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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. 



• 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 

 
• 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/ 



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 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ 



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 

Тази главна цел изисква действия в следните основни направления: 
  
• 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. 



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 
 
• 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 приемливо антропогенно 
въздействие върху защитената територия  

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; 



ПЕТА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
 Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на 

възможностите и предимствата на Националния парк  

Тази главна цел изисква действия в следните основни направления: 
 

 Съвместяване 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 
 

 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. 



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, сноуборд и др. в съответствие с 
предложенията на спортни клубове и инвестиционните намерения на общините Разлог, Банско, 
Симитли и концесионера „ЮЛЕН“ 



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 – паша, дървен 
материал за парка и местното население, билки, гъби и др. 

• 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 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.“; 

 
•  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; 
 
• 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 



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 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. 

 
• 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.  
 
• Тенденции от антропогенен характер 



• В резултат на направените проучвания за целите на План’14 са констатирани въздействия и тенденции с 
антропогенен характер. 

 
• 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. 

 
• 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. 
 
• 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. 



• ФАКТОРИТЕ и ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за ограничаване или отстраняване на влиянието на заплахите и 
ограниченията, са представени в  ОЦЕНКА, разработена по следните  насоки и критерии  чрез точкова 
система за сравнимост при актуализацията на План’04; 
 

• 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. 

ВТОРА ОЦЕНКА 

ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 



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 

 
Териториален обхват на влиянието на ограниченията и заплахите в парка: 

 
Влиянието да се оцени по следните критерии 
 Посеместно – 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 с 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 47  са основа за определяне на приоритетите в Част 4: Оперативни задачи и 
предписания за опазване и ползване т.4.1. Определяне на приоритетите 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

ISO 9001-2008  
Certified Company 

 
www.pu-pirin.com 

 e-mail: office.pupirin@gmail.com 

http://www.pu-pirin.com/
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