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ПРОТОКОЛ
от
НАУЧЕН СЪВЕТ
към
екипа за „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Днес, 15.12.2014 г. от 09:00 часа, в офиса на ф-ма „Пролес Инженеринг“ ООД, гр. София, бул.
Христо Ботев 68 се проведе Заседание на Научния съвет, с участието на членове на Научния съвет –
ключови и главни експерти, съгласно предварително обявения дневен ред:
1.
Преглед на подготовката за предстоящите Работна среща на експертно ниво и Семинар със
заинтересованите страни за обсъждане и представяне на част 2: дългосрочни цели и ограничения и
Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите от разработващия
се План за управление на НП Пирин за периода 2014 – 2023 год.
2.
Представяне на обобщените резултати по Част 3, свързани с функционално зониране на
територията на НП Пирин, видове зони, режими.
Заседанието се води от Зам.ръководителя на екипа – ланд.арх. Д.Берберова.
Разискванията протекоха, както следва:
1 Преглед на подготовката за предстоящите Работна среща на експертно ниво и Семинар със
заинтересованите страни за обсъждане и представяне на ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ от разработващия се План за управление на НП Пирин за
периода 2014 – 2023 год.
ланд. арх. Д. Берберова, Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – Прави кратко
представяне на подготовката за предстоящите Работна среща и Семинар на 17-18.12.2014 г.
Уточнява се присъствието на експертите от екипа и, че по време на работната среща ще се включи
участието на присъстващите експерти от Д НП Пирин в разработването на таблица „Ефект на
ограниченията върху дългосрочните цели“.
2.
Представяне на обобщените резултати по Част 3, свързани с функционално зониране на
територията на НП Пирин, видове зони, режими.
ланд. арх. Д. Берберова, Зам. ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – Говори за
принципите, по които е направено функционалното зониране на територията на парка. Зонирането и
наименованията на зоните е съгласно ЗЗТ.

Резерватна зона - Включва обявените със заповеди биосферен резерват „Баюви дупки
– Джинджирица“ и Резерват „Юлен“ представляващи образци от естествени екосистеми,
характерни и забележителни видове от флората и фауната и техните местообитания. План’14
предлага възстановяване на първоначално включени площи при обявяване на резерват „Баюви
дупки-Джинджирица“ - м. Бански суходол,като предложените площи за включване имат
качества на резерватна територия.
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Зона за ограничено човешко въздействие - 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

Специална буферна зона - Площи с туристическо натоварване, включващи от
Page
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 | 2
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.

Зона за опазване на горските, високопланинските тревни, езерни и речни
екосистеми - 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

Зона за туризъм – В зоната за туризъм се включват територии със съществуващо в
различна степен на интензивност туристическо натоварване и със съществуваща и
новопланирана туристическа инфраструктура

Зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на
парковете и спортните съоръжения - Включва районите на съществуващите хижи, почивни
домове, бунгала и сгради на парковата администрация, ПСС, техническа инфраструктура –
трафопостове, каптажи, просеки за въздушни електропроводи, противопожарни просеки и
съоръжения, противолавинни съоръжения, пътна инфраструктура, съществуващи ски-писти и
съоръжения, места за ново строителство предвидени с проекти и включени в Плана за
управление, както и строителство, определено от Плана за целите на Националния парк
По отношение на режимите се съобразяваме с ЗЗТ, в който са описани забраните.
инж. Антоний Стефанов и Николай Николов поясняват как графично ще бъдат изобразени зоните
върху картата на НП Пирин, както и че ще бъдат представени с пиктограми сградите, съоръженията,
елементите на отдиха и други.
Ключовите и главни експерти след оживени дискусионни разговори възприеха предложеното
функционално зониране и програмата на предстоящите Работна среща и Семинар.
Неразделна част от настоящият Протокол е приложения Присъствен лист.
Изготвил: ик. Анелия Димова (координатор)
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