,
регионалното социално-икономическо проучване сред местните общности, проекти за контрол и
управление на фактори и компоненти на околната среда, институциално развитие на
администрацията на Националния парк, обучение и управление кариерата на персонала за
реализиране на Четвърта главна цел.

4.2.5. Програма: Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и
рекреация и информационното осигуряване на туристическата инфраструктура в
парка.
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Включва проекти за подобряване на туристическата инфраструктура в парка и прилежащите
територии, която е пряко свързана с туризма, интензивна поддръжка на туристическите маршрути,
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стандартизиране на туристическата маркировка и информационното им обезпечаване, разработване
на разнообразни услуги и продукти, предмет на устойчивия туризъм, изграждане на работеща
система от партньорства за устойчив туризъм между всички заинтересовани страни в прилежащите
на НП „Пирин“ територии, качествена интерпретация на наследството на Парка, създаване на
механизъм, за разпространение на информация, относно възможностите за алтернативни форми на
туризъм в дестинация „Пирин“ и др.

4.2.6. Програма: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на
възможностите и предимствата на Националния парк
Включва проекти за адаптиране на управлението на Парка към осигуряване на планови екосистемни
услуги - традиционни и нови алтернативни възможности за осигуряване на приходи за местните
хора и региона, научни и на основата на устройствени проекти за устойчиво ползване на биологични
ресурси – паша, ползване на дървесина за нуждите на Парка и местното население, билки, гъби и др.
недървесни продукти, научни и научно- приложни проекти за оптимално усвояване на отделни
ресурси от абиотичните фактори, за избягване на рискови климатични ситуации за подпомагане
развитието на природосъобразен летен и зимен туризъм, спорт и рекреация, проект за допълнителна
подготовка на специалисти – планински водачи, въвеждане на образователни мобилни приложения
за смартфони, проекти за рекламни кампании с цел повишаване информираността сред местното
население за значимостта на Националния парк като ОСН, проекти за партньорства с общините и
др.заинтересовани страни

4.2.7. Програма: Научни изследвания и Комплексен мониторинг
Включва научни изследвания и мониторингови проекти в Комплексен мониторинг по опазване и
възстановяване на фактори от абиотичните компоненти на околната среда, мониторингови проекти
за местообитания, растителни съобщества в горските и безлесни територии и видове от флората и
фауната.
Планираният Комплексен мониторинг е в определените шест района в НП „Пирин“ от Националната
система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР):
1-ви Район Бъндеришки циркус
Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 95А0, подтип Б-гори от
черна мура; 6170-Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества.
2-ри Район Ски-зона вр. Тодорка-Шилигарника-Бъндеришка поляна-м. Ечимене
Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 95А0, подтип А-гори от
бяла мура; черна мура; 4070* – храстови съобщества с Pinus mugo; 6520-Панински сенокосни ливади.
3-ти Район Спанополски и Башлийски циркуси
Местообитания: 62D0 - Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; 7140 –Преходни блата и
плаващи подвижни торфища.
4- ти Район Циркус Баюви дупки-резерват „Баюви дупки – Джинджирица“
Местообитания: 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 4070* – Храстови съобщества с Pinus
mugo; 9410 –Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea).
5-ти Район Попово-езерен циркус и резерват „Юлен“
Местообитания: 91СА – Рило-Родопски и Старопланински белборови гори; 6430 – Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс; 4060 – Алпийски и
бореални ерикоидни съобщества и 6230*- богати на видове картълови съобщества върху силикатен
терен в планините.
6-ти Район Влахински и Георгийски циркус
Местообитания: 4070* – Храстови съобщества с Pinus mugo; 9410 –Ацидофилни гори от Picea в
планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea); 7140 –Преходни блата и плаващи подвижни
торфища; 6170-Алпийски и субалпийски варокивови тревни съобщества; 6150 -силикатни алпийски и
болеални тревни съобщества.

4.3.ПРОЕКТИ
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Към всяка от така описаните програми са включени проекти, чието изпълнение следва да се
осъществи в средносрочен план – през първите 5 години. В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ
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(т.4.3), всеки от включените в програмите проект е представен с кратка анотация:
наименование/проект, цел и обект на прилагане, очаквани резултати, метод на работа и
приоритетност. Проектите са групирани и представени в Едногодишен (за първата година от
действие на Плана) и Средносрочен работен план (за първият 5 /пет/ годишен период) за
изпълнение на Плана за управление.
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И
ПОЛЗВАНЕ, т.4.3.ПРОЕКТИ са представени таблично всички планирани проекти включени към Програмите
от I до VII-2

4.4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ
4.4.1. Организация на дейностите на Дирекцията на НП „Пирин“
На основата на оценката на ефективността на управлението на НП „Пирин“ в т.1.22.4. и
формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и
ограничения от Плана за управление, са описани актуализирани оперативни задачи за изпълнение от
Дирекцията на НП „Пирин“ и взаимодействие с нейните партньори и заинтересовани страни.
Оперативни задачи се отнасят до организация на дейностите от Дирекцията на НП „Пирин“, която
осигурява провеждането на държавната политика по „опазване и поддържане на разнообразието от
екосистеми и естествените процеси, протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и
поддържане на биологичното разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни,
образователни и рекреационни дейности в поверената й защитена територия“. В тази връзка,
изпълнението на оперативните задачи е със съдействието на държавните, регионални и местни
структури на властта, в контекста на отговорностите им по изпълнение на Плана за управление.

Критериите за представяне на оперативните задачи на Д НП „Пирин“ и нейните дирекции
са:
 Произтичат от Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните

паркове, издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.,
в сила от 19.03.2013 г.
 Не могат да бъдат оформени и включени като проекти и дейности в Програмите;
 Включват функциониране на Обществен Консултативен съвет и Научен съвет към
Дирекцията на НП „Пирин“ като оперативни задачи
 Не следва да се определят оперативни задачи и задължения на Парковата администрация
извън определените с Правилника за дейността й.

Съгласно чл.5 (2) от Правилника Дирекцията има контролни, охранителни, регулиращи и
информационни функции. Изпълнението на оперативните задачи е следствие и в пряка
връзка с функциите на Д НП.
Контролни оперативни задачи
В изпълнение на контролните си функции Дирекцията в сферата на планирането и
проектирането изпълнява следните оперативни задачи:
 Участва в разработването на плана за управление и устройствените и техническите планове и

проекти като изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти;
 Прилага Плана за управление, като контролира спазването на границите на Специалната

буферна зона, режимите, нормите и условията в зоните на НП „Пирин“;
 Изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти съгласно
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приет от Министерски Съвет „План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“
и неговият Работен план с определената приоритетност на проектите за разработване;
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 Възлага разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или

възстановителни дейности, предвидени в Плана за управление и устройствените планове;
 Участва в разработването на плановете и проектите от Работния план, като предоставя

наличната информация, необходима за разработването на планове и проекти;
 Подготвя становища по плановете и проектите и участва в процеса на тяхното приемане;
 Д НП прилага плановете и проектите, като възлага или контролира изпълнението на









дейности и проекти в следните насоки:
- научни изследвания;
- възстановяване на екосистеми и съобщества
- борба с ерозията;
- поддържане и възобновяване на горите;
- поддържане и/или възстановяване на популациите на растителни и животински
видове или условията в техните местообитания;
- изграждане и поддържане на посетителската инфраструктура - маршрути,
маркировки и обозначения, заслони и места за почивки и др.;
- издаване на информационни, рекламни, образователни и други материали за
популяризиране на дейността на ДНП;
Осъществява общ контрол по спазване на законодателството в областта на опазването на
околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии;
Издава разрешителни за паша в националния парк в съответствие с плановете и проектите по
глава четвърта от ЗЗТ;
Ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и
възстановителните дейности в горите на територията на националния парк в съответствие с
плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ;
Събиране в търговски количества на гъби, лечебни растения и диворастящи плодове, които
не са лечебни растения, на територията на националния парк в съответствие с плановете и
проектите по глава четвърта от ЗЗТ и Закона за лечебните растения;
Контролира съответните органи, организации и лица по спазване на:
- условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности
- условията на концесионни договори;
- условията в разрешителните за паша, дървесина и гъби в количества за търговски
цели;
- условията в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),
екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС);

Охранителни оперативни задачи
 Охранява поверените й защитени територии, като:

организира охраната по сектори, паркови участъци и охранителни участъци;
организира подвижна охрана;
осигурява изграждането и функционирането на контролни пунктове и
противопожарни депа;
- осигурява специализирано наблюдение през пожароопасния сезон;
 Реализира и контролира изпълнението на противопожарни мероприятия;
 При изпълнение на задълженията си по контрола и охраната, определени от директора на
националния парк, служители на дирекцията имат право:
- да извършват проверки, да изискват справки и писмени обяснения за всички
дейности на територията на националния парк, извършвани от физически и
юридически лица;
- на свободен достъп до всички обекти на територията на националния парк във
връзка с извършването на проверки или вземане на проби за установяване на
увреждане или замърсяване на околната среда;
- да санкционират нарушителите в предвидените от Закона случаи.
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Регулиращи оперативни задачи
 Координира дейностите с

ведомства, общини, обществени организации, научни и
академични институти, физически и юридически лица, заинтересoвани или специализирани в
областта на опазване на биоразнообразието, културно-историческото наследство,
рекреацията, туризма и други;

Информационни оперативни задачи
 Организира и поддържа база данни за: горските екосистеми, природните местообитания,







растителните и животинските видове, посетителския поток, културно-историческите
обекти, обектите на капиталното строителство и други обекти и дейности на
територията на НП „Пирин“
Предоставя информация на заинтересовани организации и лица;
Изготвя становища във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и ОС, по искания за строителство и
други дейности в Парка;
Разработва, организира и координира провеждането на образователни програми за
посетителите и местното население в района на НП „Пирин“;
Организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
Осъществява мониторинг върху:
- състоянието на природни местообитания, както и върху състоянието на
популациите на растителни и животински видове;
- състоянието на други компоненти на околната среда - води, почви;
- броя на посетителите;
- въздействието на посетителския поток върху състоянието на екосистемите;

Общата администрация на Д НП
 Изготвя анализи за потребностите от обучение на персонала и планира обучението, подготвя

доклада за състоянието на администрацията в съответствие със Закона за администрацията;

Специализираната администрация на Д НП
 Подпомага осъществяването на правомощията на директора и на заместник-директора на

ДНП, като осъществява информационни, регулиращи, координиращи и контролни функции.

Дирекция "Биоразнообразие, планове, програми и проекти":
 Разработва планове и програми за управление на ресурсите, научни изследвания и

мониторинг;
 Организира и извършва мониторинг върху:

състоянието на природни местообитания, както и върху състоянието на
популациите на растителни и животински видове, състоянието на други
компоненти на околната среда - води, почви;
- туристическото въздействие;
- състоянието на посетителската инфраструктура;
- оценява състоянието на природни местообитания и на популациите на растителни
и животински видове;
- изготвя ресурсни оценки;
 Изготвя анализи и дава предложения до директора за:
- местата и количествата за ползване на биологични ресурси;
- ограничаване на дейности по ползването на биологични ресурси;
- спиране на дейности или обекти, които увреждат или замърсяват околната среда в
територията управлявана от Д НП над допустимите норми;
- мерки за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от допуснати
нарушения или увреждане и замърсяване на околната среда;
 Организира и координира инвентаризацията и картирането на инфраструктурни обекти;
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 Координира дейността на съответните органи, организации и лица при изпълнението на










възложените поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни, туристически и
други дейности;
Разработва, организира и координира изпълнението на планове и програми за развитие на
посетителската инфраструктура;
Разработва информационни, рекламни, образователни и други популярни материали и
продукти;
Организира, ръководи и контролира дейността на посетителските и информационните
центрове;
Осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията;
Издава бюлетин за дейността на ДНП;
Организира процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на
управлението на Д НП;
Организира и координира изпълнението на ангажименти, произтичащи от членството на
ДНП в международни организации и мрежи;
Разработва документация за кандидатстване по проекти с външно финансиране.

Дирекция "Контрол и охрана":
 Организира и извършва охраната на горите, земите и водните площи от незаконни действия,

включително от пожари;
 Разработва планове и графици за ефективна охрана, контрол и борба с възникнали пожари;
 Организира и извършва контрол по спазване режима в защитената територия, други условия,

посочени в устройствените и техническите планове и проекти;
 Организира и извършва контрол над дейността на други ведомства, организации и лица на
територията на Парка
 Организира и извършва контрол над съответните органи, организации и лица по спазване на
условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности, условията на концесионни
договори, разрешителни, условията в решения по ОВОС, ЕО и ОС;
 Организира и извършва контрол по спазването на противопожарните изисквания на
територията на Парка, като при пожар участва в потушаването му;
 Извършва проверки на обекти, съоръжения и дейности и на всички документи, разрешаващи










ползване, дейности и движение;
Съставя актове за установени нарушения и предупредителни и констативни протоколи;
Извършва ревизии на охранителните участъци;
Извършва дейности по прилагането на принудителни административни мерки;
Поддържа връзки с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), Главна
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР и Планинската
спасителна служба;
Извършва дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на околната
среда;
Участва в изпълнението на дейности, свързани с развитие на посетителската
инфраструктура;
Съпровожда посетителски групи, предоставя информация и оказва съдействие на
посетителите;
Участва в разпространението на информационни, рекламни, образователни и други
популярни материали.
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Представените оперативни задачи на Дирекцията на НП „Пирин“, дирекциите от нейната
структура, осигуряват предпоставките за организационно и професионално, в рамките на
служебните задължения на персонала, да се осъществи подготовка и изискващото се
финансиране на планираните Програми и Проекти от Плана за управление на НП „Пирин“
за периода 2014-2023 г.
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4.4.2. Управленска структура на Дирекция „НП Пирин“ за изпълнение на Плана за
управление за периода 2014-2023 г
По-долу, графично (фиг.34) и в таблица (Таблица№ 77) се представя новото длъжностно
разпределение на администрацията на Дирекцията на НП Пирин, вкл. по паркови участъци.
Наблюденията на екипа по разработване на ПУ, основавайки се на заложените в него повече
и още по-отговорни задачи за изпълнение, вкл. за охрана и опазване от една страна, и от
друга - на база повишените изисквания и обществени очаквания, съгласувано с Дирекцията
на парка, правят настоящото предложение за изменение на действащата към 2014 г
управленска структура, в посока увеличаване на служителите, както следва:
Фиг. 34. Функционална структура на ДНП Пирин за изпълнение на План‘2014
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ДИРЕКТОР
Директор на дирекция „Контрол и
охрана”
Главен инспектор на парков участък
Специалист "Паркова охрана”
Специалист "Подвижна паркова
охрана”
Директор на дирекция "АФПД"
Специалист "Счетоводител"
Специалист "Касиер"
Технически сътрудник "Секретар"
Експерт "ЧР и канцелария"
Специалист "Юрист - консулт"
Експерт "ПИЦ"
Изпълнител "Домакин"
Директор на дирекция „БППП"
Експерт „ОП и ПИЦ"
Експерт "Инфраструктура"
Експерт „ПВД"
Експерт „ Гори"
Експерт „Флора"
Експерт „Фауна"
Експерт „ГИС"
Експерт „ТДИ "
Специалист " Биоразнообразие”
ОБЩО

Общо за Д „НП
Пирин“

ПУ Трите реки

ПУ Каменица

ПУ Синаница

ПУ Безбог

ДЛЪЖНОСТ

ПУ Баюви
дупки

№

ПУ Вихрен

Таблица № 71 Длъжностно разпределение по паркови участъци за изпълнение на ПУ‘2014

1

1

1

1

1
7

1
5

1
4

1
4

1
4

1
4

6
28

2

2

2

2

2

2

12

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
34

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8

7

7

7

7
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4.5. РАБОТЕН ПЛАН
ПРОГРАМА I: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство към
Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО –
ООН.
висока

средна

Наименование на проекта

ниска
І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

1.1.Задание за проектиране;
1.2.Паркоустройствен проект за територията
на НП „Пирин“- фаза Технически проект
2.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за
разработване на Специализиран подробен
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Наименование на проекта

І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

устройствен план на ски зона с център
гр.Банско в Специална буферна зона на ОСН
2.2. Специализиран Подробен устройствен
план съгласно чл.111 от ЗУТ за туристическо
развитие на ски зона с център гр.Банско
съгласно чл. 126.от ЗУТ – Предварителен и
окончателен проект.

Източник на
финансиране
Община
гр.Банско;
„Юлен“АД
Община
гр.Банско

3.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за
разработване на Специализиран ПУП на ски
зона с център гр.Добринище в Специална
буферна зона на ОСН
3.2. Специализиран Подробен устройствен
план за туристическо развитие на ски зона с
център гр.Добринище съгласно чл. 126.от
ЗУТ – Предварителен и окончателен проект
4.Подобряване на условията и
възстановяване на качествените показатели
на почвата на територията на ски писти
„Томба” и „Тодорка” в Специалната буферна
зона на ОСН на ски зона с център гр.Банско
5.Противоерозионно укрепяване на откоси на
ски-път 1 в Специалната буферна зона на
ОСН на ски зона с център гр.Банско

Община
гр.Банско

„Юлен“ АД

„Юлен“ АД
ОП „Околна
среда 20142020“;
ПУДОС;
ИНТЕРЕГ-V
ПРСР,
ТГС
БългарияГърция
ОП „Околна
среда 20142020“;
ЮНЕСКО

6.Проучване за оценка на риска от бедствия
(наводнения, лавини, пожари и др.) и проект
за превенция с оглед опазване на живота и
природния ресурс на НП Пирин.
7.Проучване на експозиционния потенциал
на археологическото наследство на
територията на НП „Пирин“.
8.Проучване за определяне на преходната
зона в Прилежащите територии в контекста
на планираните в План‘14 на НП „Пирин“
зони от територията на НП „Пирин“ по
Програмата (MAB) „Човекът и биосферата”ЮНЕСКО
9.Проучване и предложение за Биосферен
резерват включващ НП „Пирин“ и Южен
Пирин, зониран в съответствие със
Севилската стратегия, 1995 г. и др. указания
и документи на ЮНЕСКО
10.Разработване на методика за наблюдение
на въздействията на ски спорта и други
дейности, които се осъществяват в границите
на Специалната буферна зона върху ОСН
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ОП „Околна
среда 20142020
ЮНЕСКО
ОП „Околна
среда 20142020

ПРОГРАМА II: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни
местообитания и местообитания на растителни и животински видове.
висока

средна

ниска
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Наименование на проекта

І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

1.Изграждане и поддържане на база-данни за
хидробиологичното състояние на
представителни водни лотични и лентични
водни тела за НП „Пирин“.
2.Разработване на предложение –
документация, за опазване и включване в
границите на Биосферен резерват „Баюви
дупки-Джинджирица“ на находища на
Papaver degenii и Centranthus kelererii,
Leontopodium alpinum, Saxifraga ferdinandicoburgii, S. stribrnyi и др. които не са в
границите на територии със строг режим
3.Прединвестиционно проучване в НП
„Пирин“ за запазване на естественото
състояние на речната мрежа, стоящите
водоеми и техните брегове
4.Прединвестиционно проучване в НП
„Пирин“ за подобряване на състоянието на
санитарно-охранителните зони в
съответствие с нормативните изисквания
6.Прединвестиционно проучване за
изграждане на локални пречиствателни
съоръжения за генерираните на територията
на НП „Пирин“ отпадъчни води.
7.Прединвестиционно проучване за
подобряване на техническото състояние на
водохващанията на територията на НП
„Пирин“
8.Флористична, фитоценологична и
дендрохронологична характеристика на
вековните гори в НП “Пирин” и тяхната
паспортизацея за създаване на база данни за
целите на тяхното опазване.

9.Проучване на гъбното разнообразие в НП
„Пирин” на стопански важните ядливи и
консервационно значими видове гъби.

10.Създаване на експозиционна градина за ex
situ отглеждане и съхраняване на определени
растения – характерни представители на
флората на НП „Пирин“
11.Проучване на основни негативни
тенденции при пашата на домашни животни
– нарушаване на репродуктивната и
популационна структура на консервационно
значими видове в НП „Пирин“

Източник на
финансиране
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“

ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
Life+
ОП „Околна
среда 20142020“;
ОП „Наука и
образование
за
нтелигентен
растеж“
ПРСР;
ОП „Наука и
образование
за
нтелигентен
растеж“
ОП „Околна
среда 20142020“;
ПРСР
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ПРОГРАМА III: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в други територии с
потенциал на резерватни.
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Приоритетност:

висока

средна

Наименование на проекта

ниска
І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

1,Изследване върху туристическото
въздействие и други спортове в резерватната
зона и в други територии с потенциал на
резерватни в НП „Пирин“
2.Изследване на промените в естествените
възобновителни процеси в горските
екосистеми на Биосферен резерват „Баювидупки-Джинджирица“ и в границите на
предложеното разширение
3.Разработване на информационно издание
за Биосферен резерват „Баюви-дупкиДжинджирица“ - в границите на
предложеното разширение и Резерват
„Юлен“

Източник на
финансиране
ОП „Околна
среда 20142020“
Еразъм +
ОП „Околна
среда 20142020“

ОП „Околна
среда 20142020“

ПРОГРАМА IV: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП „Пирин“,
осигуряващо съхранена природна среда. Институциално развитие на Дирекцията на НП
„Пирин“
Приоритетност:

висока

средна

ниска
332
І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

1.Инициране от Д НПП към компетентните
органи предложение за отстраняване на
допуснати непълноти и фактически грешки в
Кадастралната карта и Картата на
възстановената собственост и
съпровождащите ги семантични данни.
2.Обезпечаване на собствеността на
държавата с актове за държавна собственост
за територията на НП „Пирин“.
3.Планиране и изграждане на адекватна
система за опазване и управление от екипа на
Парковата администрация на НП „Пирин“,
която да осигури съхранението на
природното наследство за бъдещите
поколения.
4.Повишаване квалификацията чрез
образователни, квалификационни и научни
програми за експертите и персонала на Д НП
„Пирин“

5.Повишаване на специфичните
квалификации на парковия персонал на НП
„Пирин“
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Източник на
финансиране
МРРБ

ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“

ОП „Околна
среда 20142020“;
ОП „Развитие
на човешки
ресурси“;
ОП „Добро
управление“
ОП „Околна
среда 20142020“;
ОП „Развитие
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І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

6.Изграждане на работеща система от
партньорства за устойчиви дейности между
всички заинтересовани страни и целеви
групи в прилежащите на НП „Пирин“
територии
7.Паспортизация в НП „Пирин“ на обектите
за подслон за техническо съответствие и
енергийна ефективност.
8.Прединвестиционно проучване за
строежите в Парка за „текущ ремонт“ и
„реконструкция“ за подобряване и
поддържане в изправност на сгради,
постройки, съоръжения, инсталации и
вътрешни преустройства при ползване на
сградния фонд в НП „Пирин“
9.Прецизиране и допълване на базата от
данни и документи, свързана с вещните
права върху строежи в т.ч. и сервитути на
други собственици (физически и
юридически лица), на обекти и
съоръжения намиращи се на територията на
НП „Пирин“.
10.1. Задание съгласно чл. 125. (1) от ЗУТ за
разработване на Специализиран ПУП на
Зоната за туризъм от План‘14
10.2. Специализиран Подробен устройствен
план на Зона за туризъм от План’14
11.Институциално развитие на управлението
чрез създаване на система за поддържане в
актуално състояние на база от данни за НП
„Пирин“ и намиращите се в него сгради и
сградни комплекси, точкови, площни и
линейни обекти от инженерната и
техническата инфраструктура.
12.Оптимизация на управлението на Д НП
свързано с договорни отношения със
собственици и ползватели на хижи и др.
сгради за подслон и обслужване, както и
дворни мрежи и съоръжения
13.Съвместна дейност на Д НП „Пирин“ с
доброволци и доброволчески организации за
опазване на биологичното разнообразие и
природния комплекс.
14.Дооборудване и дейности по технически
проект „Опазване горите от пожари и
действия при пожарна ситуация в НП
„Пирин“ и Резерват „Тисата““
15.Прединвестиционно проучване на
територията на НП „Пирин“ за управление и
контрол на замърсяването с битови
отпадъци.
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Източник на
финансиране
на човешки
ресурси“
ОП „Добро
управление“
ПРСР
ОП „Добро
управление
МРРБ;ОП
МРРБ; ОП

МРРБ; ОП

МРРБ; ОП
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“; др.

ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Добро
управление“
ОП „Околна
среда 20142020“
Еразъм +
ПРСР
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
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Наименование на проекта
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Наименование на проекта

І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

16.Проектиране, изграждане и внедряване на
комуникационна система за покритие със
радиосигнал на територия на НП „Пирин“ и
създаване условия за осъществяване на
наблюдение и охрана.
17.Допитване/анкетно извадково проучване
сред посетители на НП „Пирин“.

Източник на
финансиране
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“

18.Регионалното социално-икономическо
проучване сред местните общности за НП
„Пирин“

ПРОГРАМА V: Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и рекреация
и информационното осигуряване на туристическата инфраструктура в парка.
висока

средна

Наименование на проекта

ниска
І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

1.Маркировка на Планинската спасителна
служба (ПСС) в НП „Пирин“
2.Указателни табели за посока с информация
в НП „Пирин“
3.Поддържане и обновяване на
туристическата наличност на територията на
НП „Пирин“.
4.Прединвестиционно проучване за
технически проект за безопасност на
посетителите при посещения в НП „Пирин“
5. Проучване върху източниците на
информация за установяване на меродавната
топонимия в НП „Пирин“ и района около
него
6.Актуализация на част от информационните
материали за НП „Пирин“ спрямо данните от
ПУ‘14.
7.Туристическа маркировка в НП „Пирин“
8. Посетителски информационни центрове
(ПИЦ), Контролно информационни пунктове
(КИП) и информационни точки (хижи,
заслони, тур. бази и др.)
9.Устройване на палатъчни лагери на
територията на НП „Пирин“
10.Зимни туристически маршрути в НП
„Пирин“ - проучване, обосновка, съгласуване
и предложение за трасета на туристически
маршрути
11.Пътна маркировка и информационно
осигуряване на територията на НП „Пирин“
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Източник на
финансиране
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
МРРБ;

ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 2014-
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Наименование на проекта

І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

12.Единна информационна база данни за НП
„Пирин“ - достъпна за всеки.

Източник на
финансиране
2020“
ОП „Околна
среда 20142020“

ПРОГРАМА VI: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на
възможностите и предимствата на Националния парк
висока

средна

Наименование на проекта

ниска
І-ва
год.

ІІ-ра
год.

ІІІ-та
год.

ІV-та
год.

V-та
год.

1.Експертна оценка на локалния соларен
възобновим енергиен ресурс на територията
на НП „Пирин“
2.
Насърчаване
и
производство
на
животински и растителни продукти от
местни породи крави и овце и местни
произходи на билки с гарантиран произход и
запазена марка с името на НП „Пирин“
3.Повишаване на информираността за
значимостта на Националния парк „Пирин“
като Обект на световното наследство
4.Проект за актуализация на съществуващия
интернет сайт на Д НП „Пирин“ и
интегриране със социалните медии.
5.Изготвяне на образователни мобилни
приложения за смартфони и таблети с
природни феномени от НП „Пирин“
6.Създаване на Форум „Пирин“ – НП
„Пирин“
7.Оценка и картиране на материални,
регулиращи и културни услуги на
територията на НП „Пирин“ ЕКОСИСТЕМНИ услуги
8.Рекреационно-туристическа експертиза на
климатичната среда в НП „Пирин”
9.Устойчив транспорт в НП „Пирин“ съвместна инициатива и грантов проект с
общините за въвеждане на електромобили
като средство за транспорт
10.Разработване на устройствен проект за
паша в определените за паша райони от
План’14 на НП „Пирин
11.Допълнителна подготовка на специалисти
– планински водачи в НП „Пирин“
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Източник на
финансиране
ОП „Околна
среда 20142020“
„Югоизточна
Европа“
ПРСР;
„Югоизточна
Европа“
ЮНЕСКО
МОСВ ПУДООС
МОСВ ПУДООС
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Модерно
управление“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“; МТ
ПРСР;
ОП „Околна
среда 20142020“;
ОП „Региони
в растеж“
ПРСР
ОП „Околна
среда 20142020“
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ПРОГРАМА VІІ: Научни изследвания и комплексен мониторинг
ПРОГРАМА VII-1: Научни изследвания
Приоритетност:

Определя се от Научния съвет към Д НП Пирин

Приоритетността на тази група проекти ще се определи от Научния съвет към Д НП
Пирин.
Наименование на проекта

І-ва
ІІ-ра
ІІІ-та
год.
год.
год.
Местообитания, растителност, флора

ІV-та
год.

V-та
год.

Разработване на обща класификация на
растителността на НП „Пирин“ по
флористично-екологичния метод на БраунБланке.
Изследване
на естествените процеси
протичащи при промените в горната граница
на гората на територията на НП “Пирин” в
резултат на естественото възобновяване на
Pinus peuce Grsb.
Проучвания върху видови критични групи в
НП „Пирин“ –апомиктни родове,
Проучване
на
еутрофикацията
глациалните езера в НП „Пирин“

Източник на
финансиране
ОП „Околна
среда 20142020
Life+
ОП „Околна
среда 20142020
Life+
ОП „Околна
среда 20142020
Life+
ОП „Околна
среда 20142020
Life+
ОП „Околна
среда 20142020“
„Наука и
образование
за
интелигентен
растеж“
„Наука и
образование
за
интелигентен
растеж“
Life+

на

Проучване значението на балканския и
косматия зановец (Chamaecytisus hirsutus и
Ch. absinthioides) в районите за паша, като
фуражни и лечебни растения с антицестодно
действие във ветеринарната практика.

Проучване влиянието на пашата върху
популациите на насекомите-опрашители на
територията на НП „Пирин“

фАУНА
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ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
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Проучване разпространението и плътността
на някои видове безгръбначни животни във
високопланинската зона на парка.
Мониторинг на популацията на балканската
пъстърва (Salmo trutta fario) и лещанката
(Phoxinus phoxinus) на територията на НП
Пирин.
Екологични проучвания върху популацията
на планинската жаба (Rana temporaria) в
различни части от НП Пирин.
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Проучване на дневни грабливи видове птици
(разр. Accipitriformes и Falconiformes) на
територията на НП Пирин.
Мониторинг на видове нощни грабливи
птици (разр. Strigiformes) в парк Пирин.
Състояние и тенденции в разпространението
и числеността на балканската чучулига
(Eremophila alpestris balcanica), алпийската
завирушка (Prunella collaris subalpina) и
пъстрия скален дрозд (Monticola saxatilis).
КОМПЛЕКСЕН МОНИТОРИНГ
Оценка на благоприятното природозащитно
състояние (БПС) на природните
местообитания
Оценка на благоприятното природозащитно
състояние (БПС) на консервационно значими
видове
Разработване на Концепция за
разположението на автоматични
наблюдателни пунктове за климатични
елементи вкл. валежи
Анализ и оценка на съществуващата база от
данни от измерванията за качество на водите
– реки и езера, с цел, оптимизиране на
мрежата от контролни пунктове за
мониторинг
Монитринг на посетителите на парка
Оценка на конфликтите между социоикономичската и екологичната системи
Мониторинг на нарушенията

ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
Life+
ОП „Околна
среда 20142020“
Life+
ОП „Околна
среда 20142020“
Life+
Институт по
география и
геофизични
изследвания БАН
ОП „Околна
среда 20142020“
337
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“
ОП „Околна
среда 20142020“

ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
За изпълнението от Д НП на определените цели с План за управление на НП „Пирин“ за
периода 2014-2023 г. се предвижда на четвъртата година от приемането на Плана от
Министерски съвет, преглед на тяхното изпълнение и актуалност.
Изборът на Изпълнител за Преглед на изпълнението на План’14 относно изпълнението на
целите, следва да се процедира по Закона за обществените поръчки.
Дирекцията на НП „Пирин“ като Възложител на Прегледа, предоставя цялата информация
по изпълнението на Плана, до етапа на Прегледа. Информацията следва да включва:
 Годишни доклади на Д НП за изпълнение на проектите в съответствие с Програмите от
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 Подкрепящ докладите доказателствен материал: описания, карти, междинни и окончателни








отчети, резултати от анализи на водни, почвени проби, статистически данни, констативни
протоколи и др.
Анализ на изпълнение на главните и второстепенни цели, преодолени ли са ограниченията от
естествен и антропогенен характер описани в т.2.3. Ефект на ограниченията от Част 2:
Дългосрочни цели и ограничения.
Критериите за оценка на изпълнението да бъде главно степента и качеството на изпълнение
на включените Проекти в Програмите от I-VII. от План’14.
При избора на Проектите за изпълнение, отчитана ли е тяхната степен на приоритетност;
Необходимост от съставен точен график за подготовка на Прегледа, Процедура по ЗОП,
реализиране на Прегледа и подготовка на Публично обсъждане на изпълнението на План‘14.
Утвърдената от министъра на околната среда и водите Техническа документация и Задание
за Прегледа към Обществената поръчка е необходимо условие и гарант за обективна
процедура.

Съгласно ЗЗТ - чл. 60. (3) на всеки четири години се организира публично обсъждане на
изпълнението на плана за управление на националните и природни паркове, организирано
от Министерството на околната среда и водите, на което се канят за участие лицата по ал. 2
от чл.60 на ЗЗТ. За участие в заседанията на съвета по ал. 1 се уведомяват представители на
заинтересованите държавни органи, областни управители, общини, научни и
неправителствени организации. Уведомленията се изпращат предварително, не по-малко от
20 дни преди датата на заседанието, а също така съобщения за него се поставят на видно
място в съответните общини, регионални инспекции по опазване на околната среда и водите
и Министерството на околната среда и водите в същия срок.
Всички планирани проекти в Средносрочният План’14, следва да бъдат предмет на оценка
по отношение ефективността на резултатите по посочените по-горе критерии и индикатори.
5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ
Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за Преглед и Оценка на
изпълнението на „Оперативните задачи“.
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База за този преглед и оценка следва да бъде действащата схема за отговорности и дейности
на Администрацията на Дирекцията на НП „Пирин“, описана в т.4.4. „Оперативни задачи“
от настоящия План за управление. Всички отговорности и текуща отчетност са определени с
Правилници и Инструкции за дейността на Дирекцията на НП „Пирин“. За целите на
прегледа и оценката Изпълнителят на Прегледа следва да проучи документи от действащата
система за отчетност, съгласувателни, разрешителни документи и контрол в рамките на
Администрацията на Д НП определени от Компетентния орган - МОСВ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА
2014-2023 Г.
Карти към съответните части от Том: План за управление на НП „Пирин“ за периода
2014-2023 г. :
Приложение 1: Карта на местоположението на НП "Пирин" - М 1 : 100 000
Приложение 2: Карта „Разпространение на видовете скали, според техния състав“ - М 1 :
120 000
Приложение 3: Карта на релефа на НП "Пирин" - М 1 : 120 000
Приложение 4: Дългосрочна визия за развитие на НП „Пирин“ за 50 годишен период
Приложение 5: Карта "Функционалното зониране и режими" - М 1 : 120 000
Приложение 6: Сравнителна карта на функционално зониране от План’04 и План’14 - М 1 :
120 000
СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – Включва: Списъци, таблици, подробни данни, подкрепящи
съответни части, раздели и точки от Том: План за управление;
СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ
РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – Включва: Задание за разработване на План за
управление за НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г., Заповеди за обявяване и
прекатегоризиране на НП и резерватите в неговата територия, писма от Д НП, НСЗП-МОСВ
и др. заинтересовани страни, становища свързани с ПУ, покани, програми за работни срещи
и семинари, протоколи от тях, от научни съвети и присъствени листа от работни срещи,
семинари и научни съвети.
СВИТЪК III: КАРТЕН МАТЕРИАЛ – Включва: Картен материал на хартиен носител
съгласно„Структура и съдържание на актуализирания План за управление“
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СБОРНИК: ПРАВНИ АНАЛИЗИ;
СБОРНИК: АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ
СБОРНИК: БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СБОРНИК: ГОРИ
СБОРНИК: ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
СБОРНИК:ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
СБОРНИК: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
СБОРНИК: ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
СБОРНИК: МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ
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