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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА – ТРЕТИ МОДУЛ 
 

26.11.2014 Г. - РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНО НИВО 
27.11.2014 Г. – СЕМИНАР СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН 

СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НП ПИРИН“ 

Практиката на Дирекция “НП Пирин” за 
поддържане на информирана обществена среда  

Веселина Паскова – ключов експерт “Връзки с обществеността” 

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

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г.  

 
www.pu-pirin.com 

 e-mail: office.pupirin@gmail.com 

гр. Разлог 
 

 
  

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


 
Три  са  основните канали, които Дирекция „НП Пирин” 
практикува  за поддържане  на информирана обществена среда, 
както за своята дейност, така и за екологично обучение и 
природозащитна дейност:  
 

•   Посетителските информационни центрове; 
 
•   Издаването на информационни материали; 
 
•   Организирането на образователни инициативи и събития. 



 Посетителски информационни  центрове и пунктове 
 
Посетителски информационни центрове – в град Бански и в град Сандански. 
Предстои изграждането на нов ПИЦ в гр. Банско, местността “Драгостинов чарк”  
 
Контролно – информационни пунктове – изградени са десет : 
 ПР ”Вихрен в местностите “Драгостинов чарк” ,”Бъндеришка поляна”, х.”Вихрен и 
 х.”Дамяница”; ПР ”Баюви дупки” в мест. “Беталовото” и х. “Яворов”; 
ПР “Синаница” – гр. Кресна и мест. “Върбите” и “Пещерата”; 
ПР “Безбог” – гр. Добринище. 
 
Предстои изграждането на още десет контролно-информационни центрове на още 
десет места – на хижите “Вихрен”, ”Демяница”, “Синаница”, “Пирин”, „ Безбог”  
и местностите: “Кулиното”, Сухото езеро, ”Дългата поляна” и др. информационни точки. 



   Издаване на информационни материали: 
 
 
• Материали с информация за НП ”Пирин”, за неговото богатство и 
разнообразие - туристически карти за парка /на български и английски език/, 
албуми с богат снимков материал, книги, брошури  и др.; 
 
• Материали, свързани с дейностите на Д „НП Пирин” – наръчници, 
информационни табла, листовки, инструкции; 
 
•  Образователни материали за деца и ученици –плакати, табла, книжки за 
екосистемите в НП ”Пирин”, образователни информационни  пакета за  
животни и растения; 



  
 
 
 

Организиране на природозащитни образователни инициативи и събития 
 
 
• Инициативи за приобщавате на подрастващите /ученици и студенти/   
       към темите, касаещи устойчивото опазване на околната среда като цяло 
       и към грижа и любов съм НП „Пирин” – уроци, лекции, походи, лагери,  
       конкурси,изложби, пленери и др. 
 
• Събития  и дейности за приобщаване към проблемите на околната среда на 
       цялата общественост –органициране на фотоизложби, прожекции на 

филми, почистване на туристически пътеки и кътове за отдих, походи и др. 
 
• Партньори  

 
 
 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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