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ПРОЕКТ 1. Флористична, фитоценологична и дендрохронологична 
характеристика на вековните гори в НП “Пирин” и тяхната 
паспортизацея за създаване на база данни за целите на тяхното 
опазване. 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. На основата на предварително събрана и 
оценена информация от проучвания и проекти (дендрохронологични 
изследвания, таксационни описания, картен материал) за вековните гори на 
територията на НП „Пирин“, ще бъде създадена база данни за тези гори с висока 
консервационна стойност, в която ще има флористична, фитоценологична и 
дендрохронологична характеристика за тях, необходима за целите на тяхното 
ефективно опазване 

ПРИОРИТЕТНОСТ. В средносрочния работен план  през 2-та, 3-та и 
4-та  година от действие на ПУ 2014 







ПРОЕКТ 2. Разработване на предложение-документация, за 
включване в границите на биосферен резерват „Баюви дупки-
Джинджирица“ и опазване на находища на Papaver degenii , 
Centranthus kellererii, Leontopodium alpinum, Saxifraga 
ferdinandi-coburgii, S. stribrnyi и др. които не са в границите на 
територии със строг режим. 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Запазване в непокътнато състояние на 
находищата на Papaver degenii и Centranthus kelererii които не са в границите на 
територии със строг режим. Находищата на Papaver degenii са подложени на 
силен антропогенен натиск – интензивна паша в съседните алпийски пасища и 
близост до популярен международен туристически маршрут по билото. Заедно 
със споменатите видове, под защита ще бъдат поставени и находища на 
Leontopodium alpinum, Saxifraga ferdinandi-coburgii, S. stribrnyi и др. Изключване 
на човешката дейност в района на находищата на Centranthus kellereri. 

ПРИОРИТЕТНОСТ. В първия едногодишен оперативен план 



Leontopodium alpinum Cass. ssp. nivale 
(Ten.) Tutin   

Papaver degenii (Urum. et Jav.) Kuzmanov 



Saxifraga ferdinandi-coburgii J. Kellerer 
et Sund. 

Centranthus kellererii (Stoj., Stef. et 
Georgiev) Stoj. et Stef.  



ПРОЕКТ 3. Проучване и подготовка на предложение –
документация за включване на защитена местност “Круше” 
(код в регистъра на защитените територии: 80) в границите на 
НП „Пирин“. 
  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Опазване на находища на видове с 
висока консервационна стойност: Ligularia sibirica (L.) Cass. (единствено 
находище в България), Gladiolus palustris Gaud., Laserpitium archangelica 
Wulf. в границите на ЗМ „Круше“, разположени непосредствено до 
северо-източната граница на НП „Пирин“.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В средносрочния работен план през 2-та  година 
от действие на ПУ  



Ligularia sibirica (L.) Cass.  Gladiolus palustris Gaud.  



Laserpitium archangelica Wulf. 



ПРОЕКТ 4. Създаване на експозиционна градина за ex situ 
отглеждане и съхраняване на определени растения – 
характерни представители на флората на НП „Пирин“  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Възможности за образователни 
дейности и научни   изследвания.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В средносрочния работен плано през 3-та и 4 -
та  година от действие на ПУ-2014. 





ПРОЕКТ 5. Проучване на основни негативни тенденции при 
пашата на домашни животни – нарушаване на репродуктивната 
и популационна структура  на консервационно значими видове 
в НП „Пирин“ 
  ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Проучване на степента на 

повреждане на генеративните органи на видове с консервационна 
значимост, за които е характерно семенно възобновяване и респективно 
негативно повлияване на плодоносението и семеносението при 
провеждане на паша на добитъка. Такива повреди са наблюдавани при 
Oxytropis urumovii, Onobrychis pindicolla, Brassica jordanoffii и др. в ПУ 
„Вихрен“ отдели 125 и 123.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В средносрочния работен план през 3-та до 5 -та 
вкл. година от действие на ПУ.  





ПРОЕКТ 6. Изграждане и поддържане на база-данни за 
хидробиологичното състояние на представителни водни 
лотични и лентични водни тела за НП „Пирин“.  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Отразяване и оценка на краткосрочни 
промени и въздействия, както и дългосрочни промени и прогнози за 
глобални въздействия върху условно неповлияните водни тела.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В първия едногодишен оперативен план  



р. Бъндерица 



ПРОЕКТ 7. Проучване на гъбното разнообразие в НП 
„Пирин”на стопански важните ядливи и консервационно 
значими видове гъби.  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Проучване статуса на застрашеност 
и възможностите за ползване на стопански важните ядливи и 
консервационно значими видове гъби.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В средносрочния работен план през 3-та и 4-та 
година от действие на ПУ-2014  



Geastrum triplex Jungh. ( Трислойна земна звезда ) 
Категория : Застрашен (EN) 



 Clavariadelphus truncatus ( Quel) Donk ( Оранжева бухалка)            
Категория: Застрашен ( EN)  



                    Boletus edulis  (Обикновена манатарка) 



ПРОЕКТ 8. Прединвестиционно проучване в НП „Пирин“ за 
запазване на естественото състояние на речната мрежа, 
стоящите водоеми и техните брегове  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Определяне на практики за 
устойчиво ползване на водните ресурси на територията на парка, без 
нарушаване на естествените им параметри, както на водното тяло, така и 
на прилежащрте му брегове, с цел запазването им за сегашните и 
бъдешите поколения. Изборът на обекти е съгласно описаните в План’14.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В първия едногодишен оперативен План’14. 





ПРОЕКТ 9. Прединвестиционно проучване в НП „Пирин“ за 
подобряване на състоянието на санитарно-охранителните 
зони в съответствие с нормативните изисквания  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Обособяване на санитарно-
охранителни зони за всички водохващания от речни, езерни и подземни 
водни тела  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В първия едногодишен оперативен План-14  





ПРОЕКТ 10. Прединвестиционно проучване за изграждане на 
локални пречиствателни съоръжения за генерираните на 
територията на НП „Пирин“ отпадъчни води.  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Организиране на локално 
пречистване за всички отпадъчни води, генерирани на територията на 
парка в съответствие с рамковата Директива за водите 60/2000 ЕС.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В средносрочния работен план през 2-та  година 
от действие на ПУ-14  





ПРОЕКТ 11. Прединвестиционно проучване за подобряване на 
техническото състояние на водохващанията на територията на 
НП „Пирин“.  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Привеждане на техническото 
състояние на водохващанията  от речни, езерни и подземни водни тела в 
съответствие с нормативните изисквания и санитарната безопасност за 
водопотребителите.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. В средносрочния работен план през 2-та  година 
от действие на ПУ-14. 





Всичко ще бъде добре! Всичко ще бъде добре! Всичко ще бъде добре! Всичко ще бъде добре! 

Всичко ще бъде добре! 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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