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Становище 

От проект „Зелени закони“, Сдружение за изследователски практики ЕИК 131054794, 
представлявано от Вера Павлова Стаевска, ЕГН 7903217171, 

адрес: 1303 София, Зона Б-5, бл. 11, вх. Б, ап. 91; E-mail: sip.bulgaria@gmail.com 
 

Относно: Проект на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023, 
разработен от фирма „Пролес Инженеринг“ ООД в рамките на Обществена поръчка № 01135-2012-
0003 и публикуван за обществени консултации на 23.06.2015 г. 

Становището ни е, че обществената поръчка е изпълнена некачествено и проектът трябва да бъде върнат от 
възложителя на изпълнителя за преработка, поради 3 основни проблема: 

1. Неизпълнение на основни компоненти на техническата документация и заданието за обществената 
поръчка 

2. Изводи и препоръки за режими на управление, които противоречат на теренните данни и водят до 
съмнение за изпълнение на поръчка, различна от обществения интерес за управление на НП Пирин 



 

 

 
 
 
 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ  
проект: “Граждански мониторинг за по-зелени закони 
и устойчиво управление на природните ресурси“, 
phone: +359 885989593, e-mail: sip.bulgaria@gmail.com, 
www.zelenizakoni.com 

  

Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси„ се финансира в 
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 

3. Неспазване на законовите изисквания за провеждане на процедури по екологична оценка и оценка на 
съвместимостта на проекта за план, който включва конкретни проекти за инвестиции и строителство 

 Аргументация по тези три точки намираме в почти всяка от общо 339те страници на проекта, както и на 
4660 страници с приложения към него. Ще дадем само по един пример за всяка от тези точки. 

 

1.  Неизпълнение на техническата документация и заданието на обществената поръчка, което показва 
усвояване на финансирането без изпълнение на параметрите на поръчката и изисква неприемане на 
работата от страна на възложителя. 

Нашият пример по тази точка е неизпълнение на изискванията на документацията по обществената поръчка 
по отношение на НП Пирин като Обект на световното наследство на ЮНЕСКО. 

1.1. Допълнителни фрапантни примери за  неизпълнение на техническата документация и  заданието и 
спестени значителни усилия и разходи, които обаче са финансирани в рамките на обществената поръчка, 
вече бяха дадени в публичното пространство: 

1.1. 1. Липсва екологична оценка на проекта на плана, изискана на страница 83 от Техническата 
документация на обществената поръчка и включена в офертата на изпълнителя. 

1.1. 2. Не е представен  „електронен височинен модел на територията с точност 50 см. височинно и по 
хоризонтала“ изискан на стр. 16 от техническата документация. 

1.1. 3. Не е представено в пълнота геодезично заснемане на сградите и съоръженията  с точност до 3 см. 
изискано на стр. 16 на техническата документация. Не са заснети с необходимата точност за вписване в 
кадастралните карти на изисканите от заданието сгради и съоръжения в т.16.3 на заданието. В  
представените приложения има едва 42 обекта, като липсват всички сгради, писти и съоръжения изградени 
от  Юлен АД и Маренго трейдинг в обхвата на ТУП на ски зона с център град Банско, които представляват 
над 85% от всички сгради и съоръжения в парка, електропроводи, водопроводи, канализация, пътна 
инфраструктура и т.н. 
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1.1. 4. Не е извършено проучване на наличните права върху природни ресурси, както се изисква на стр. 33 
от Техническата документация – липсват , каквито и да било данни за разрешените количества води за 
ползване 

1.1. 5. В глава 1.6  aнализът в текста за участието на различните източници на финансиране (ДБ, ПУДООС, 
ШАГО, НДЕФ, ЕИП, ЮНЕСКО,ОП Околна среда, и др.) е повърхностен и липсва общ размер и приносите 
на отделните източници на финансиране. В цялата глава има едно единствено число.   

1.1. 6. В част ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ не са актуализирани  текстовете от 
План’04 за характеристиката на  абиотичните фактори, като се използва наличната информация, данни от 
стационарни хидроложки и климатични проучвания и мониторинг през последните 30 г. 

1.1. 7. В точка 1.8.2. Елементи на климата не е актуализиран и допълнен текстът от План’04, като в Сборник 
„Абиотични фактори” не  са дадени в подходящ табличен и графичен вид данни за елементите на климата за 
последните 50 г. 

1.1. 8. Не е изпълнено изискването на заданието да се проучат и опишат местата с възникнали ерозионни 
процеси /вид, степен/, в това число в териториите отдадени на концесия. Вкл. и в приложенията териториите 
засегнати от ерозия са посочени само общо с номер на отдела и подотдела без да е посочен за всеки от тях 
вида и степента на ерозия. 

1.1. 9. Не е изпълнено заданието в частта му „Да се класифицира горската растителност, съгласно 
класификационната система European forest types categories”. Липсва изцяло инвентаризацията на горите, 
като даже в приложенията има само обобщени данни, непозволяващи да се оцени извършена ли е изобщо 
инвентаризация на горските ресурси и ако е извършена – с какво качество.  

1.1. 10. Липсва и една дума в текста на плана, която да изпълнява изискването за част 1.16.1 –„ Да се направи 
проучване и да се състави актуална демографска характеристика на население в околопарковата територия.“   
В текстът на плана е записано само следното – „В доклада представен в Сборник „Социално-икономически 
аспекти“ е направен анализ на данните от: преброяването на населението през  2011г.  в района на 
Национален парк Пирин  (130931  души), образователната структура в седемте общини  с територии в парка, 
трудовата заетост по общини и структурата на безработицата.” 
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1.1. 11. Заданието за част 1.16.2. Селищна мрежа изисква да се направи проучване и да се състави актуална 
характеристика на селищната мрежа в околопарковата територия, като се обърне внимание на промените 
настъпили през последните 10 години. Представената в текста на проектоплана информация разглежда само 
численост и плътност на населението към 2011 г. Липсват каквито и да било данни за промените настъпили 
през последните 10 години даже и за населението, урбанизационни и икономически процеси, а данни за 
застроена площ, икономически сектори и други важни за управлението на парка фактори изобщо не са 
разгледани. Не са описани изпълнените през периода на План’04 проекти, свързани със строителството в ски 
зона Банско и ползването на ресурси за целите на ски зоната, с изключение на проекти за рекултивация след 
въпросното строителство и проекти за изграждане на инсталации за обезопасяване на ски зоната от лавини и 
пожари, с възложители Юлен АД. 

1.1. 12. Не е изпълнено и изискването на точка 1.24.3. на заданието „Анализ на степента на опазване и 
възстановяване на местообитания, растителни и животински видове предмет на опазване в следствие на 
реализирането или нереализирането на предвидените планове и проекти“. В проекта на плана е направено 
изброяване на предвидените планове и проекти, като изискваният анализ липсва. 

1.1. 13. Липсват планове и програми, които по задание трябва да са част от сега предлагания текст. 
Например: липсва изискваният план за строежи от ЮНЕСКО, включващ обзор и оценка на всички 
предвидени за следващите 10г на територията на НП Пирин строежи, липсва паркоустройствен проект,  
липсват подробно-устройствени планове за развитие на ски зоната и др. 

 

1.2. От наша гледна точка, от особено важно значение за бъдещето на НП Пирин като управлявана 
устойчиво природна територия от национално и глобално значение е примерът за неизпълнение на 
заданието по отношение на изискванията, задължаващи изпълнителя да инкорпорира като част от 
бъдещия план за управление на препоръките на Комитета на световното наследство (КСН) на  
Юнеско с цел опазването на територията на НП, която е Обект на световното наследство (ОСН). 
Изискванията в това отношение към изпълнителя на обществената поръчка фирма Пролес са: 

1.2. 1. Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003, Част 1.22. СОЦИАЛНА 
И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА, 1.22.1.2. Оценка на застроените територии: „В съответствие с 
Решение 35 СОМ 7В.21 - 2011г. на Комитета на световното наследство (КСН) от 35-та му сесия в 
Париж (2011г.), да се направи оценка на капацитета на буферната зона на Обекта на световното 
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наследство (ОСН). Да се направи оценка на степента на застроеност на Парка, като цяло и на отделни 
негови части. Да се оцени необходимостта от премахване на обекти, несъответстващи на 
нормативната база, несъвместими с целите на Природния парк или други причини.“ 

1.2. 2. Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003, Част 3.1. ЗОНИРАНЕ И 
ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ: „Да се потвърдят, допълнят или 
преформулират функционалните предназначения и да се оптимизира териториалния обхват на 
обособените и описани в План’04 зони, определени по чл. 19, т. 1, 2 и 3 от ЗЗТ: Съгласно Решение 36 
СОМ 7В.18 от 36-та сесия на КСН на ЮНЕСКО, в гр. Санкт Петербург, Русия, юни -юли 2012г., 
Планът за управление трябва да гарантира, че няма да бъде допуснато развитие на ски спорт или 
други дейности с подобно значително въздействие върху природния комплекс, в границите на обекта 
на световното наследство, извън вече изключените територии - ски зони Банско и Добринище.“ 

1.2. 3. Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003,  Част 3.1. ЗОНИРАНЕ И 
ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ, раздел 5. Зона III - зона за туризъм: „Да се 
актуализира Плана за управление на посетителите в НП (да се отчете Стратегията за развитие на 
устойчив туризъм, изготвена през 2010г. по Програмата за участие на ЮНЕСКО), като се съобрази с 
дългосрочните цели и конкретизира териториалното разположение на обектите и дейностите. Да се 
предложат целесъобразни норми за сервитути на линейните обекти в горските и в безлесните 
територии. Да се маркира, комуникира и поддържа границата между обекта на световното наследство 
и буферните му зони (ски зона Банско и Добринище), определени съгласно План 2004 и решение 34 
СОМ 8В.5 на КСН на ЮНЕСКО, използвайки утвърдените (стандартизирани) ОР8 - замервания 
(Глобалната система за позициониране).“ 

1.2.4. Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003,  ЧАСТ 4: 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ раздел 4.2. 
ПРОГРАМИ „• развитие на природосъобразен туризъм (управление на посетителите, посетителска 
инфраструктура); (да се отчете Стратегията за развитие на устойчив туризъм, изготвена през 2010г. 
по Програмата за участие на ЮНЕСКО) • създаване на условия за рекреация; (да се отчете 
Стратегията за развитие на устойчив туризъм, изготвена през 2010г. по Програмата за участие на 
ЮНЕСКО);“ 



 

 

 
 
 
 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ  
проект: “Граждански мониторинг за по-зелени закони 
и устойчиво управление на природните ресурси“, 
phone: +359 885989593, e-mail: sip.bulgaria@gmail.com, 
www.zelenizakoni.com 

  

Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси„ се финансира в 
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 

1.2.5. Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003,  ЧАСТ 4: 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ раздел 4.3. ПРОЕКТИ 
„На основание оценката по т. 1.22.4, дългосрочните, главните и второстепенни цели и предложените 
програми в Плана да се потвърдят, добавят или преформулират проектите от План’04… На основание 
на т. 1.22.2.1, както и във връзка с Решение 36 СОМ 7В.18 от 36-та сесия на КСН на ЮНЕСКО, да се 
предвиди разработването на подробни "Планове за развитие на туризма" за буферните зони над 
Банско и Добринище. Във връзка с Решение 36 СОМ 7В.18 от 36-та сесия на КСН на ЮНЕСКО, да се 
разработи методика за наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, които се 
осъществяват в границите на буферните зони (ски зони Банско и Добринище), върху обекта на 
световното наследство.“ 

1.2.6. Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003,  ЧАСТ 4: 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ раздел 4.4. 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ „Да се маркира, комуникира (да сведе до знанието на заинтересованите 
страни - концесионер, общини и др.) и поддържа границите между обекта на световното наследство и 
буферните му зони (ски зона Банско и Добринище), определени съгласно План 2004 и решение 34 
СОМ 8В.5 на КСН на ЮНЕСКО.” 

1.2.7. В проекта на фирма „Пролес Инженеринг“ ООД тези изисквания на документацията на 
обществената поръчка не са изпълнени и препоръките на КСН не са инкорпорирани, което е 
неколкократно нарушаване на условията на обществената поръчка и налага неприемане на разработката от 
страна на възложителя. Но нещо повече, проектът противоречи пряко на препоръките на КСН, като на 
стр. 300 задава като обективно твърдение – без обосновка с данни – следното: 

„…с План’14 се регистрира едно неадекватно, изкривено социално- икономическо развитие, ориентирано 
преимуществено към един вид зимен спорт (ски) и свързаните с него услуги и строителство, основно в един 
град /център – Банско. На практика се е получило така, че вместо да благоприятства опазването на 
природния комплекс и балансираното и екологосъобразно икономическо развитие на местните общности 
около парка, статутът на Обект на световното природно наследство, със санкциите които той носи, 
е изолирало от парка една голяма част от местното население и е скъсало традиционни исторически 
обусловени връзки с планината. Констатира се силно изразено недоволство на местни структури и 
общности от другите общини (освен гр.Банско) с територии в границите на НП Пирин, заради тяхното 
буквално изключване от неговото развитие и от евентуалните / допустимите ползи от това.“ 
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Не само че с това твърдение проектът на Пролес Инженеринг ООД противоречи на заданието на 
обществената поръчка, чиито пари харчи, но и дава пряка и изложена като извод от данни негативна 
оценка на статута на НП Пирин като Обект на световното природно наследство, която оценка е 
обоснована с частично и некоректно представяне на социологически данни. А именно: 
 
1.2.7. 1. По първата част на оценката на горното ни изречение: Твърдението на проекта на фирма Пролес  
пряко противоречи на заданието в частта му да се запази статутът на ОСН чрез изпълнение 
препоръките на Комитета на Юнеско, като първи от списъка на елементите на предназначението 
Националния парк: 
Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003,  ЧАСТ Ч А С Т 2: ДЪЛГОСРОЧНИ 
ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, раздел 2.1.1. Определяне на главните цели:  
„На база всички констатации и оценки в Част 1, да се оценят главните цели, формулирани в План 2004 г., 
към постигането на които са били насочени управленските решения и конкретните дейности на парковата 
администрация и др. организации, свързани с територията на парка. При необходимост, главните цели да се 
ревизират и допълнят, като същите трябва да кореспондират и пряко да са свързани с основното 
предназначение на Националния парк:  
• съхраняването на парка като обект на световното природно наследство към Конвенцията на световното 
културно и природно наследство към ЮНЕСКО“. 
 
 
1.2.7. 2. По втората част от оценката ни за това твърдение: Цитираното твърдение на проекта на Пролес 
Инженеринг ООД противоречи на данните на социологическото изследване, проведено с парите на 
обществената поръчка, като ги представя частично и манипулативно. Критиката за липса на развитие на 
общините извън Банско е формулирана от респондентите на изследването според данните по  
различен начин, който предполага други изводи и препоръки за управление, а именно: 

• „Управата на НП „Пирин” хвърля всички финансови средства за Банско, а на парка в частта му към 
Папаз чаир въобще не се върши нищо.“ (стр. 293, том 7 „Социо-икономически аспекти“) 

• „Добре е да се развива туризмът и в региона на Разлог, а не само в Банско.“ (стр. 295, том 7 „Социо-
икономически аспекти“) 

• „Да има строителство на писти и влекове само в определените за туризъм райони и не само в Банско.“ 
(стр. 296, том 7 „Социо-икономически аспекти“) 

1.2.7. 2. 1. От тези данни виждаме, че представената интерпретация на фирма Пролес е манипулативна 
– т.е. ограниченията за развитието на прилежащите на НП общини не произтичат от прекалено строги 
режими в досегашния план за управление, нито са неблагоприятен ефект от статута на Обект на 
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ЮНЕСКО, а произтичат от концентрация на дейности и проекти в община Банско.  Ясно е изразена в 
изказванията и подкрепа за рестриктивен режим за ски туризма – развитие само в определените за туризъм 
зони. 

Както на регионално, така и на национално ниво, количествените социологически изследвания показват 
липса на подкрепа от мнозинството в обществото за разширяване на ски инфраструктурата в 
националния парк  - виж част 2 от становището ни.   

1.2.7.2.2. Във формулираните от проекта общо 4 типа зони обаче ски инвестиции и нова инфраструктура са 
възможни навсякъде, освен в зоните от тип I и II. Логичен извод на изпълнителя въз основа на 
горецитираните данни би било предложението за диверсифициране на туристическото предлагане на 
цялата територия на парка. Виждаме обаче, че се предлагат нови туристически зони предимно в община 
Банско като продължения на сегашната ски-зона, както и в съседната община Разлог - по границите на 
резервата „Баюви дупки - Джинджирица“. Изключение е една нова малка туристическа зона на територията 
на община Сандански. Липсват предвиждания за развитие на туристически зони в общините Гоце Делчев, 
Кресна, Симитли и Струмяни. Напомняме, че по данните на социологическото изследване (сборник 7 
„Социо-икономически аспекти“, стр. 282), проведено в рамките на обществената поръчка, общините с най-
голям дял от прилежащото към НП население са Сандански (30%) и Гоце Делчев (22.7%).  Общо двете 
общини, фаворизирани от предлагания проект за развитие на туризъм,  общините Банско (съдържаща и град 
Добринище) и Разлог отговарят общо само на 26,7% от прилежащото на парка население. Община Банско е 
най-облагодетелствана от предлаганите от проекта нови туристически зони. Според данните е неоправдано 
предлаганото с проекта на фирма Пролес съсредоточаване на туристическите дейности в община 
Банско с нейните 10.7% от прилежащото население. Тези предвиждания на плана, както и 
акцентирането върху ски-туризма за сметка на приоритизираните от общественото мнение пешеходен 
и алтернативен туризъм, е напълно неоправдано от гледна точка на теренните данни и води до 
съмнения за външен натиск в противоречие с обществения интерес при формулирането на 
проектоплана, който обаче се изработва с пари от обществена поръчка, която при тези съмнения не 
може да бъде приета за изпълнена. – т. 2 от обосновката на нашето становище. 

1.2.7.2.3. Друг логичен извод от социологическите данни е разнообразяването на туристическите 
дейности не само географски, но и съдържателно, с оглед липсата на поддръжка от мнозинството на 
общественото мнение за развитие преимуществено на ски туризъм. Целите за разнообразяване на 
туризма са заложени и в заданието на обществената поръчка – тя изрично предвижда бъдещият план за 
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управление да „отчете Стратегията за развитие на устойчив туризъм, изготвена през 2010г. по Програмата за 
участие на ЮНЕСКО“ (Техническа документация на обществена поръчка № 01135-2012-0003,  ЧАСТ 4: 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ раздел 4.2. ПРОГРАМИ). Това 
не се случва в предлагания за обсъждане проект на фирма Пролес. Не виждаме цели в предлагания проект, 
които да предлагат развитие на туризъм, неразчитащ на ски инфраструктура, като освен на заданието, това 
противоречи и на социологическите данни, цитирани по-горе. 

1.2.7. 3. Факт е, че изведеният цитат от проекта на фирма Пролес (за вредата от рестриктивните режими и 
статута на ОСН на ЮНЕСКО) е почти единственият, който се отнася до НП Пирин като ОСН на Юнеско. За 
сметка на това неколкократно се цитира Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО, която няма 
никаква юридическа тежест и има само косвено значение за статута на НП, тъй като по-строги режими и 
норми за опазване на природата в НП Пирин произтичат от националния Закон за защитените територии, 
както и от законовата тежест на Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО.  

1.2.7. 3.1.Малкото споменавания в проекта на фирма Пролес  на Пирин като ОСН на ЮНЕСКО, в 
сравнение с по-горе цитираните подробни изисквания в това отношение на заданието за обществената 
поръчка, която финансира документа, са омаловажаващи и без отражение в реални режими за бъдещо 
управление: 

1.2.7. 3.1. 1.„Настъпилата съществена промяна в режима на значителна площ на Националния парк „Пирин“ 
в сравнение с План’04, включена като Обект на световното наследство, 2011 г. с решение на КСН към 
ЮНЕСКО – ООН“ (част 0.3.2.Особености на Плана, стр. 6) – става въпрос за намаляване на ОСН поради 
увреждане от ски-зона Банско, за чието противодействие е основна задача на плана, според дадените 
по-горе цитати от заданието за обществената поръчка 

1.2.7. 3.1.2. „буферните зони определени от ЮНЕСКО“ (ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1.0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 1.0.1.Местоположение, стр. 9) – става 
въпрос за територии, изключени от ОСН поради необратимото им увреждане от ски-зона Банско. 
Проектът на Пролес упорито ги нарича „буферни зони“ с намек, че те защитават ОСН, при 
положение, че те са индикатор за рисковия му статут.  Използва се названието „Буферна зона-
ЮНЕСКО“, с което се маскира фактът, че това са увредени от ски зоната и изключени от ОСН на 
Юнеско площи. 
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1.2.7. 3.1.3.Липсва оценка на състоянието на ОСН при цитиране на мисиите на КСН в България и липсва 
планиране на мерки за опазването на ОСН.  По отношение Решение 34COM 8B  на КСН се цитира (стр. 18), 
че „Комитетът одобрява и изключването на четири области (с обща площ 150,6 ха) в периферната част на 
обекта, както и на туристическите зони Банско и Добринище (с обща площ 1078,23 хка), които стават част от 
нова буферна зона.“, без да се отчете необходимостта от превенция на отпадане на бъдещи площи.  

1.2.7. 3.1.4.По отношение мисията на КСН по наблюдение на място на НП Пирин през 2011г (стр. 18 от 
проекта) препоръките на КСН за запазване на Обекта дори не се цитират, а още по-малко използват за 
изводи и мерки, като вместо това се дава празното от оценка и управленско планиране неинформативно 
изречение „Мисията оценява и цялостното консервационно състояние на обекта и други фактори, влияещи 
върху неговата изключителна универсална ценност“, при все че е цитирана целта на мисията на ОСН „да 
направи преглед на последните подобрения на капацитета на ски съоръженията в буферната зона на обекта 
на световното наследство, да определи вероятното им въздействие върху изключителната универсална 
ценност на обекта на световното наследство и да се изготви препоръка относно евентуалното включване на 
обекта в списъка на световното наследство в опасност, както е поискано от Комитета за световно наследство 
на неговата 35-та сесия.“ Съответно, в тази част на текста изпълнителят фирма Пролес грубо погазва 
изискваното от заданието съобразяване на проекта за план с препоръките на КСН, които дори не са 
цитирани в документи, и още по-малко служат за основа на бъдещи управленски мерки по 
съхраняване на ОСН. 

1.2.7. 3.1.5. При все това, при задължителното по структура представяне в проекта на данни за ерозията на 
територията на НП Пирин, виждаме очевидните данни за ерозионни процеси в ски-зоната, които са и 
причина за изключване на част от ОСН: 

„На територията на НП „Пирин“ противоерозионни съоръжения има изградени единствено в тези, които са 
отдадени на концесия /“Буферна зона“ изключена от ОСКПН към ЮНЕСКО/. При теренното проучване през 
2014 г., на основание Заданието, са извършените специализирани проучвания за ерозионни процеси (вид и 
степен на ерозия) за територията отдадена на концесия.“ (стр. 74 от проекта).   

Цитират се и данни за ерозионни процеси в настоящите ски-писти на ски зона Банско: 

1.2.7. 3.1.5. 1.„В резултат на затревяване в ерозирани участъци от ски-писти №№ 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 
9А, 10, 11, 15 и 16 в „Ски зона с център гр. Банско - ПР „Вихрен” от концесионера на Ски зоната - 
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„ЮЛЕН”АД и заедно с естествено настанилата се тревна растителност е постигнато тревно покритие с 
различна плътност в зависимост от микроклиматичните условия. В площите с изкуствено затревяване се 
наблюдава покритие на тревната растителност 90 или 100%, с формиран чим 40 или 50% от площта, 
съответно при ски-писти №№ 7,15 и 16. Върху сравнително малка част от ски-пистите (13.9 % от площта им) 
съществува заплаха за развитие на площна и линейна ерозия (Сн.1), тъй като терените са слабо затревени(от 
0 до 30%). Заплахата от ерозия е не само заради незначителната тревна покривка, но и поради големите 
наклони на пистите – обикновено над 10º“ (стр. 74 от проекта).   

1.2.7. 3.1.5. 2. Въпреки това на база на данните за ерозия не са направени оценки и не са планирани 
управленски мерки за прекратяване развитието на ски-туризма в района, които са основните 
препоръки на КСН и като такива – задължителна част от заданието на обществената поръчка, на 
която е изпълнител фирма Пролес. Вместо това, като планирани мерки срещу ерозията (стр. 77, раздел 
1.11.2.3. Необходимост от действия за борба срещу ерозията) в проекта виждаме текстове за „Необходимост 
от противоерозионни съоръжения“ и „Необходимост от изпълнение на дейности за защита срещу ерозия във 
високопланинските пасища“.  

1.2.7. 3.1.6. Вместо изискваните мерки за замразяване на ски-зоната, тя е наречена от фирма Пролес 
„буферна зона“ на ОСН на Юнеско, което е абсурдно от гледна точка на документираната от КСН 
вреда от ски зоната за опазването на Обекта на световното наследство: 

1.2.7. 3.1.6.1. „Ски зона с център Банско – част от територията на НП „Пирин”, или наричана понастоящем 
според критериите на ЮНЕСКО „буферна зона” е с площ 1004.2 ха. (стр. 140, раздел 1.16.3.4. Ски-зони на 
територията на парка).  

В противоречие с констатациите и препоръките на КСН, които са задължителна отправна точка за 
изпълнителя на плана за управление по силата на заданието за обществената поръчка, проектът на фирма 
Пролес твърди – без позоваване на данни и в грубо нарушение на договора за изпълнение на обществената 
поръчка при цитираното задание – следното: 

„Изграждането и функционирането на всички съоръжения и сгради е съобразено с необходимите екологични 
норми.“ (пак там) 

Смятаме, че горните цитати от текста на проекта на фирма „Пролес“ по отношение на НП Пирин като ОСН 
на Юнеско и сравняването им с изискваното по задание инкорпориране на препоръките на КСН на Юнеско 
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за запазване на статута на ОСН категорично доказват неизпълнение на техническата документация на 
обществена поръчка №01135-2012-0003   и задължават възложителя в лицето на ДНП Пирин да не 
приеме тази разработка като резултат от изпълнение на обществената поръчка.  

2. Изводи и препоръки за режими на управление, които противоречат на теренните данни и водят до 
съмнение за изпълнение на поръчка, различна от обществения интерес за управление на НП Пирин 

2.1. Общ недостатък на проекта е, че липсват част от изискваните от проекта данни по различни теми –  
например липсват актуални данни за климата, нужни при анализа на предвижданите планове за туризъм, а 
данните за ерозия скриват проблемите при засегнатите писти. Геодезическото заснемане на сградите и 
съоръженията е непълно, като в него липсват сградите и съоръжения, изградени за нуждите на ски туризма – 
писти, лифтове, обслужващи сгради. Данните за наличие на амониева селитра по пистите са цитирани, но не 
са отразени за оценка на рисковете при ползването на изкуствен сняг за пистите и съответни мерки за 
защита.  При липсата на тези данни няма логика откъде произтичат целите и режимите, които проектът на 
фирма Пролес предлага и възникват съмнения за противоречаща на обществения интерес мотивация зад тях. 

2.2. Дори и когато данните по даден компонент от заданието са събрани, обаче, те се цитират манипулативно 
или не се взимат предвид, когато противоречат на вероятно предварително формулираните в проекта на 
фирма Пролес цели и режими за управлението на НП. Фактът, че ясни и категорични социологически 
данни не са изобщо отразени в препоръките на проекта (например, данните за почти единодушна 
подкрепа на регионално ниво за развитие на пешеходен и алтернативен туризъм  - стр. 290, том 7 „Социо-
икономически аспекти“), буди тревога с ярката липса на логика между различните части на проекта и сочи 
към вероятна мотивация извън обществения интерес на формулираните от проекта цели и режими.  

2.3. В нашето становище по тази точка отново ще дадем само един пример – несъответствие между 
социологическите данни и формулираните цели и режими на проекта.  

2.3.1.Социологическото изследване, което е направил в съответствие с изискванията на обществена поръчка 
изпълнителят, дава много категорични данни за подкрепа както на национално ниво, така и на 
регионално ниво за развитие предимно на дейности за опазване на околната среда, опазване на 
природата в НП Пирин като приоритет над развитието на икономически дейности. С това данните 
показват ясна подкрепа в общественото мнение на формулираните от Закона за защитените територии цели 
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на управление на националните паркове, които също поставят на първо място природата, а едва на последно 
– поминъкът въз основа на запазената природа: 

„(2) Националните паркове се управляват с цел: 
1. поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; 
2. опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; 
3. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; 
4. създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други 
дейности, съобразени с целите по т. 1 - 3.“ (чл. 18, ЗЗТ) 
 
В подкрепа на логиката на закона, но в противоречие с логиката на проекта на фирма Пролес, който 
предвижда развитие на туристическите зони с акцент върху зимен туризъм в общини Банско и Разлог, са и 
социологическите данни: 

2.3.1.1 От представителното изследване на национално ниво: 88.3% подкрепят твърдението „ растеж 
и благополучието са важни за обществото, но това трябва да става без да се застрашава природата“ 
(стр. 275, том 7 „Социо-икономически аспекти“) 

2.3.1.2. От представителното изследване на регионално ниво: 71,7% от всички местни респонденти 
заявяват, че „биха подкрепили действия за опазване на природата, дори ако те на първо време имат 
неблагоприятни социално и/или икономически последици в района, в който живеят“ (стр. 286, том 7 
„Социо-икономически аспекти“) 
 

2.3.2. Този пример от социологическите данни показва, че целите, които произтичат от данните, не са 
логично интегрирани в предписанията на проекта за план за управление на фирма Пролес, който залага 
увеличаване с над 100 пъти на териториите, в които може да се строи (от 219 хектара в момента те ще станат 
26 558 хектара) и предвижда туристически зони на места без пешеходни маршрути, но с вече изготвени 
проекти за нови ски съоръжения. Тези предписания са в очевиден разрез с общественото мнение, 
подкрепящо опазване на природата и не даващо подкрепа за развитие на ски инфраструктура в парка, като 
данните са:  

2.3.2.1.От количественото изследване на регионално ниво: 

• „В обобщените резултати обаче почти всички са единодушни, че в парка трябва да се развива 
пешеходен туризъм и отдих вкл. и алтернативен туризъм” (стр. 290, том 7 „Социо-икономически 
аспекти“) 
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• “ Не малка част от местните жители в и около главните туристически селища – Банско, Добринище и 
Разлог разчитат на туризма като основен или допълнителен източник на доходи и са заинтересовани 
от развитие му, главно на зимния туризъм. Друга голяма част местното население, живеещо около, 
парка няма никакво или поне пряко отношение към тази дейност (стр. 290, том 7 „Социо-
икономически аспекти“) –  При положение, че Банско, Добринище и Разлог са общо 26,7% (виж 
таблица Таблица 1.16.7.13.2.1. Изследвани лица по общини, стр. 282, том 7 „Социо-икономически 
аспекти“ )  от населението на общините около парка, ясно е, че ски-спортът е приоритет единствено 
за малцинство от регионалното население. 

 
2.3.2.2.От количественото изследване на национално ниво: 

• мнението срещу развитие на ски инфраструктура е ясно изразено - 68,1% от респондентите на 
национално ниво не са съгласни с твърдението „Строителството на сгради, писти, лифтове, влекове и 
др. съоръжения е допустимо в националния парк“ (стр. 276, том 7 „Социо-икономически аспекти“) 

• „Поддръжниците на мнението за разширяване на всяка цена на ски пистите и инфраструктурата, с 
цел създаване на работни места за местните хора са едва 2.4% от всички интервюирани“ (стр. 279, 
том 7 „Социо-икономически аспекти“) 

 

2.3.2.3. Както е видно от горните цитати, социологическите данни както на регионално, така и на национално 
ниво сочат, че в общественото мнение няма преобладаваща подкрепа за разширяване на ски- зоната около 
община Банско - напротив, препоръките на гражданите и на национално, и на регионално ниво са за развитие 
на алтернативен туризъм и развитие на други части от парка и поставяне на опазването на природата като 
приоритет пред икономическото развитие. Това не се отразява в крайна сметка на предлаганите от Пролес 
зони, режими и проекти.  

С този пример от социологическите данни доказваме един частен случай на данни, които не са отчетени от 
проекта на фирма Пролес и които сочат към мотивация на предложенията за управленски режими, различна 
от обществения интерес и от целите на обществената поръчка за разработка на план за управление на НП 
Пирин.  

Тази липса на логична обвързаност между обективни данни и субективно формулирани режими и 
цели на управление сочат към некачествено изпълнение на обществената поръчка и нужда 
представеният резултат да не бъде приет от възложителя ДНП Пирин. 
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3. Неспазване на законовите изисквания за провеждане на процедури по екологична оценка и оценка 
на съвместимостта на проекта за план, който включва конкретни проекти за инвестиции и 
строителство 

3.1. Липсата на тези оценки представлява нарушение на ЗЗТ и ЗБР, което задължава възложителят ДНП 
Пирин да не приеме предлагания текст като резултат от изпълнение на обществената поръчка. 

Проектът „Зелени закони“ води кореспонденция с МОСВ от няколко месеца във връзка със законово 
определената нужда от провеждане на процедурите по ЕО и ОС. В синтезиран план проблемът в липсата на 
тези процедури при сега предлагания проект на Пролес може да се обобщи със следните точки: 

3.1. 1. Окончателният текст на проекта за ПУ, с който се е съгласил възложителят в лицето на ДНП 
Пирин, е публикуван на портала за обществени консултации на 23.6.2015 г. В този смисъл, несъмнено 
вече е налице „етапът, когато са изяснени неговите предвиждания“ и Ви напомняме, че това налага 
„компетентният орган по околна среда да прецени „дали същият попада в обхвата на някоя от 
разпоредбите на чл. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, съответно дали под на процедура по екологична оценка (ЕО) по реда на глава 6 на ЗООС и на 
процедура по  на съвместимостта (ОС) по реда на чл. 31 от ЗБР.“ 

3.1. 2. Проектът на план за управление предвижда ползване на дървесина върху на 36 260 декара или 22 
% от горите извън резерватите. Проектът предвижда добитата дървесина да достигне  212 075 кубически 
метра (Сборник Гори – Приложение 2-2 стр. 140 -146) 

3.1. 3. Проектът на план за управление предвижда като мярка и допуска изграждането на въжена линия с 
дължина над 1000 метра (стр. 240 и 317 от проекта на план) 

3.1. 4. Проектът за план за управление предвижда развитие на интензивно развъждане на риба (стр.262 от 
Приложение Свитък 1)  

3.1. 5. Проектът за план за управление очертава рамката за развитие на спортни или рекреационни 
комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 дка.  Съгласно последния вариант на 
проекта на плана територията от парка, в която може да се застроява, се увеличава от 0.6 %  на 73,8% или 
123 пъти.  В този смисъл, проектът на изпълнителя „Пролес Инженеринг“ ООД несъмнено „очертава 
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рамка за развитие на инвестиционни предложения по приложения 1 и 2 “ на ЗООС – т.е. ЕО е 
задължителна. Отбелязваме, че устройствените планове, които определят зоните, в които може да се 
застроява, се подлагат задължително на екологична оценка. Съгласно ЗООС и ЗБР екологичната оценка  
и оценката за съвместимост на такива планове се извършват едновременно с изготвянето им, като се 
вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се 
идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на 
инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват. Проектът за план за 
управление на НП Пирин не само залага режими, но и посочва приоритети и цели за развитието на парка, 
като залага възможности и ограничения за бъдещи инвестиционни предложения. Финално предлаганият 
проект за ПУ на изпълнителя фирма „Пролес Инженеринг“ ООД залага бъдещо развитие на 
инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 на ЗООС на значителни площи. (стр. 238,241, 
252,253, 266 от проекта, Приложение 1)  

 

При наличие на тези предвиждания в текста на проекта на фирма Пролес, който се подлага в момента 
на обществено обсъждане, настояваме процедурата за обществено обсъждане да бъда спряна,  да бъде 
внесена документацията за преценка на необходимостта от ЕО  и ОС за този план и да бъдат изготвени 
задължителната екологична оценка и оценка за съвместимост съгласно разпоредбите на чл. 85 ал. 1 на ЗООС, 
чл. 2 ал.1 т.1 на НУРИЕОПП, чл.31 на ЗБР и глава Трета от НУРИОСПППИППЦОЗЗ. 

С горните примери аргументирахме негативното си становище към предлагания проект и препоръката 
си той да бъде върнат от възложителя на изпълнителя за преработка поради некачествено и 
недостатъчно изпълнение на изискванията към Обществена поръчка № 01135-2012-0003. 

 С уважение, 

Вера Стаевска 
Ръководител проект „Зелени закони“     
Председател а УС на Сдружение за изследователски практики    

   
 


