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Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика 

до   

Ръководителя на проекта 

за периода 01.02. - 30.04.2015 год. 
 (На основание Договор №  УР-051/29.01.2014) 

 

Заглавие на проекта: Идентификационен номер на договора: 

„Разработване на План за управление на 

Национален парк Пирин за периода 2014-2023г“ 
 № УР-051/29.01.2014г. 

Номер на договора за услуга: Стойност на договора: 

УР-051/29.01.2014 1 399 000 лв. 

Начална дата на договора:  Дата на приключване на договора: 

29.01.2014 г. 29.08.2015 г. 

Бенефициент / Възложител:   Лице за контакт:  

Дирекция „Национален парк Пирин“, гр.Банско-

2770, ул. „България“ 4,  

Р. България; За: Страхил Христов.  

Web адрес: www.pirin.bg  

Страхил Христов 

тел.: 0749 88203, факс: 0749 88202 

e-mail: pirin_np@abv.bg  

Изпълнител: Лице за конаткт: 

„Пролес инженеринг“ ООД 
1303 София, ул. “Пиротска“ №64 

Тел: + 359 2 986 7002, 

Факс: +359 2 986 6781 

e-mail: info@proles.bg     

www.pu-pirin.com 

Антоний Стефанов, Управител и 
Ръководител на екипа за изработка на ПУ 

тел.: +359 888 383 654 

 

 

Дата на доклада: 04.05.2015 г. 

 

 

 

Изготвил: …………………………… 

Ланд.Арх. Димитринка Берберова 

Зам.Ръководител на Екипа 

Съгласувал: …………………………… 

Ръководител на проекта 

 

 

 

Одобрил:.................................................. 

Възложител – Директор на Д «НП Пирин» 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
 

АИС АРХЕОЛОГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

БДЗБР БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДЕН БЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

ГИС ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

Д НП ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

Д НП П ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН 

Д НСЗП ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА 

ПРИРОДАТА“ 

ЗС ЗАИНТЕРЕСУВАН СТРАНИ 

ИАОС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ 

МОСВ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

НП НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

НРПУЗТ НАРЕДБА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

НСЗП НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА 

НАИМ НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ КЪМ 

БАН 

ОКС ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ Д НПП 

ОСН ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО 

ОПОС ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 

ПУ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

ПУ ПАРКОВ УЧАСТЪК 

РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ЦМ / ЦМТ ЦИФРОВ МОДЕЛ  / ЦИФРОВ МОДЕЛ  НА ТЕРИТОРИЯТА 

GPS ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
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Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Ръководителя 

на проекта 

за периода 01.02. - 30.04.2015 год. 
 

 

Име: Антоний Стефанов Стефанов 

Позиция в екипа: 

 
Ръководител на Екипа 

Дейности:  

 

АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЯ  ЗА 

ОТРАЗЯВАНЕ НА БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАРИИ ОТ СТАНОВИЩА С ПИСМА НА 

ДИРЕКЦИЯТА НА НП „ПИРИН“ ОТНОСНО ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ОТ 

ПРОУЧВАНИЯ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА И ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТ 

НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ 

1.3.Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за 

територията на НП „ПИРИН“ 

1.3.1. Отразяване допълнения, корекции и съответствия с Част 3: от Плана за 

управление в ЦМТ, картен материал и ГИС-слоеве и  внасяне в Дирекцията на НП 

„Пирин“ 

 

Дейност 2: Допълнения и отразяване на бележки по   Част 1: Описание и оценка на 

Парка  от Плана за управление 

2.1. Прилагане на „Методика за извършване на инвентаризация на горските територии 

в границите на НП „Пирин” при подготовка и предаване за проверки на терена на 

таксационните описания съгласно времеви график за приемане на Инвентаризацията на 

горските територии 

 

Дейност 3. Отразяване на бележки и препоръки в Екологична и социално -

икономическа оценка (Първа оценка) и Втора оценка 

   

Дейност 4: Отразяване на препоръки в Част 3: Норми, режими, условия и препоръки 

за осъществяване на дейностите, Част 4: Оперативни задачи и предписания за 

опазване и ползване и Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите  

4.1. Разработване на функционално зониране за територията на парка, норми, режими. 

условия и препоръки за осъществяване на дейностите и на мониторинга 

4.2. Разработване и приоритизиране на програми за действие, които да се прилагат за 

постигане на дългосрочните и оперативните целите на плана за управление 

4.3. Разработване на първи едногодишен и на средносрочен работен план /за първите 5 

год./ и рамка, чрез която ще бъдат разработвани последващите годишни работни планове 

4.4. Преглед на изпълнението на целите и задачите 
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ДОКЛАДНА ФАЗА 

Дейност 5: Разработване на доклади, отчети, свитъци, сборници, приложения.  

През периода на настоящия тримесечен доклад (01.02 – 30.04.2015 г.) са представени 

Проект на Плана за управление, СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ и Картен материал към 

ПУ(25.02.2015 г.), както и предаване на Проект на ПУ, Окончателни отчети от 

проучвания и допълнителни приложения към СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ с отразени 

бележки и препоръки съгласно становища на Д НП „Пирин“, както и одобрени от Д НП 

документи разработени в предходният тримесечен и шестмесечен период: 

 Одобрен IV-ти Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до 

Ръководителя на проекта за периода 01.11.2014 - 31.01.2015 год. с писмо изх. № 

53/04.03.2015 г. на Директора на НП „Пирин“; 

 Приет II-ри Доклад за шестмесечието с актуализиран план-график за периода 

30.07.2014 – 29.01.2015 (ПРЕРАБОТЕН) от Д НП с писмо изх. № 47-2/23.03.2015 

г. Изпълнителят се задължава да коригира Окончателните отчети от проучвания, 

изследвания, анализи и оценки в процеса на разработване на Плана съгласно 

Становището на комисията с изх. № 47/12.02.2015 г. на 29.04.2015 г.; 

 Извършена проверка на място от Възложителя с Доклад и Контролен лист за 

проверка на място на Изпълнител по проект по приоритетни оси 1,2 и 3 на 

оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. от Дирекция НП „Пирин“ от 

комисия определена със Заповед на Директора на Д НП относно „Разработване на 

план за управление на НП „Пирин”, за периода 2014 – 2023 г.“ - 31.03.2015 г. 

Заключение: Заявените от изпълнителя за извършени дейности по договора за 

обществена поръчка, в междините отчети от проучвания и изследвания, извършени 

в процеса на разработване на плана, са изпълнени реално и в срок. 

Документацията, доказваща извършването на дейностите, както и всички останали 

документи, свързани с обществената поръчка, са налични в офиса на изпълнителя 

и се съхраняват съгласно изискванията на ОПОС. Изпълнителят спазва 

изискванията на ОПОС по отношение на информация и публичност. Изпълнителят 

изпълнява задълженията си за регистриране и докладване на нередности в рамките 

на договора по ОПОС. Изпълнителят изпълнява и всички останали свои 

задължения, произтичащи от договора за обществена поръчка; 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност 6: Организация и провеждане на обсъждания, работни срещи, семинари и 

провеждане на Обществено обсъждане 

             
6.1. Срещи и обсъждания 

 Срещи с представители на заинтересовани страни за обсъждане техни 

становища и предложения свързани с планиране на дейности и проекти 

 

6.2. Изпълнение на Програмата (График) за ангажиране на заинтересованите 

страни на експертно ниво и на другите заинтересовани страни в процеса на 

разработване и приемане на Плана за управление 

 Подготвена и проведена Работна среща и Семинар за представяне на Проекта на 

http://www.ope.moew.government.bg/
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плана за управление за периода 2014 -2023 г. 

 Съдействие при провеждане на Обществен консултативен съвет от Д НП „Пирин“ 

 

Дейност 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси  

 Осъществяване на вътрешен независим контрол за верификация и валидизация на 

резултатите, чрез инструментариума „Научен съвет“ към Екипа разработващ ПУ 

 

Извършена работа по дейностите през периода: 

 

АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЯ  ЗА 

ОТРАЗЯВАНЕ НА БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАРИИ ОТ СТАНОВИЩА С ПИСМА НА 

ДИРЕКЦИЯТА НА НП „ПИРИН“ ОТНОСНО ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ОТ 

ПРОУЧВАНИЯ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА И ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТ 

НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ НА ОСНОВАТА НА СЛЕДНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ:  

 Писмо изх. № 47/16.02.2015 г. на Директора на Дирекция „Национален парк 

Пирин“ във връзка с Констатации изложени в Становище № 47/12.02. 2015 г. на 

комисия назначена със заповед № 3/02.02.2015 г. на Директора на Д НП за 

приемане на представени от фирма „Пролес Инженеринг“ документи, по 

изпълнение на графика за дейността  „Разработване на план за управление на 

Национален парк „Пирин“, за периода 2014-2023“ по Проект DIR-5113325-3-91 

„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.“ относно Доклад за шестмесечието с актуализиран 

план-график за периода 30.07.2014 – 29.01.2015 г. и Окончателни отчети от 

проучвания, изследвания, анализи и оценки извършени в процеса на 

разработване на плана; 

 Внесен от „Пролес Инженеринг“ООД с писмо № /25.02.2015 г. Проект на Плана 

за управление, СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ и Картен материал по Опис на хартиен 

носител и на CD;  

 Внесени  от „Пролес Инженеринг“ООД в Д НП „Пирин“ с писмо №....................... / 

Таксационни описания от Инвентаризация на горските територии в границите на 

НП „Пирин“ съгласно приета от Д НП Методика за инвентаризация. 

 Внесен II-ри Доклад за шестмесечието с актуализиран план-график за периода 

30.07.2014 – 29.01.2015 (ПРЕРАБОТЕН) с изх. № ПУ-122/16.03.2015 г.; 

 Внесено Становище с изх. № ПУ-122/16.03.2015 г. от „Пролес 

Инженеринг“ ООД  до Директора на Дирекция НП „Пирин“ относно Констатации 

изложени в Становище № 47/12.02. 2015 г. на комисия назначена със заповед № 

3/02.02.2015 г. на Директора на Д НП за приемане на представени от фирма Пролес 

Инженеринг документи, по изпълнение на графика за дейността  „Разработване на 

план за управление на Национален парк „Пирин“, за периода 2014-2023“ по Проект 

DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват 

„Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ относно Доклад за шестмесечието с 

актуализиран план-график за периода 30.07.2014 – 29.01.2015 г. и 
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Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки 

извършени в процеса на разработване на плана; 

 Писмо на Директора на Д НП „Пирин“ изх. № 85/ 25.03.2015 г.за изпълнение на 

времеви график относно проверка и оценка на инвентаризацията на горските 

насаждения на територията на НП „Пирин“ по ПУ с изискване за обезпечаване 

присъствието на ръководителите на лесоустройствените групи в указаните в 

графика дни и часове по паркови участъци. – от 06.04 до 27.04.2015 г.  

 Получени Констативни протоколи от проверките състояли се на съответни дати 

и Приложения от №1. до №6. за парковите участъци : 

            1. На 06 и 07.04. 2015г. за ПУ „Синаница” - Приложение №1. 

 2. На 08 и 09.04. 2015г. за ПУ „Каменица” - Приложение №2. 

 3. На 14 и 15.04. 2015г. за ПУ „Трите реки” - Приложение №3. 

 4. На 16 и 17.04. 2015г. за ПУ „Безбог” - Приложение №4. 

 5. На 20 и 21.04. 2015г. за ПУ „Вихрен” - Приложение №5. 

 6. На 22 и 23.04. 2015г. за ПУ „Баюви Дупки” - Приложение №6. 

 

 Предаване от „Пролес Инженеринг“ ООД с изх. № ПУ 124/29.04.2015 г. на 

следните документи: 

 Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с 

отразени бележки, коментари и препоръки на основание  писма на Д НП 

„Пирин“  изх. № 47/12.02.2015 г. и изх. № 59/03.04.2015 г. – 2 бр.томове; 

 СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – 1 бр. том;  

 Картен материал придружаващ коригирания ПУ, съгласно приложен Списък; 

  Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки 

извършени в процеса на разработване на плана (коригирани отчети съгласно 

направени бележки и препоръки по Становище изх. номер 47/12.02.2015 г.) – 3 

бр. томове.  

Документите са предадени на хартиен носител и на CD. 

 

1.3.Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за 

територията на НП „ПИРИН“ 

1.3.1. Работа по подготовка и внасяне на картен материал и ГИС-слоеве към Проекта на 

Плана за управление по списък – 25.02.2015 г. 

1.3.2. Отразяване допълнения, корекции и съответствия с Част 1: и Част 3: от Плана за 

управление в ЦМТ, картен материал и ГИС-слоеве и внасяне в Дирекцията на НП 

„Пирин“, съгласно приложен Списък – 29.04.2015 г. 

 

Дейност 2: Допълнения и отразяване на бележки по  Част 0: Въведение и  Част 1: 

Описание и оценка на Парка  от Плана за управление 

2.1. Прилагане на „Методика за извършване на инвентаризация на горските територии 

в границите на НП „Пирин” при подготовка и предаване за проверки на терена на 

таксационните описания от Инвентаризацията, съгласно разработен от 
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Възложителят Времеви график за приемане на Инвентаризацията на горските 

територии; 

2.1.1.Предаване на таксационните описания към Инвентаризацията на Възложителя 

 

2.2. Отразяване на допълнения и бележки от становища на Д НП „Пирин“ по Част 0 и 

Част 1: 

2.2.1.Съставяне Приложение към т.0.2.1. 

2.2.2. Отразяване на бележки и препоръки по Част 1: Описание и оценка на парка: 

Местоположение и граници;  

1.1.Площ на парка и на включените в него защитени територии 

1.2.Фондова и административна принадлежност 

1.3.Законов статут  

1.4.Собственост 

1.5.Управленска структура 

1.6.Съществуващи проектни разработки- описание и кратка анотация, възложител, 

изпълнител, финансиращ орган 

1.7.Съществуващо функционално зониране и режими на обекта 

 

Характеристика на абиотичните фактори  

т.1.8. Климат: 

- Изчисляване на термофизиологичното натоварване на човешкия организъм в условията 

на Пиринския климатq както и на времето за безрисков престой на открито, по метода на 

топлинния баланс на човешкото тяло. Съставяне на 8 карти, по две за всеки сезон. 

- Подготвени са следните материали, придружаващи разработения текст по т. 1.8: Списък 

с използвани съкращения; Списък с използвана литература; Списък с таблици и фигури; 

Специализирани термини за речника; Окончателен текст по т. 1.10.1 и приложенията към 

свитъка за абиотичните фактори.  

- Запознаване с бележките към текста на Плана за управление. Редактиране и окончателно 

обработване на текста, и подготвяне на финалната версия. 

- Разработване на обобщаваща презентация по раздел „Абиота” и представянето ù на 

работна среща през м.Февруари, 2015 г. 

- Провеждане на разговори с парковото ръководство, както и с това, на концесионера 

„Юлен” относно възможността за изграждане на местна автоматична метео-мрежа 

т.1.8.1.Климатични промени:  

- Разработен окончателен отчет от проучвания и изследвания. 

т. 1.9.Геология и геоморфология:  

- Отразяване на корекции по становищата на Д НП относно Окончателните отчети и 

Проекта на ПУ.  

1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ. ВОДНИ РЕСУРСИ 

т. 1.10.1.Хидрология: 

- Отстранени са несъответствия в окончателния доклад по т. 1.10.1. по забележки от 

ланд.арх. Берберова; 
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- Изпратени на ключов експерт следните материали, придружаващи разработения текст по 

т. 1.10.1.: Списък с използвани съкращения; Списък с използвана литература; Списък с 

таблици и фигури; Окончателен текст по т. 1.10.1 и приложенията към свитъка за 

абиотичните фактори 

- Проведена консултация с д-р Светла Иванова от БДЗБР по изясняване на несъответствия 

с изискванията по изпълнение на т. 1.10.1. Забележките са приети от изпълнителя и ще 

бъдат отчетени при възможност за актуализация на данните за водните количества на 

използваните хидрометрични станции. 

т.1.10.2.Хидрохимия:  

- Проведени разговори с г-жа Снежана Димова- ръководител на регионална лаборатория, 

гр. Благоевград към ИАОС, и с д-р Светла Иванова- експерт в Басейнова Дирекция на 

Западно Беломорски басейн за уточняване на подробности от горепосочените раздели; 

- Актуализиран е раздел 1.10.1 „Хидрохимия“ в съответствие с направени препоръки след 

разговори с г-жа Снежана Димова- ръководител на регионална лаборатория, гр. 

Благоевград към ИАОС, и с д-р Светла Иванова- експерт в Басейнова Дирекция на 

Западнобеломорски басейн, в периода на отчитането; 

- Актуализиран е окончателен отчет за извършените проучвания, изследвания, анализи и 

оценка в процеса на разработване на ПУ, свързани с разделите „Хидрохимия, водни 

ресурси, водоползване, канализация и пречистване на отпадъчни води“; 

- Подготвен е кратък текст към проекта за план за управление на НП „Пирин“ по 

разделите „Хидрохимия, водни ресурси, водоползване, канализация и пречистване на 

отпадъчни води“; 

- Участие в работна среща за представяне на пълен проект на плана за управление на НП 

„Пирин“ на 25.02.2015 г. в Пирин Голф Хотел, Разлог; 

- Подготвен е тримесечен отчет за извършената работа по дейностите за периода 

01.02.2015 – 30.04.2015 г. 

По раздел Културна и социално-икономическа характеристика: 

- Допълване на раздел 1.22.1.3 „Оценка на техническата инфраструктура“ в частта 

„Водоснабдяване, водоснабдителни мрежи и съоръжения“; 

- Допълване на раздел 1.22.1.5 „Оценка на санитарно-хигиенните условия“ в частта за 

водохващанията , водохранилищата, канализационните системи и пречистването на 

отпадъчните води и др. 

- Прецизиран е окончателният отчет за извършените проучвания, изследвания, анализи и 

оценка в процеса на разработване на ПУ, свързани с разделите „1.16. Ползване на парка и 

социално-икономически аспекти“.  

По 1.20. Състояние на компонентите на околната среда: 

1.20.1. Отпадъчни води 

Заустване на отпадъчни води: 

- Проведени разговори с с г-жа Снежана Димова- ръководител на Регионална 

лаборатория, гр. Благоевград към ИАОС, и с д-р Светла Иванова- експерт в Басейнова 

Дирекция на Западно Беломорски басейн за уточняване на подробности от раздел 1.20.1. 

- Анализирани данните от Междинния преглед на плановете за управление на р. Струма и 
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р. Места и актуализирани паспортите на точкови и дифузни източници на замърсяване на 

водните тела на територията на парка и в прилежащите населени места. 

1.22.1.5. Оценка на санитарно-хигиенните условия 

- канализация и пречистване на отпадъчните води: Актуализиран е раздел 1.22.1.5 

„Оценка на санитарно-хигиенните условия“ в частта за водохващанията , 

водохранилищата, канализационните системи и пречистването на отпадъчните води и др. 

1.10.3.Хидробиология: т.1.10.3.1.  

- Подготовка на финални текстове към Проекта на ПУ „Пирин” и Сборник „Абиотични 

фактори”: 

- Допълване на  информация и  Таблица/Приложение 1 с налични данни от предходни 

проучвания, свързани с оценка на екологичното състояние на реките, дефинирано по 

задължителните биологични елементи за качество, както и с официално предоставени от 

БД Западнобеломорски район; 

- Изготвяне на библиография, списък на съкращенията и речник на специализираните 

термини към разработените материали. 

- Преглед на материалите, свързани с изготвяне на проекта на ПУ, съответно в част 

Хидробиология: 

- Изготвяне на материали, с нанесени корекции и бележки по краткия текст в Проекта на 

ПУ; 

- Завършена е лабораторната и таксономична работа по пробите за водорасли от езера, 

определено е екологичното състояние на 10 езера по утвърдена методика за фитобентос и 

фитопланктон. 

- Изготвяне на материали, с нанесени текстове и допълнения  в Екологичната оценка в 

проекта на ПУ.   

 т.1.11.2. Почвени процеси:  

- Направени са корекции и допълнения в Окончателния отчет от проучванията и 

изследванията към ПУ, както и в Проекта на Плана за управление по отношение на 

различия в цитираните площи засегнати от ерозионни процеси; 

 

Биологична характеристика  

1.12. Екосистеми и биотопи(местообитания) 

- Анализирани са взаимовръзките между установените типове местообитания в НП 

„Пирин“ по Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие, с типовете 

местообитания по класификационната система EUNIS, определените формации по 

класификационната система на Бондев (1991), определените синтаксони по флористичния 

подход за класификация на растителността и типове гори съгласно европейската 

типологична система (EEA Technical report No 9/2006 ). 

- Анализирани са промените в оценките на благоприятния природозащитен статус на 

природните местообитания, определяни през 2007 г при утвърждаване на Стандартния 

формуляр на Защитена зона BG0000209 „Пирин“, през 2011-2012 г. при изпълнение на 

проекта на НСЗП „ Картиране на местообитанията и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове“ и през 2014 г. при разработване на ПУ 

на НП „Пирин“; 
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- Отразени са бележките от становищата и изискванията на Заданието за разработване на 

ПУ и включена в СВИТЪК I:ПРИЛОЖЕНИЯ изискващата се таблица 

1.13.Растителност 

1.13.1. Прецизиране на информацията в Окончателните отчети от проучвания, 

изследвания, анализи и оценки по  т. 1.13.1. Класификация на растителността. 

1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност   

 Актуализиране на данните и таблици за характеристика на горскодървесната 

растителност с отразяване на бележки и препоръки към Окончателните отчети от 

проучванията и Проекта на Плана за управление. 

1.14.Флора 

Водорасли  

- Завършена е лабораторната и таксономична работа по пробите за водорасли и по-точно 

тези от езера, допълнени са таксономичните списъци, актуализиране на Окончателния 

отчет за водорасли в парка; 

Гъби (макромицети) 

- Подготвени и актуализирани са приложенията към Окончателния отчет от проучванията. 

Разработен е кратък текст за Проекта на ПУ с отразени  изискванията съгласно 

становището на Д НП по ПУ; 

Лишеи 

Изготвен е окончателния вариант на текста и приложенията за Окончателния отчет   

(резултати от проведените проучвания на лишеите, обобщени със съществуващата 

информация в План ‘2004  и научната литература). Доработен е краткият текст по Част 4: 

Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване. 

Висши растения 

Мъхове 

- Отразени са корекции към текста на Плана за управление относно ясно отделяне на 

информацията за БР „Баюви дупки-Джинджирица и Р „Юлен“ 

Висша флора 

- Подготвени са текстовете и приложенията за Окончателния отчет. Разработени са 

кратките текстове. Подготвени за представяне са ПРОГРАМА II: Опазване на 

представителни за РБългария и за Европа типове природни местообитания и 

местообитания на растителни и животински видове. (Точка 4.3. Проекти) и ПРОГРАМА 

III: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в други територии 

с потенциал на резерватни. (Точка 4.3. Проекти) с отразени препоръки от предходни 

работни срещи и семинари;  

- Подготовка на окончателните кратки текстове за Високопланински тревни съобщества и  

Агрофитоценози - финален текст по част Висша флора (1.14.2), и приложения от таблици 

и снимков материал. 

- Подготвени за представяне са окончателните резултати по раздел «Флора» към Проекта 

на ПУ на работна среща на експертно ниво и на семинар със заинтересованите страни и 

обществения консултативен съвет към дирекцията на НП «Пирин» на 25-26.02.2015 г. в 

гр. Разлог. 

  

1.15. Фауна  
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1.15.1.Безгръбначни животни 

- Допълнени и коригирани са данните в Окончателния отчет, в текста на ПУ и 

приложенията. Допълнена е литературната справка. Представени са 2 корекции според 

бележките на Д НП, които се отнасят за безгръбначните животни, които са отразени; 

 1.15.2. Риби 

- Представен е Окончателен отчет – пълен отчет, текст на ПУ на НП „Пирин“  по т. 1.15.2.  

с извършените инвентаризационни изследвания и разработки за периода февруари 2014 – 

април 2015 г., в който са отразени и отговорите по бележки от Дирекцията на „НП 

Пирин" от 16.02.2015 г. Представени са окончателно разработени и допълнени 

приложенията към т.1.15.2. Риби 

1.15.3. Земноводни и влечуги 

- Текстовете са коригирани съгласно препоръките; 

1.15.4. Птици 

- Отразяване препоръки относно проектите в Част 4: Оперативни задачи и предписания за 

опазване и ползване в резултат на обсъждане с експерти от Д НП и  предложения от 

работни срещи.  

- Допълнени и коригирани са данните в Окончателният отчет, Плана за управление и 

приложенията. Допълнена е литературната справка. 

1.15.5.Бозайници 

Финализиране и цялостно оформяне на Окончателните отчети за т. 1.15.5. Бозайници. 

Допълнена и обобщена е събраната информация за ловните видове бозайници, 

анализирани са данните за постигнатите резултати, заплахи и мерки за тяхното 

отстраняване. Отразени са бележките от становищата на Д НП. 

 

Културна и социално-икономическа характеристика 

1.16.Ползване на Парка и социално-икономически аспекти 

1.16.2. Селищна мрежа 

- Направена е актуална характеристика на селищната мрежа в прилежащата територия на 

Парка, като е обърнато внимание на промените, настъпили през последните 10 години; 

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 

-  Корекция и разширяване на информацията по т. 1.16.3.1. -. Части ВиК, противолавинни 

съоръжения, съоръжения за изкуствен сняг и по т.1.16.3.2 – в частта и относно инженерни 

съоръжения; 

- Редактиране  по т.16.3.1 -. Преподреждане, съгласно заданието и минимизиране на 

„кратките“ текстове. 

-  Разширяване на информацията относно управлението на отпадъците в т.1.16.3.3; 

- Изработен списък на услугите, съдържащ информация по управлението на отпадъците; 

1.16.4. Селско стопанство и селскостопански дейности 

-  Допълване на текста към Проекта на Плана за управление по т.1.16.4. 

- Подготовка на презентация за пашата във високопланинската част на НП Пирин за 

работна среща и семинар на 25-26.02.2015 г. 

- Обработване и отразяване на бележките от Становище Изх. No:ПУ-122/16.03.2015 г. и 

представяне допълнен Окончателен отчет от проучвания, изследвания, анализи и оценки, 

както и изготвяне на приложения към Ок.отчет 
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- Представяне на финален текст по част 1.16.4. Селско стопанство и селскостопански 

дейности в НП „Пирин“ и приложения от таблици и снимков материал. 

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 

1.16.6.1. Коригирани или отстранени са някои забележки при съгласуването с Д НП 

„Пирин“ в точки: 1.16.6.1 в часта за благородния елен, сърната и глухара. Добавени са 

данни към „Основни проблеми, заплахи и рискове за дивеча на територията на НП 

„Пирин“; 

1.16.6.2. Разработен и предаден е коригирания текст към Проекта на ПУ,  според 

бележките от Д "НП Пирин" от 16.02.2015 г., както и  Окончателен отчет от проучванията 

към т.1.16.6.2. 

 1.16.7. Туризъм, отдих, спорт и услуги 

- Отразяване на бележки, препоръки и коментари от  становищата на Д НП по т. 1.16.7. и 

други препоръки от работни срещи, семинари и др.; 

- Работа по доуточняване и формулиране на проекти свързани с туристическата 

инфраструктура и туристическото развитие на НП; 

 -  Корекции по туристическата карта. 

1.16.7.5. 1-5. Социологически модул   

- Окончателно приключване, обобщаване и статистическа обработка на данните и 

обобщаване на резултатите от анкетното проучване сред посетителите и  мониторинга на 

туристопотока на НП „Пирин“ (зимен сезон – 13.12.2014-31.01.2015 г.) 

- Допълване с данни и доработване анализа на окончателния кратък текст по  – Част 1: 

„Културна и социално-икономическа характеристика” , т. 1.16.7. 

- Обработване и анализ на резултатите от дълбочинните интервюта с ползватели на парка. 

Работа по изготвяне на сборника „Социално-икономическа аспекти” 

- Отразяване на бележките и коментари от Становището на Д НПП относно Окончателния 

отчет. 

1.16.9. Информираност на обществеността 

- Комуникация със заинтересованите страни в процеса на разработване на ПУ чрез 

реализиране на „План за ангажиране на заинтересованите страни“  във връзка с участието 

им в събития и семинари; 

- Участие на PR – ключов експерт в организиране и водене на работна среща и семинар за 

представяне на Проекта на Плана за управление; 

1.16.10. Превенция и борба с пожарите 

- Прецизиране на текстовете относно дейностите по противопожарно устройство на парка. 

Отразяване на бележките по Окончателния отчет от проучвания и текста към Проекта на 

Плана за управление  свързан с противопожарното устройство на НП „Пирин“. 

1.17. Настоящо ползване на прилежащите територии 

1.17.4.Лов и риболов 

-  Корегирани са забележките в т. 1.17.4. относно лов и риболов 

1.17.5. Туризъм, отдих, спорт и услуги 

-   Анализ на дейностите по управление на отпадъците на територията на Парка и в 

Прилежащите територии 

1.18. Културно-источическо наследство 

1.18.1. Недвижимо културно наследство 
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- Анализ на направена критична бележка за несъответствие на локализацията на един 

археологически обект, който според координатите, дадени в АИС „Археологическа карта 

на България” на НАИМ е вътре в територията на НП Пирин, но в действителност се 

намира извън парка, близо до границата му. 

- Направена е корекция на текста по т.1.18.1. в Проекта за Плана за управление, съобразен 

с направената бележка. 

1.18.2. Нематериално културно-историческо наследство 

- Обобщаване на информацията, мненията и оценките от проведената фокус-група с 

представители на културните институции в района на парка. 

- Последна редакция на текста за нематериалното културно наследство за сборника 

"Социално-икономически аспекти“. 

 1.19. Ландшафт  

- Изготвена е Карта на ландшафтната структура на НП „Пирин“ в М 1:100000 

- Актуализиран е текста в Окончателния отчет от проучванията и текста по т.1.19. в 

Проекта на Плана за управление съгласно становищата на Д „НП Пирин“ 

1.20. Състояние на компонентите на околната среда 

- Актуализиране съгласно данните от точките в ПУ по компоненти на околната среда, 

допълване с нова информация и преработване на текстовете в Окончателния отчет от 

проучвания, изследвания, анализи и оценки и текста в Проекта на Плана за управление.  

 Мониторинг 

- Анализиране на информация, подадена от експерти по проекта с цел използването й при 

окончателното разработване на част „Мониторинг“ от ПУ  

- Подготовка на презентации за Работни срещи и семинари в гр. Разлог 

- Участие с презентации и в обсъжданията на Работна среща на експертно ниво и семинар 

със заинтересованите страни и обществения консултативен съвет към Дирекция „НП 

Пирин“ през периода 25-26.02.2015 г. в гр. Разлог.  

- Съвместно с неключовите експерти П.Петров и Е.Георгиева по част „Мониторинг“ и 

получената информация от ключовите експерти по части: Флора, Фауна, 

Местообитания/Гори, Социално-икономически условия  е анализирана и обобщена 

информацията с цел, разработване на  „Комплексен мониторинг“ по райони.  

- С ръководството на Д НП „Пирин“ са обсъдени заложените в План,04  дейности за 

ефективно управление и тяхното изпълнение 

Дейност 3. Отразяване на бележки и препоръки в Екологична и социално -

икономическа оценка (Първа оценка) и Втора оценка 

1.15.1.Безгръбначни животни 

- Представени са корекции според бележките на Д НП, които се отнасят за 

безгръбначните животни, които са отразени в Екологичната оценка; 

1.15.3. Земноводни и влечуги 

- Направено е допълнение в Екологичната оценка съгласно бележката от Д НП; 

- Отразени са бележките в становището по Проекта на ПУ относно Пета второстепенна 

цел от Част 2: Дългосрочни цели и ограничения и Втора оценка 

Дейност 4: Отразяване на препоръки в Част 3: Норми, режими, условия и препоръки 

за осъществяване на дейностите, Част 4: Оперативни задачи и предписания за 

опазване и ползване и Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите  
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4.1. Разработване на функционално зониране за територията на парка, норми, режими. 

условия и препоръки за осъществяване на дейностите и на мониторинга 

-  Прецизирани са режимите и  нормите в определените функционални зони съгласно 

препоръки от Д НП „Пирин“ 

4.2. Разработване и приоритизиране на програми за действие, които да се прилагат за 

постигане на дългосрочните и оперативните целите на плана за управление 

-   Отразени са в Проекта на ПУ направените на този етап препоръки в становищата на Д 

НП и целесъобразните предложения от работните срещи и семинари; 

4.3. Разработване на първи едногодишен и на средносрочен работен план /за първите 5 

год./ и рамка, чрез която ще бъдат разработвани последващите годишни работни планове 

- В  Средносрочния Работен план са описани възможните източници за финансиране на 

приоритетните за реализиране Проекти от Програмите от I-ва до  VII-1 

4.4.Преглед на изпълнението на целите и задачите 

-  Допълнен е текст за аргументиране на начина на преглед на изпълнение на задачите 

 

ДОКЛАДНА ФАЗА 

 Дейност 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, приложения  

-  Разработване на 3-месечни доклади за изпълнение на План-графика до Ръководителя на 

Екипа за периода 01.02. - 30.04.2015 год. от всички експерти – обобщени от ключовите и 

главни експерти по направления; 

-  Разработване на 3-месечнн доклад за изпълнение на План-графика до Ръководителя на 

Проекта за периода 01.02. - 30.04.2015 год.  

-  Разработване от експерти на Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи 

и оценки, извършени в процеса на разработване на Плана, към отчетите на които има 

бележки и констатации в Становището на Д НП „Пирин“; 

- Разработване и включване на допълнителни Приложения, към СВИТЪК 

I:ПРИЛОЖЕНИЯ  към ПУ, по части от съдържанието му. 

-   Разработване на други приложения към всеки от Сборниците, съгласно изискванията 

на Заданието. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност 6: Организация и провеждане на обсъждания, работни срещи, семинари 

6.1.Провеждане на Работни срещи и Семинари 

 Официална работна среща /двудневна/ на експертно ниво и семинар с 

участието на  Общественият Консултативен съвет към Дирекцията на НП 

„Пирин“ и с други заинтересовани страни и организации: Представяне и 

обсъждане Проект на Плана за управление  на НП „Пирин“ за периода 

2014-2023 г. на 25-26.02.2015 г.  

(Приложение: Програма, Списък на поканени, Протокол и Присъствен 

лист) 

 Проведени работни срещи с експерти на Д НП „Пирин“  

 

 Проведени работни срещи с представители на заинтересовани страни на 

територията на НП „Пирин“   и в офиса на Изпълнителя. 
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6.2. Изпълнение на Програмата (График) за ангажиране на заинтересованите 

страни (на експертно ниво и със включените заинтересовани страни: Обществен 

Консултативен съвет към Д НП Пирин и др. ЗС и организации) в процеса на 

разработване и приемане на Плана за управление 

 Подготвени и представени презентации от ключови и главни експерти, експерти по 

направления, р-л и зам.р-л на Екипа за резултатите от Част 1; Част 2; Част  3; Част 

4 и Част 5 при представяне на цялостния Проект на плана за управление на НП 

„Пирин“ – 25-26.02.2015 г.; 

 Участие с подготвена и представена презентация на Резюме на Проекта на Плана 

за управление от р-л и зам.р-л на Екипа, разработващ ПУ при провеждане на 

Обществен Консултативен съвет от Дирекцията на  НП „Пирин“  - 24.03.2015 г.; 

 

Дейност 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси 

7.1. Подготовка на Дневен ред, насрочване и провеждане на заседание на Научен съвет – 

28.04.2015 г. (Приложение: Протокол, Присъствен лист) 

 

Резултати: 

 

Допълнени и подготвени с отразени бележки от становища на Д НП „Пирин“ и 

предадени от „Пролес Инженеринг“ ООД с изх. № ПУ 124/29.04.2015 г.  следните 

документи: 

- Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с отразени 

бележки, коментари и препоръки на основание  писма на Д НП „Пирин“  изх. № 

47/12.02.2015 г. и изх. № 59/03.04.2015 г. – 2 бр.томове; 

- СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – 1 бр. том;  

- Картен материал придружаващ коригирания ПУ, съгласно приложен Списък 

(Приложение към Писмо № ПУ 124/29.04.2015) 

- Окончателни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки извършени в процеса 

на разработване на плана (коригирани отчети съгласно направени бележки и препоръки 

по Становище изх. номер 47/12.02.2015 г.) – 3 бр. томове.  

 

Констатирани затруднения:  Мерки за подобрение: 

Не са констатирани затруднения по време на 

камералната работа по Проекта на ПУ и при 

работата по Окончателните отчети и 

приложенията към тях. 

Не са необходими 

 

 

 

Проведени срещи: Резултати : 

http://www.ope.moew.government.bg/
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Проведена е една работна среща на експертно 

ниво и семинар със заинтересованите страни – 

на 25 и 26.02.2015 г. за представяне на Проекта 

на Плана за управление на НП „Пирин“ за 

периода 2014-2023 г. 

 

 

Участие в Обществен консултативен съвет на 

Дирекцията на НП „Пирин“ – 24.03.2015 г. 

 

 

Проведена среща по инициатива на 

представители на общинска администрация 

гр.Разлог за планиране на противопожарни 

мероприятия – 03.04.2015 г. 

Експертите и заинтересованите страни 

са информирани и запознати с  

цялостния Проект на ПУ. Дискутирани 

са  широк кръг от въпроси, свързани със 

зоните, режимите и нормите от Проекта 

на ПУ на НП „Пирин”. 

 

Съдействие при представяне на  

Проекта на ПУ, отговори на поставени 

въпроси от членове на ОКС. 

 

Получено писмено становище 

 

 

Изпълнение на графиците: 

Спазен План-график   
 

 Внесен Предварителен доклад на Проект на ПУ съгласно структурата на Заданието 

в Д НП „Пирин“ съгласно План-график – 25.02.2015 г. 

 Представяне в Д НП на Предварителен доклад на Проект на План за управление   –  

за обсъждане и приемане на двудневна работна среща на експертно ниво с 

представители на Д НП, НСЗП-МОСВ, РИОСВ-Благоевград, БДЗБР (първи ден) и 

втори ден Семинар за заинтересованите страни, спазен план-график – 25-

26.02.2015 г.; 

 Представени съгласно План-графика Окончателни отчети от проучвания, 

изследвания, анализи и оценки в процеса на разработване на Плана и Окончателен 

доклад на Проект на План за управление съгласно структурата на Заданието и 

отразени бележки – преработени, съгласно становища на Д НП „Пирин“ – 

29.04.2015 г.; 

 Представен  V-ти Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика до 

Ръководителя на проекта за периода 01.02. - 30.04.2015 г. – 04.05.2015 г. 
 

Предстоящи дейности за следващия период: 

 

 Отразяване на забележките и препоръките на Комисията назначена от 

Директора на НП „Пирин“ за приемане на инвентаризацията на горските и 

безлесни територии в НП „Пирин“ на терен : 

o Върху таксационните описания, в т.ч. ново изчитане и проверка на 

всички таксационни описания, независимо дали в тях е правена 

проверка;   

o В обяснителната записка – направа на нови таблици, диаграми, анализи 

и разчети, доколкото и където се налага (в текстовете на ПУ, в 

Отчетите и в Сборник „Гори“ и в съответните приложения). 

 

 Приемане на Окончателен доклад на Плана за управление, разработен съгласно 

структурата на Заданието, Окончателни отчети от проучвания, 

изследвания, анализи и оценки в процеса на разработване на Плана с отразени 

бележки от Дирекцията на НП „Пирин“   

 

http://www.ope.moew.government.bg/
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 Внасяне окончателно на Проекта на План за управление – 29.05.2015 г. в 

съкратен вариант (до към 300 стр.) 

 

  Съгласуване с Възложителя, процедура съгласно НРПУЗТ, Публикуване на 

сайта на Проекта на ПУ – 24.06.2015 г. 

 

 Организиране и провеждане на „Дни на отворените врати“ – 20-23.07.2015 г.; 

 

 Организиране и провеждане на Обществено обсъждане на Проекта на Плана 

за управление – 24.07.2015 г.; 

 

 Провеждане на Пресконференция – 24.07.2015 г.; 

 

 Внасяне на документация от Общественото обсъждане в Д НП – 29.07.2015 г.; 

 

 Подготовка на III-ти Доклад за шестмесечието /срок за внасяне – 03.08.2015 г; 

 

 Представяне на VI-ти Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика до 

Ръководителя на проекта за периода 01.05- 31.07.15 г. /срок за внасяне - 

05.08.2015 г. 

 

 Подготовка и Представяне на Сборници: Правни анализи, Абиотични 

фактори, Биологична характеристика, Гори, Противопожарна безопасност, 

Лечебни растения, Социално-икономически аспекти, Инфраструктурни 

обекти, Международни и национални оценки и верификации 

  

Коментари (ако има): 
  

 

 

 

 

 

Изготвил:   

Зам. р-л на Екип на Плана за 

управление: 

 

Утвърдил: Ръководител на Проект: 

  

           04.05.2015 г. 

Дата: _____________ Подпис:____________ 

 

          04.05.2015 г. 
Дата: _____________ Подпис:____________ 

 

 

 

 

 

Одобрил:  Директор на ДНП Пирин 

 

 
  Дата: _____________ Подпис:____________ 

 

 

 

 

 

http://www.ope.moew.government.bg/
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

 

Приложение 1: Работна среща и Семинар за представяне на готовия проект на ПУ на  

     НП Пирин 

1.1. Покана 

1.2. Списък поканени 

1.3. Програма 

1.4. Протокол 

1.5. Присъствен лист 

 

 

Приложение 2: Работна среща на Научния съвет към Екипа за изпълнение 

 

2.1. Протокол за работата и решенията на НС 

2.2. Присъствен лист 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


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.“ 

  

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

ISO 9001-2008 Certified Company 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 Г. 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А 
за  

участие в Работна среща на експертно ниво и  

Семинар със заинтересованите страни за представяне и обсъждане на  
ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2023 Г. 

25-26.02.2015 г. 

 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 
Във връзка с изпълнение на Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на 

НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско и ИЗПЪЛНИТЕЛ – фирма 

„Пролес Инженеринг“ ООД, гр.София Ви  

 

К А Н И  

 

на организираните Работна среща и Семинар за представяне и обсъждане на Проект на 

План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г. 

 

 

Място: Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № I, ет.0 

Дата: 25-26.02.2015 г., с начало и край, съгласно приложената „Програма“ 

Поканени: съгласно приложеният “Списък  на поканените“ 

 

 

Очакваме да потвърдите участието си до 19.02.2015 г. (четвъртък) на e-mail: 

office.pupirin@gmail.com или телефон +359 882 250 624 

 

 

 

 

 

С уважение: 

инж. Антоний Стефанов 

Ръководител Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и 

Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

mailto:office.pupirin@gmail.com
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ  
 

за участие в Работна среща на експертно ниво и Семинар със заитересованите страни за представяне и обсъждане на 
  

Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г. 
 

25-26.02.2015 г., гр. Разлог 

 
№ име организация/ длъжност 

Национални, регионални, местни институции, академични общности и експерти от Д НП Пирин – 25-26.02.2015 г. 

1 Ивелина Василева Министър на околната среда и водите 

2 Лиляна Павлова Министър на регионалното развитие и благоустройството 

3 Николина Ангелкова Министър на туризма 

4 Красен Кралев Министър на младежта и спорта 

5 инж. Михаил Михайлов Директор Дирекция "НСЗП"- МОСВ 

6 инж. Димитър Стоев Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ 

7 Росица Димова-Петрова Началник отдел "Натура 2000" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ 

8 инж. Борислав Бечев Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ 

9 Цветелина Иванова Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ 

10 д-р инж. Теодор Панев Директор Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" при ИАОС - София 

11 инж. Снежана Димова Началник отдел Регионална лаборатория, ГД "ЛАД" при ИАОС - София 

12 инж. Галина Цветкова Гл. експерт направление „БРЗТЗ“ – РИОСВ, гр. Благоевград 

13 Бисер Михайлов Областен управител Областна администрация Благоевград 

14 Дамян Дамянов Директор „ЮЗДП“, гр. Благоевград 

15 инж. Иван Гергов Директор „РДГ“, гр. Благоевград 

16 инж. Китан Галчев Кмет гр. Добринище 

17 Владимир Москов Кмет Община Гоце Делчев 

18 Андон Тотев Кмет Община Сандански 

19 проф. д-р Иван Мирчев Ректор Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 

20 доц. д-р Валентин Богоев Ръководител катедра „Екология и ОПС“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 

21 доц. д-р Дилянка Безлова Преподавател в Катедра „ЕОВОС“; Факултет Екология и ладшафтна архитектура – ЛТУ, гр. София 

22 доц. Александър Шопов Преподавател в Катедра „ТАОСС“; Сектор Туризъм, ориентиране, спортна анимация - НСА „Васил Левски“ 

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

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

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

26 Даниела Бергова Директор Д "АФПД" - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

27 инж. Иван Стоилков Гл. инспектор ПУ „Каменица“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

28 Тодор Георгиев Гл. инспектор ПУ „Синаница“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

29 инж. Любомир Тренчев Гл. инспектор ПУ „Безбог“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

30 инж. Мариан Попадийн Гл. инспектор ПУ „Баюви дупки“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

31 инж. Петър Петров Старши инспектор ПУ „Вихрен“ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

32 Лиляна Декова Гл. експерт ОП и ПИЦ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

33 Магдалена Колчагова Старши експерт ЧР и Канцелария - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

34 инж. Елена Топузова Старши експерт  ГИС - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

35 инж. Райка Ламбрева Старши експерт  Инфраструктура - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

36 Надка Гълъбова Младши експерт Гори - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

37 инж. Костадин Касапов Младши експерт ПВД - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

38 инж. Николина Ангелинина Младши експерт ТДИ - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

39 Павлина Доневичина Младши експерт Флора - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

40 инж. Весела Вескова Младши експерт Фауна - Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

Състав на Обществен консултативен съвет към Дирекция „НП Пирин“ за участие в Семинар със заинтересованите страни – 25-26.02.2015 г. 

41 Росен Баненски Директор Дирекция „НП Пирин“, гр. Банско 

42 Георги Пасков Гл. експерт Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация, гр. Благоевград 

43 Ангел Георгиев Директор „Регионална инспекция по околна среда и води“, гр. Благоевград 

44 инж. Чавдар Молов Директор „БД Западнобеломорски район“, гр. Благоевград 

45 д-р Светла Иванова Началник отдел „Планиране“ в  БДЗБР, гр. Благоевград 

46 Васил Митов Директор Областна дирекция МВР, гр. Благоевград 

47 Георги Пармаков Директор Регионална дирекция „ПБЗН“, гр. Благоевград 

48 инж. Красимир Герчев Кмет Община Разлог 

49 Венцислав Гърменов Заместник кмет Община Разлог 

50 Георги Икономов Кмет Община Банско 

51 Сашка Въчкова Заместник кмет Община Банско 

http://www.nsa.bg/bg/faculty,3
http://www.nsa.bg/bg/faculty/department,23
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

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

ISO 9001-2008 Certified Company 

P
ag

e2
 

52 Валери Сарандев Заместник кмет Община Гоце Делчев 

53 инж. Васил Хърков Гл. експерт "Екология" в Община Сандански 

54 Емил Илиев Кмет Община Струмяни 

55 Петър Галчев Секретар Община Кресна 

56 Апостол Апостолов Кмет Община Симитли 

57 Филип Цанов Пълномощник „Престиж бизнес – 93“ ООД 

58 Димитър Чобанов Изпълнителен директор „ЮЛЕН“ АД 

59 Георги Йовчев „Добринище ски“ АД 

60 Костадин Калоянов Главен изпълнителен директор „Балканстрой“ АД 

61 Йордан Каназирев Изпълнителен директор и съсобственик  „Пирин Голф & Кънтри Клуб“ 

62 Петко Цветков Изпълнителен директор Българска Фондация "Биоразнообразие" 

63 Дончо Киров Сътрудник в консервационен отдел в ФПС "Зелени Балкани” 

64 Любомир Попйорданов Председател на „Българска асоциация за алтернативен туризъм“ (БААТ) 

65 Венцислав Удев Изпълнителен секретар „БТС“, гр. София 

66 Румен Баряков Началник „Планинска спасителна служба“ (ПСС), гр. Банско 

67 инж. Любен Татарски Сдружение „Долината на Места“ 

68 Асен Андреев Председател Национална асоциация на земеделците и животновъдите „Пирин 2009“ 

Неправителствени организации за участие в Семинар със заинтересованите страни – 25-26.02.2015 г.. 

69 Ваня Бижева Изпълнителен директор „Балкански център за устойчивост и екоинженеринг“ 

70 Иво Стоилков Управител „Еко Монд“ ООД 

71 Емил Леков Управител „Ивис – проектиране и дизайн“ ООД 

72 Светлана Александрова Представител Център за иновации в земеделието и храните 

73 Иван Мишев Представител Рибарско сдружение Балканка 2009, гр. Благоевград 

74 Константин Загорчин Председател на „Ловно-рибарска дружинка – Банско“ 

75 Веселина Кавръкова Програмен ръководител  „WWF Дунавско – Карпатска програма“ 

76 Кирил Русев Председател  „Българска федерация по катерене и алпинизъм“, гр. София 

77 Андрей Ралев Представител проект „Прозрачни планини“ 

78 Александър Дуцов Председател УС - Сдружение за дива природа „Балкани“ 

79 Радослав Мирчев Председател  „Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил“ (БАССЕС) 

80 Веселина Василева Председател  „БДЗП“, гр. София 

81 Симана Марковска Председател  „Пирински туристически форум“, гр. Благоевград 

Членове на Екип за разработване на ПУ НП "Пирин" – 25-26.02.2015 г. 

82 инж. Антоний Стефанов Ръководител на Екипа и Управител на  „Пролес Инженеринг“ ООД 

83 ланд. арх. Димитринка Берберова Зам. ръководител на Екипа 

84 ик. Анелия Димова Координатор на Екипа 

85 Веселина  Паскова Кл. експерт Връзки с обществеността 

86 проф. д-р Александър Ташев Кл. експерт Флора 

87 зоолог Николай Караиванов Кл. експерт Фауна 

88 проф. д-р Димитър Павлов Кл. експерт Природни местообитания/ гори 

89 проф. д-р Екатерина Павлова Кл. експерт Мониторинг 

90 Вахрам Алтунян Кл. експерт ГИС 

91 инж. Георги Налбантов Гл. експерт Управление база данни и софтуер 

92 инж. Мариан Николов Гл. експерт Геодизически измервания и картографски работи за инфраструктурата и сградите 

93 проф. д-р Зоя Матеева Гл. експерт Абиотични фактори 

94 инж. Илия Петров Гл. експерт Местообитания/ гори 

95 инж. Георги Груев Гл. експерт Горска инвентаризация 

96 социолог доц. д-р Мариана Драганова Гл. експерт Културни и социално-икономически аспекти 

97 доц. д-р Светла Братанова-Дончева Експерт Състояние на компонентите на околната среда 

98 арх. Мария Арабова - Бояджиева Експерт Собственост, кадастрална информация на сгради и съоръжения 

99 ланд. арх. Пламен Ненов Експерт Туризъм 

100 Николай Николов Експерт Картен материал 

101 проф. д-р Надка Игнатова Експерт Хидрохимия, замърсяване на водите, водопотребление 

102 доц. Диана Кирин Експерт Риболов 

103 гл. ас. д-р Соня Шукерова Експерт Риболов 

 

 

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 
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П Р О Г Р А М А З А  П Р Е Д С Т А В Я Н Е  Н А  

 

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2023 Г. 

 

 

25-26.02.2015 г. 

РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНО НИВО И  

СЕМИНАР СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И  

ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НП ПИРИН“ 

 
   място: Пирин Голф Хотел & СПА, гр. Разлог - Конферентна зала № I, ет. 0 

25.02 2015 Г. (СРЯДА) 

Цел: Представяне на Проект на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г. 

         Осъществяване на дискусия. 

13:00 – 14:00 Регистрация 
Веселина Паскова,  

Кл. експерт Връзки с обществеността 

14:00 – 14:10 Откриване 

инж. Антоний Стефанов, Р-л екип за 

разработване на ПУ НП "Пирин" и  

Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

СЕСИЯ I ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ И ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 

14:10 -14:30 

ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ 

0.1. Основания за разработване на ПУ 

0.2. Процес на разработване 

0.3. Предназначения и особености 

ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам.р-л на екип ПУ 

14:30 – 14:50 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 

1.8. Климат 

1.9. Климатични промени 

1.10. Хидрология и хидробиология.водни ресурси 

1.11. Почви 

проф. д-р Зоя Матеева,  

Гл. експерт Абиотични фактори 

14:50 – 15:10 Дискусия 

15:10 – 15:30 

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.12. Екосистеми и биотопи (местообитания) 

1.13. Растителност 

1.13.1. Класификация на растителността 

проф. д-р Димитър Павлов,  

Кл. експерт Природни местообитания/ гори 

15:30 – 15:50 

1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност 

1.16.4. Селско стопанство 

1.16.5. Горско стопанство 

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 

1.16.10. Превенция и борба с пожарите 

1.17. Настоящо ползване на прилежащите територии 

инж. Антоний Стефанов,  

Р-л екип за разработване на ПУ НП "Пирин" и  

Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

15:50 – 16:10 Дискусия 

16:10 – 16:30 Кафе пауза 

16:30 – 17:00 

1.14. Флора 

1.14.1. Нисши растения и гъби 

1.14.2. Висши растения 

1.14.3. Лечебни растения 

проф. д-р Александър Ташев,  

Кл. експерт „Флора“ 

17:00 – 17:30 

1.15. Фауна 

1.15.1. Безгръбначни животни 

1.15.2. Риби 

1.15.3. Земноводни и влечуги 

1.15.4. Птици 

1.15.5. Бозайници 

зоолог Николай Караиванов,  

Кл. експерт Фауна 

17:30 Закриване първи ден пот Работна среща и Семинар със заинтересованите страни 
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26.02 2015 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) 

СЕСИЯ II ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 

10:00 – 10:20 

КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ОКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.16. Ползване на парка и социално-икономически аспекти 

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 

арх. Мария Арабова – Бояджиева,  

Експерт Собственост, кадастрална 

информация на сгради и съоръжения 

10:20 – 10:40 

1.16.7. Туризъм, отдих, спорт, услуги 

1.17.5. Туризъм, отдих, спорт, услуги 

1.19. Ландшафт 

ланд. арх. Пламен Ненов,  

Експерт Туризъм 

10:50 – 11:10 

1.16.7. Посещаемост на парка. Национално представително изследване на 

общественото мнение. 

1.16.9. Информираност на обществеността за парка и отношението към 

него. 

1.18. Културно-историческо наследство 

социолог доц. д-р Мариана Драганова,  

Гл. експерт Културни и социално-

икономически аспекти 

11:10 – 11:30 Дискусия 

11:30 – 11:50 
МОНИТОРИНГ 

1.20. Състояние на компонентите на околната среда 

проф. д-р Екатерина Павлова,  

Кл. експерт „Мониторинг“  

11:50 – 12:00 ПЪРВА ОЦЕНКА 
ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам.р-л на екип ПУ 

12:00 – 12:10 

ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВТОРА ОЦЕНКА 
ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам.р-л на екип ПУ 

12:10 – 12:30 Дискусия 

12:30 – 13:30 Обяд 

СЕСИЯ III ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

13:30 – 13:50 

3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ЗОНИТЕ 

3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам.р-л на екип ПУ 

13:50 – 14:00 Дискусия 

14:00 – 15:30 

ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 

4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

4.2. ПРОГРАМИ 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам.р-л на екип ПУ 

4.2.1. Програма I: Съхраняване на Парка като обект на Световното 

природно наследство към Конвенцията за опазване на Световното 

културно и природно наследство на ЮНЕСКО – ООН. 4.3. Проекти 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам.р-л на екип ПУ 

4.2.2. Програма II: Опазване на представителни за РБългария и за 

Европа типове природни местообитания и местообитания на растителни и 

животински видове. 4.3. Проекти 

проф. д-р Александър Ташев,  

Кл. експерт „Флора“ 

4.2.3. Програма III: Опазване на естествения характер на екосистемите в 

резерватите и в други територии с потенциал на резерватни. 4.3. Проекти 

проф. д-р Александър Ташев,  

Кл. експерт „Флора“ 

Кафе пауза 

4.2.4. Програма IV: Усъвършенстване на управлението на посетителите в 

НП „Пирин“, осигуряващо съхранена природна среда. Институциално 

развитие на Дирекцията на „НП Пирин“. 4.3. Проекти 

ланд. арх. Димитринка Берберова, 

Зам.р-л на екип ПУ 

4.2.5. Програма V: Подобряване и оптимизиране на условията за 

туризъм, спорт и рекреация и информационното осигуряване на 

туристическата инфраструктура в парка. 

4.3. Проекти 

инж. Антоний Стефанов,  

Р-л на екип за ПУ 

4.2.6. Програма VI: Осигуряване на приходи за местните общности в 

резултат на възможностите и предимствата на Националния парк. 

4.3. Проекти 

инж. Антоний Стефанов,  

Р-л на екип за ПУ 

4.2.7. Програма VII: Научни изследвания и Комплексен мониторинг.  

4.3. Проекти 

проф. д-р Екатерина Павлова,  

Кл. експерт „Мониторинг“  

15:30 – 15:40 
4.4. Оперативни задачи 

4.5. Работен план 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам. р-л на екип ПУ 

15:40 – 15:50 

ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

5.1. Преразглеждане на целите 

5.2. Преразглеждане на задачите 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Зам.р-л на екип ПУ 

15:50 – 16:30 Дискусия 

16:30 Закриване Работна среща и Семинар със заинтересованите страни 

инж. Антоний Стефанов, Ръководител екип 

за разработване на ПУ НП „Пирин“ и  

Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД  

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 
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     П Р О Т О К О Л 
  

Днес, 28.04.2015г. от 14.00ч. в офиса на Пролес Инженеринг ООД на бул.  „Христо Ботев” 
№ 68,  се проведе работната среща на Научния съвет (НС) към Екипа за разработване на 
План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023г, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на Окончателните отчети на експертите и Проекта на Плана 
на управление на НП”Пирин” с отразените бележки от Дирекцията на Национален 
парк „Пирин”.  

2. Обсъждане и приемане на Проекта на Плана на управление на НП”Пирин” “ за 
периода 2014-2023г с отразените бележки от Дирекцията на Национален парк 
„Пирин”.  

3. Обсъждане и приемане на 5-я Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика за 
периода 01.02 - 30.04.2015 год до Ръководителя на проекта. 

4. Обсъждане изготвянето на сборниците с окончателните отчети и срока за тяхното 
предаване. 

5. Други 

 
На срещата присъстваха  членовете на НС – Ключовите експерти от екипа за разработване 
на Плана за управление на НП”Пирин”. 

По Първа и Втора точка от дневния ред,  ланд. арх. Димитринка Берберова - Зам. 
ръководител на екипа за разработване на ПУ на НП”Пирин”, запозна присъстващите 
ключови експерти с бележките от Дирекцията на Национален парк „Пирин” по 
Окончателните отчети (1) и по Проекта на Плана на управление на НП”Пирин” (2).  

След станалите дискусии по двата документа, членовете на НС с единодушие взеха 
РЕШЕНИЕ за приемане на Окончателните отчети на експертите и на Проекта на 
Плана на управление на НП”Пирин”  за периода 2014-2023 г. 

 
По Трета точка от дневния ред се дискутира и уточни окончателното съдържание  и 
формата на представяне на Тримесечния доклад, който ще се внесе в ДНП”Пирин” на 
4.05.2015г.  в Дирекцията на Национален парк „Пирин” . 

След станалите дискусии по съдържанието на документа, членовете на НС с 
единодушие взеха РЕШЕНИЕ за приемане на 5-я Тримесечен доклад за изпълнение на 
План-графика за периода 01.02 - 30.04.2015 год до Ръководителя на проекта. 

http://www.ope.moew.government.bg/


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.“ 

 

 

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

По Четвърта точка от дневния ред инж. Антоний Стефанов, ръководител на екипа за 
разработване на ПУ на НП”Пирин”, уточни подхода за съставяне на сборниците с отчетите 
и приложенията към тях, както и срока за тяхното предаване.                                                    

По пета точка от дневния ред се дискутикутираха въпроси, свързани със задачите и 
дейностите на екипа за разработване на ПУ на НП”Пирин”, както и датата за следващата 
работна среща на Научния съвет. 

Протоколчик: ......................................... 

Анелия Димова 

Координатор на Екипа за изпълнение на ПУ 

24.04.2015г, София 

 

http://www.ope.moew.government.bg/





