
   
 

 

 

Допълнителна информация: 

- Откъде идват тревожните числа за застрояване и сечи: 

1. Относно режимите за строителство в национален парк Пирин 

На стр. 384 от проекта за нов план за управление на Национален парк 

Пирин може да видите режимите, валидни за Зоната за туризъм. С тях се 

въвежда „Забрана строителство, освен на … сгради и съоръжения за спорт 

инфраструктура“.  Тоест в зоната за туризъм, която е 7% от парка, може 

да се строи.  В Зоната за сгради и съоръжения също може да се строи! 

 

 

 
 

Строителството в сега действащия план е допустимо в Зоната за сгради и 

съоръжения - 218 ха.  В Зоната за туризъм то не е допустимо. 

 

В новия проектоплан строителството е възможно в Зоната за туризъм (с 

площ от  2809,5 ха.) и Зоната на хижите, административните центрове за 

управление и поддръжка на парка и спортните съоръжения, с площ от 199,3 

ха.  Така общо разрешената за строителство площ е 3008,8 ха или 7.5% от 

парка (което е 12.5 пъти увеличение от предишните 0.6% - виж стр.377.) 
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Прокарването на ски писти е строителство 

 

Изграждането на ски-писти и съоръженията към тях е строителство съгласно 

Закона за устройство на територията. Освен в самия закон, това е 

потвърдено и от становище на Министерство на регионалното развитие: 

 

 

 
 

2. Отваряне на 60% от територията за ползване на дървесина 

 

В проекта за нов план сечите са позволени в "Зона за опазване на 

горските, високопланинските тревни, езерни и речни екосистеми" - 

23702,1 ха (58,7%).  
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От текста на стр. 348 следва, че за горите под 200 години тази забрана 

не важи. 

В Закона за защитените територии зад термина "Поддържащи и 

възстановителни дейности" на практика се крие извеждането на сечи. Те не 

се наричат „възобновителни“, „отгледни“ или „санитарни“ сечи, както в 

стопанските гори, но се обосновават точно с тези цели - да се поддържат 

горите чрез отглеждане или санитарна сеч, както и да се  

„възстановяват“, като им се прилагат елементи от възобновителните сечи.  

В приложенията на проектоплана за управление на Национален парк Пирин 

авторите са планирали провеждането на поддържащи и възстановителни 

дейности (ПВД - термиа за сечи в горите на националния парк) в 2422 

горски парцела, или в 87 % от всички 2774 парцела, заети от горски 
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култури, издънкови или семенни гори.

 

На стр. 349 вижте следната цел:  

 

Ако целта на управлението на горите в парка е опазване на 

биоразнообразието и естествените процеси, би трябвало при нужда от 

някаква намеса чрез сеч в горите, дървесината да се оставя в насаждения, 

за да се поддържа високо ниво на количествата биотопна дървесина, чието 

наличие в големи количества е критичен фактор за опазването на най-
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редките горски видове насекоми, лишеи, кълвачи, сови и други. А 

дървесина има достатъчно извън парка, тъй като почти от всички страни 

той е заобиколен от гори в държавни горски стопанства.    

За контакти: 

- Катерина Раковска, WWF, 089 339 38 10 

- Константин Иванов, WWF, 0884 514 636 
 

В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в 

България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за 

защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация 

по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация 

“Биоразнообразие”, Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния 

и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, 

Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, 

Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO 

към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение 

„Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–

Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и 

инициативи. http://forthenature.org 
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