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Схематична диаграма на Методологията за изпълнение с основни дейности и взаимовръзки

Дейност No 1: Подготвителна работа

Дейност No 2: Теренно-проучвателна /
описателна част
2.1. Разработване на Част 0 – Въведение
и Част 1: Описание и оценка
2.2: Характеристика на абиотичните
фактори.
2.3. Биологична характеристика –
екосистеми и биотопи, растителност
2.4. Биологична характеристика –
инвентаризация на горските територии
2.5. Биологична характеристика
–
ФЛОРА
2.6. Биологична характеристика –
ФАУНА
2.7. Културна и социално-икономическа
характеристика.
2.8. Национално представително
изследване на общественото мнение
2.9. Ландшафт
2.10. Състояние на компонентите на
околната среда
Дейност No 3: Екологична и
Социалноикономическа оценка
•3.1. Първа оценка (екологична,
социално-икономическа и потенциална
стойност на НП)
3.2. Определяне на дългосрочните цели и
приоритети
3.3. Втора оценка

Екип на проекта + Научен Съвет + Поддръжка
Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите / СУК

1.1. Набиране, проучване и предварител
на оценка на съществуваща информация
1.2. Попълване на основни празноти в
информацията
1.3. Програма (схеми) за ангажиране на
заинтересуваните страни
1.4. Интегрални информационни
системи, ГИС архитектура и база данни
1.5. Методика за извършване на
инвентаризация на горските територии

Подкрепящи дейности и
управление на проекта,
финанси/софтуер

Обществено обсъждане
В Е Е С към МОСВ

ПУ на
НП Пирин
Окончателен доклад и
План за Управление
Дейност No 6: Организация и
провеждане на обсъждания, работни
срещи, семинари

•Организация и провеждане на работни срещи /
семинари, обсъждания с представители на ЕУП
и др.експерти.
• Организация и провеждане на Общ.Обс. с
предст-ли на ЗС за запознаване , по етапи и на
ОО за представяне на проекта на ПУ...
• Представяне на проекта на ПУ пред ВЕЕС.
• Отразяване на целесъобр. предлож . от
Общ.обс. и на бележките от ВЕЕС.

Д НП Пирин
Институции

ЕУП/ към
НП ПИРИН

Общ.Консулт.
Съвет

към Д НП Пирин

Дейност No 4: Подготовка на предписателна част
на ПУ и на съответните приложения
4.1. Разработване на функционалното зониране на
територията на НП Пирин, норми, режими, условия
и препоръки за управление...
4.2. Разрабоотване и приоритизиране на програми
за действие.
4.3. Разработване на едногодивен и средносрочен
работен план (за първите 5 г.) на действие на ПУ.
4.4. Преглед на изпълнението на целите и задачите
Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети,
свитъци, сборници и на др. приложения
•Встъпителен, Тримесечен, Шестмесечен доклади ;
• Окончателни отчети от проучвания и изследвания ;
• Предваителен доклад на ПУ ;
• ОКОНЧАТЕЛЕН доклад на ПУ ;
• Съгласуване с Възложителя ;
• Документация от проведено Общ.Обсъждане ;
• Свитък “Общ.Обсъждане : Протокол и Справка ...
•Съставяне на коригиран окончателен доклад.;
• Свитък “Национален Парк Пирин и хората”

Програми на ЕС
Национална политика по ОБР

ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ
МЕСТНИ ИНТЕРЕСИ

Екип на проекта + Научен Съвет + Поддръжка

МОСВ / ИАОС / ОПОС / НСЗП/
ОПОС / ЕФРР / КФ НСОБР; НПОБР,
ЗБР, ЗЗТ, ЗООС,
Директива 92/43/ЕИО; Конвенции;
Директиви, Резолюции , други

