
ISO 9001-2008  
Certified Company 

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

 
РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНО НИВО И 

СЕМИНАР СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН 
СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НП ПИРИН“ 

25-26.02.2015 г. 
гр. Разлог 

 

TEMA: ПРОГРАМА III: Опазване на естествения 
характер на екосистемите в резерватите и в други 

територии с потенциал на резерватни.  
Точка 4.3. Проекти 
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ПРОЕКТ 1. Изследване върху въздействието на туризма и  
планинските спортове върху природните местообитания в 
резерватната зона и в други територии в НП „Пирин“, имащи 
потенциал на резерватни.  

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Определяне на гранични показатели 
за рекреационно натоварване. Обекти на проучване са регламентирани 
туристически маршрути в резерватите, катерачески обекти, пещери и др. 

ПРИОРИТЕТНОСТ. Включване в средносрочния работен план през 
2-та и 3-та година от действие на ПУ “Пирин”-2014 







ПРОЕКТ 2. Изследване на естествените възобновителни 
процеси в горските екосистеми на биосферен резерват 
„Баюви дупки-Джинджирица“ и на териториите, с които в 
План’14 е предложено да бъде разширен резервата. 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Изследване на тенденциите и 
особеностите на естествените възобновителни процеси на 
територията на биосферния резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ и 
предложеното с План’14 разширение на резервата на основата на 
дългосрочна събрана и оценена информация от предишни 
проучвания и проекти (таксационни описания, картен материал и др.) 
за възобновителните процеси в горната граница на гората. 

ПРИОРИТЕТНОСТ. Включване в средносрочния работен план през 
2-та, 3-та и 4-та година от действие на ПУ “Пирин”-2014 





ПРОЕКТ 3. Разработване на информационни издания, 
диплянки и табла за екосистемите, природните местообитания, 
ендемичните и реликтните видове растения и животни, 
обитаващи биосферен резерват „Баюви-дупки-Джинджирица“ 
(за територията, обхващаща и границите на предложеното в 
План’14 разширение) и за резерват „Юлен“. 
ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ. Провеждане на образователни  и 
рекламни дейности за резерватната зона в НП „Пирин“, актуализирани с 
резултатите от проучванията, представени в План’14. Представяне на 
нагледна информация за уникалните за България и Европа екосистеми, 
природни местообитания, ендемични и реликтни видове растения и 
животни, опазвани в национален парк “Пирин” в рамките на двата резервата.  

ПРИОРИТЕТНОСТ. Включване в средносрочния работен план през 
2-та и 3-та година от действие на ПУ “Пирин”-2014 







Centranthus kellereri ( Stef. & T. Georg.) 
Stoj. et Stef. (Келереров центрантус) 

Защитен вид от Бернската конвенция 

Jasione bulgarica (Българско вятърче) 
Български ендемит, защитен от ЗБР 
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