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Въведение 

Национален парк Пирин и ски зона Банско
Този  доклад  е  изготвен  от  независими  експерти  на  коалицията  от  неправителствени
организации  “Спасете  Пирин”.  Документът  е  подкрепен  от  следните  юридически  лица:
Екологично  сдружение  “За  Земята”,  Федерация  на  природозащитни  сдружения  “Зелени
Балкани”,  Информационен  и  Учебен  център  по  екология,  Сдружение  за  дива  природа
“Балкани”,  Българско  дружество  за  защита  на  птиците,  Фондация   TIME Екопроекти,
Асоциация “Планини и хора”, сдружения “Екофорум”, “Тетида”, Еко Рила и други1. 

Национален парк “Пирин” 2 обхваща територия от над 40 000 ха, включително два природни
резервата – Баюви дупки и Юлен, 11 природни забележителности и 113 пещери. Третият по
височина връх на Балканите (вр. Вихрен, 2915 м) се намира в парка. Повече от 186 езера и 35
големи  циркуса  откриваме  в  парка.  Забележително  биологично  разнообразие  с  1089  вида
растения (1/3 от флората на на България) и 172 животински вида (114 от които застрашени)
намира убежище в Националния парк. Емблематични за парка са ендемични видове като бяла
мура, които са под закрилата на Бернската конвенция. 

Незаконното строителство на ски зона Банско в Национален парк Пирин стартира през 1967 г.
Разширението на ски зоната в сегашните й размери започва през 2000. От 2000 г. ски зоната се
разшири  “законно”(с  решения  по  ОВОС)  с  нови  99  ха  и  с  още  148  ха  без  екологични
разрешения.  Ски курортът в настоящите си размери обхваща 12 нови ски писти (само 6 от
които с решения за ОВОС) 3, 21 лифта (7 от които с решения по ОВОС и 15 – без) 4, сгради и
заведения за хранене, изкуствено езеро, 2 водохващания и 3 ски-пътя (без решения по ОВОС). 

Инвеститор на проекта е смесеното акционерно дружество Юлен, в което участват Община
Банско  (12 %),  Алпенвалд Туристик – България (51 %),  Ски Инжинеринг (31 %) и  Пирин
Турист  (3  %).  Пряко  финансиране  на  проекта  е  осигурено  от  българската  Първа
Инвестиционна  Банка.  Инвеститорът  обеща  “Хляб  за  Банско”,  “европейски”  стандарти,
икономическо развитие и благополучие за региона. На практика,  компанията се превърна в
монополист в предлагането на услуги за настаняване и ски-услуги.

През  юли  2000 г.  Министерството  на  околната  среда  и  водите  (МОСВ)  одобри  доклад  за
ОВОС  на  целия  проект  в  противоречие  със  слабостите  на  доклада  и  некомпетентните
заключения относно запазване на биологичното разнообразие  и консервационния статут на
Националния  парк.  През  май  2001  г.  МОСВ  одобри  ОВОС  на  три  нови  ски  –  писти,
разширение на две от съществуващите стари и седем нови лифта. Всички съоръжения са в
границите на обекта на Световното природното наследство на UNESCO. 

Строежът  на  така  одобрения  курорт започна  през  2001 г.  Всички  решения  по ОВОС бяха
системно нарушавани от самото начало. Първоначално отдадената на концесия строителната
територия постепенно се разшири от 99 ха до обща площ от над 250 ха.

На 22 март 2005 г. Община Банско взе решение за по-нататъшно разширение на “разширения
вече”  курорт  с  нови  112  ха.  Предложението  нарушава  наскоро  влезлия  в  сила  План  за
управление на парка и редица български природозащитни закони. На 08.09.2005 г. Директорът
на РИОСВ също подкрепи предложението за разширение. И двете решения са нищожни.

1 Изразените тук становища са експертни и не обвързват в пълна степен подкрепилите ги организации.
2 www.pirin-np.com
3 Изградените ски-писти: “Платото”, “Платото – Шилигарника”, “Стара писта”, “Бъндеришка поляна-
Шилигарника”и “Бъндеришка поляна – връх Тодорка”
4 Изградените ски лифтове “Железно мост - Платото”, “Бъндеришка поляна”, “Детски”, “Платото”, “Шилигарника
– Платото”, “Балканиада”, Бъндеришка поляна – Шилигарника”, Банско – Бъндеришка поляна, “Бъндеришка
поляна – връх Тодорка”, “Плато – Север” и 10 детски ски влека
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Резюме

Настоящият  доклад  е  изготвен  от  експерти  на  Коалицията  “Спасете  Пирин”  на  базата  на
детайлно  проучване  и  анализ  на  значителните  негативни  влияния  на  ски  зона  Банско.  От
съображения  за  сигурност  имената  на  експертите  не  се  посочват.  Разгледани  са  следните
основни направления:

• Закононарушения 
• Загуба на биологично разнообразие
• Ерозия и влияние върху ландшафта
• Социално и икономическо въздействие

Анализът на закононарушенията показва категорично, че при изграждането и експлоатацията в
ски зона Банско са нарушени 9 международни конвенции и 6 български закона. Въпреки че
закононарушенията са добре документирани от представителите на гражданското общество,
всички техни опити за спазване на законността, подобряване на прозрачността и търсене на
отговорност чрез съда и прокуратурата пропадат.

Въз  основа  на  описаните  по-долу  закононарушения,  фактически  обстоятелства  и  техните
правни квалификации, авторите на доклада заключават, че цитираните решения по ОВОС и
съответно ски- пистите и съоръжения, изградените в ски зона Банско, са в противоречие, както
с българското, така и международното законодателство. 

Инвеститорът наруши почти всички изисквания на решенията по ОВОС. Следователно същите
следва да бъдат отменени. 

Договорът,  предоставящ на  инвеститора  право  на  ползване  на  99  ха  в  Националния  парк,
съществено  противоречи  на  закона. Разширяването  на  ски  зоната  с  150  ха  повече  от
разрешената  с  договора  територия,  както  и  нарушаването  на  решенията  по  ОВОС,
представляват сериозни нарушения на законодателството и договорните клаузи. 

Експлоатацията на ски зона Банско следва да бъде прекратена. Сред причините, освен липсата
на основание за построяването й и противоречие със законите, са създаване на опасност за
околната среда, дивата природа и човешкото здраве.

Нищожни  са  Решение  №  482/22.03.05  на  Общински  съвет  Банско,  както  и  Становище  по
екологична оценка № БД- 01-ЕО/2005 на директора на Регионалнa инспекция по околна среда
и  води  към  МОСВ,  разрешаващи нови  строежи  и  разширение  на  ски  зоната.  Режимът  на
защитените  територии  се  определя  от  Закона  за  защитените  територии,  а  не  от  Закона  за
устройство на територията въз основа на който са издадени тези решения. И двете решения
нарушават Закона за защитените територии, Плана за управление на Национален парк Пирин,
Конституция на Република България и нормативната уредба. В допълнение, Общинският съвет
не  е  компетентен  да  се  произнася  относно  ползването  и  стопанисването  на  територия  -
изключително държавна собственост. 

Предвид  описаните  по-горе  закононарушения,  техните  правни  квалификации  и
последици, авторите на този доклад настояват за следното:

• Всички решения по ОВОС и концесионният договор следва да бъдат преразгледани
и обявени за незаконни; 

• Отговорните длъжностни лица следва да понесат дисциплинарна, административна
и наказателна отговорност;

• Експлоатацията  на  незаконните  (построени  с  и  без  решения  по  ОВОС)  ски-
съоръжения следва да бъде прекратена;

• Да бъдат предприети спешни противоерозионни и рекултивационни мероприятия;
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• Да бъде гарантирано правото на достъп до съда на граждани и НПО;
• Българските власти да спазват стриктно българското и европейско природозащитно

законодателство;
• Подобряване на достъпа до обществена информация на граждани и НПО.

От гледна точка опазване на биологичното разнообразие, ски зоната има значително
негативно влияние върху редица защитени видове, сред които алпийски и бореални храстчета,
къртълови  пасища и оромизийски  ацидофилни  тревни  съобщества,  пернатонога  кукумявка,
черен  кълвач,  белогръб  кълвач,  осояд,  скален  орел,  малък  креслив  орел, сокол  скитник,
трипръст кълвач, лещарка, глухар, дива коза, клекови съобщества, смърч, бяла мура и кафява
мечка.  

Според  акад.  Александър Александров,  директор  на  Института  по  гората  към  Българска
академия  на  науките,  строежът  на  ски-съоръженията  значително  застрашава  опазването  на
дивата природа в Национален парк Пирин. 5

Докладът за ерозията категорично показва значителните вреди върху ландшафта в ски зоната.
Уникалният  ландшафт  е  безвъзвратно  изгубен.  Целостта  на  монолитните  горски  масиви  е
увредена. Многократните нарушения на управлението на ландшафта изискват пряк контрол
върху цялата концесионна площ, оценка на степента на екологична катастрофа, подготовка и
въвеждане на спешни теренни рекултивационни мерки.

В  заключение,  проведеното  чрез  анкетиране  местните  жители  на  Банско   социално-
икономическото изследване показва красноречиво, че качеството на живот на мнозинството от
гражданите на Банско не се е подобрило. Обратното, наблюдават се много негативни фактори,
свързани  с  разширението  на  ски  зоната,  сред  които  най-сериозните  са  замърсяване  и
влошаване качеството на публичната инфраструктура. В допълнение, икономическите приходи
на населението са многократно по-ниски от очакваното.

5  Вж. Приложение 7– Статия от директора на Института по гората към Българската академия на науките
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Част I

Оценка на закононарушенията при проекта Ски зона Банско 

Този доклад описва закононарушенията, регистрирани при реализирането на проекта „Ски
зона с център Банско”. Разследванията обхващат период от пет години (декември 2000 г –
август 2005 г.) Данните са събрани от експерти на коалицията “Спасете Пирин” чрез теренни
проверки, документи, чрез достъп до публична информация и експертни анализи. 

1. Законов статут на Национален парк Пирин

Флората,  фауната  и  ландшафтното  разнообразие  са  защитени  от  националното  и
международно законодателство. 

Два  природни  резервата  се  приютяват  на  територията  на  парка.  “Баюви  дупки  –
Джинджирица” е един от най-старите резервати в България. Обявен е през 1934 г. с цел да се
опазят естествените реликтни гори от бяла и черна мура, както и голямото разнообразие от
растителни и животински видове. През 1977 г. е обявен за биосферен резерват по програмата
"Човек  и  биосфера"  на  ЮНЕСКО.  Резерватът  "Юлен"  е  обявен  през  1994  г.  Той  пази
изключително  разнообразие  на  горски,  субалпийски  и  алпийски  екосистеми  и  алпийски
ландшафт.

Народен  парк  "Вихрен"  е  обявен  на  8  ноември  1962  г.  През  1974  г.  той  е  разширен  и
преименуван на Народен парк "Пирин". С приемането на Закона за защитените територии през
1998 г. на парка се определя статут на национален парк и той преминава на пряко подчинение
на Министерство на околната среда и водите. Площта му  покрива 40 332 ха.  Територията е
изключителна държавна собственост и  граничи  със седем общини на област  Благоевград -
Гоце Делчев, Банско, Разлог, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански. 

Поради своя уникален природен комплекс Национален парк Пирин е предложен за  обект от
мрежата ЕМЕРАЛД и Европейската мрежа от защитени зони НАТУРА 2000 (Код: BG0000209
“Пирин”)  и  е  обект  на  Световното  наследство  съгласно  Конвенцията  за  природното  и
културното  наследство  на  ЮНЕСКО6. Национален  парк  Пирин  е  включен  под  №
225/09.12.1982  г.  в  списъка  на  ООН  на  Националните  паркове  и  еквивалентните  на  тях
резервати. 

Управлението на Националния парк се осъществява от Министерството на околната среда и
водите. Към  МОСВ функционира  Национална  служба по  защита  на  природата,  която  има
координиращи  и  контролни  функции,  свързани  с  управлението  на  защитените  територии.
Непосредственото управление се извършва от Дирекцията на Национален парк Пирин.

Режимът на Национален парк Пирин се регламентира от следните нормативни актове:

А. Международно законодателство

Конвенцията за опазване на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО
Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
(Бернска конвенция)
Европейска конвенция за ландшафт
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни /Бонска конвенция/  
Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
Директива 79/409/ЕС за опазване на дивите птици

6 http://whc.unesco.org
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Севилска стратегия за биосферни резервати, март 1995 –програмата “Човек и биосфера” на
ЮНЕСКО

Б. Национално законодателство

Конституция на Република България
Наказателен кодекс
Закон за защитените територии
Закон за биологичното разнообразие 
Закон за водите
Закон за опазване на околната среда от 2002 г. и други

2. Хронологически преглед върху развитието на Ски зона Банско 

2.1 Решения по ОВОС, одобрени от Министерството по околната среда и водите 

В периода 2000 – 2002 г. министърът на околната среда и водите одобри следните решения по
ОВОС,  отнасящи  се  до  цялостното  строителство  на  курорта  или  до  отделни  негови
компоненти :

• Решение по ОВОС  57 – 13/2000  на ТУП “Ски-зона с център гр. Банско” 
• Решение по ОВОС 35-11/2001 г.  на проект „Детска ски-писта и влек”  

• Решение по ОВОС 36-11/2001 г.  на проект „Влек и ски-писта „Платото”  

• Решение по ОВОС 37-11/2001 г на проект „Седалков лифт „Шилигарника – Платото
и писта „Платото - Шилигарника” 

• Решение по ОВОС 38-11/2001 г. за проект: “Ски-влек “Балканиада”

• Решение по ОВОС 39-11/2001 г. на проект „Продължение на писта „Старата писта”  

• Решение по ОВОС X – 7/2002 г.  на проект „ Ски писта и лифт Бъндеришка поляна -
Шилигарника” 

• Решение по ОВОС  XI – 7/2002 г. на проект „Кабинкова въжена линия „Банско –
Бъндеришка поляна”  

• Решение по ОВОС  на проект “Бъндеришка поляна – вр. Тодорка” 

Всички  посочени  по-горе  решения  нарушават  Паркоустройствения  проект  на  Националния
парк  от  1994  г.,  Закона  за  защитените  територии,  Конвенцията  на  UNESCO,  Бернската
конвенция и други. (Вж. т.3 за подробна информация ) НПО и граждани подават жалби срещу
решенията по ОВОС, издадени от Министерството на околната среда и водите. 
През февруари 2001 г, след решението по ОВОС за одобрение на Териториално-устройствен
план на Ски зона с център Банско шест НПО подават жалби срещу решението във Върховния
административен съд на Република България. 
През май 2002 г. повече от 52 жалби срещу последните три решения по ОВОС са подадени във
Върховния административен съд
Въпреки очевидните доказателства за закононарушения,  всички  жалби са отхвърлени от  3-
членен и 5-членен състав на ВАС през ноември и декември 2002. 

През  2002  г.  НПО  и  граждани  подават  сигнал  до  Регионалната  дирекция  за  национален
строителен контрол – Благоевград за незаконни строителни дейности в района на ски зоната и
град Банско. До този момент отговор на жалбата не е получен. 
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По време на  теренна проверка  в  района на  ски  зоната  при  извършването  на  строителните
дейности през 2003 г., представители на НПО констатират драстични нарушения на решенията
по ОВОС. Веднага телефонират в  кабинета на министъра на околната среда и водите с искане
за  проверка  на  случая.  Час  и  половина  след  телефонния  разговор  на  мястото  пристигат
внушителен брой представители на инвеститора, настоявайки да отнемат филмовия материал,
документиращ нарушенията и заплашвайки НПО наблюдателите с физическа саморазправа. 

Констатирани са данни за извършени престъпления съглaсно Наказателния кодекс. През 2002
г. е изпратен сигнал до Районна прокуратура – Разлог,  който скоро е  отхвърлен.  Съгласно
Постановление № 1522 от  4.11.2002 г.: "По случая е извършена предварителна полицейска
проверка. Събрани са множество материали - скици за изграждане, позволително за сеч и извоз
на дървени  материали  и  пр.  ...Относно  процесът  на  изграждане  на  обектите  са извършени
проверки  от  МОСВ  и  ДНП  “Пирин”,  които  не  са  открили  нарушения.  Всички  тези
констатации  се  потвърждават  и  от  писменото  обяснение  на  директора  на  ДНП "Пирин".”
Следователно Районна Прокуратура - Разлог "не може да направи основателно предположение
за  извършено  престъпление  от  общ  характер."  Районият  прокурор отказва  да  образува
наказателно производство и прекратява преписката. При сравнение  с  предоставената от
МОСВ  писмена  справка   откриваме,  че  към  датата  на  издаване  на  това  постановление
(4.11.2002  г.) са  били  съставени  два  акта  за  нарушения  при  строителството  на  обект:
Кабинкова  въжена  линия   “Банско  –  Бъндеришка  поляна”  и  обект:  “Детска  писта”.
Наказателните постановления са издадени от Дирекцията на Националния парк Пирин.7 
Учудващо е  защо,  при  наложени  две  наказателни  постановления  в  ски  зоната,  районният
прокурор заключава, че не са открити данни за закононарушения.  Следва да бъде потърсена
отговорност  от  издалия  постановлението  прокурор  и/или  подалия  невярна  информация  в
писмено обяснение директор на парка.
Въз  основа  на  посочените  фактически  обстоятелства  заключаваме,  че  всички  опити  на
гражданите  и  гражданското  общество  за  търсене  на  отговорност  по  случая  Банско чрез
българската съдебна система, прокуратура или институции са неуспешни. 

2.2 Нарушения на издадените решения по ОВОС 

Тази  част  представлява  резюме  на  констатираните  нарушения  на  решенията  по  ОВОС. В
Приложение 6 8: са описани подробно нарушенията на всяко от издадените решения по ОВОС..

Многократно увеличаване на разрешената с решенията по ОВОС площ на ски - писти и
съоръжения 9

Териториално-устройственият план,  Концесионният договор  и  решенията  по  ОВОС
разрешават строеж на ски съоръжения и сечи с обща площ 99 ха.  Ширината на просеките на
писти и  съоръжения е изрично посочена във всяко решение по ОВОС - от 20 до 30 м (за
пистите ) и от 4 до 9 м (за лифтовете)10. 

Независимите  измервания  сочат,  че  на  практика  пистите  са  широки  между 30  и  150  м,  а
просеките  за  съоръжения  -  от  20  до  40  м.  Общата  площ на новопостроените  ски-писти  и
съоръжения е в действителност над 250 ха, т.е. два пъти и половина повече от разрешеното.11

Извършване на значителни земно-изкопни работи (Вж. Снимки 3 и 4 от Приложение 1)
Всички  решения по ОВОС  изрично забраняват извършването на значителни земно-изкопни
работи за моделиране на трасето. В разрез с цитираната разпоредба са извършени значителни
такива на повечето ски-писти. Например трасето на писта „Бъндеришка поляна - Тодорка“ е

7 Вж. Приложение 2 –Писмена  справка от МОСВ
8 Вж. Приложение 6 – Таблици с данни за нарушения на репенията по ОВОС
9 Вж. Приложение 3 – Карта на разрешените и неразрешените ски-писти и съоръжения 
10Вж. Приложение 6 – Таблици с данни за нарушения на решенията по ОВОС
11Вж. Приложение 3 – Карта на разрешените и неразрешените ски-писти и съоръжения 
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моделирано многократно с тежки земнo-изкопни и строителни машини през 2002 г., 2003 г.,
2004 г. и 2005 г. Само за 2003 г. са извършени значителни земно-изкопни и насипни работи с
обем над 35 000 куб. м. и площ над 100 000 кв. м.

Използване на тежка техника (Вж. Снимка 5 от Приложение 1)
Решенията по ОВОС изрично изискват изграждането на просеките да се извършва предимно
по ръчен способ или със специализирана малогабаритна техника. Теренните  наблюдения  в
периода 2001 – 2005 г. показват системно използване на едро габаритна техника. Употребата
на тежки машини е наблюдавана по време на всяко посещение на място. 

Извършване на строителни работи в коритата на реките (Вж. Снимка 6 от Приложение 1)
Извършването на строителни работи в коритата на реките  изрично се забранява във всички
решенията по ОВОС. Забраната е нарушавана системно като  са извършвани земно-изкопни
или строителни работи в реките. При строежа на писта и лифт “Железни мост – Платото” са
насипани значителни количества земни и скални маси в коритото на р. Икрище.  Насипни и
земно-изкопни работи са извършени от западната страна на м. Шилигарника като са засипани
локални потоци.

Употреба на експлозиви (Вж. Снимка  7 от Приложение 1)
Употребата на експлозиви е забранена във всички решения по ОВОС. В разрез с изричната
забрана са извършени внушителни по размер взривни работи при взривяването на хълм на
Бъндеришка  поляна  и  при  строежа  на  писти  Шилигарника  и  Бъндеришка  поляна  –  връх
Тодорка.

Изкореняване на пъни  (Вж. Снимки 20 и 34  от Приложение 1)
Изкореняването на пъни в забранено във всички решения по ОВОС. Въпреки това забраната е
нарушена при строежа на всички писти и значителна част от просеките за лифтовете.

Неизпълнение на предвидените противоерозионни, отводнителни и рекултивационни
мероприятия (Вж. Снимка 8 в Приложение 1)
Съгласно Териториално-устройствения план на ски зоната инвеститорът има задължение да
рекултивира писти „Чалин валог“ и „Църна могила“. Тези задълженията не са изпълнени.
Всички решения по ОВОС съдържат изрична клауза, задължаваща инвеститора да  изпълни
набор от противоерозионни, отводнителни и рекултивационни мероприятия. До юни 2005 г. не
са предприети съществени противоерозионни, отводнителни и рекултивационни мероприятия.
Съгласно Инвестиционната програма на инвеститора това е следвало да се случи едва през
2005  г.  На  практика  не  са  реализирани  сериозни  противоерозионни  и  рекултивационни
мероприятия. Направени са опити за рекултивация с неместни видове (детелина и др.)

Употреба на химикали и торове
Употребата на химикали и торове за трасетата на ски-съоръженията е изрично забранена в
решенията  по  ОВОС. В разрез  със  забраната,  има данни че  такива се  използват.  Нужно е
отговорните органи да предприемат сериозни разследвания в тази насока.

Липса на техническо решение за пресичане на писта Бъндеришка поляна – връх Тодорка
с асфалтовия път Банско – Вихрен (Вж. Снимка 9 от Приложение1)
Изискването  за  техническо  решение  за  пресичането  на  писта  “Бъндеришка  поляна  –  връх
Тодорка” и асфалтовия път Банско – Вихрен е изрично постановено в решенията по ОВОС. В
разрез  с  изискването,  не  е  изградено  безопасно  техническо  решение  за  пресичането  на
обектите.  Последствията правят пътя неизползваем след валежи и увеличават опасността за
живота  и  здравето на  пешеходци и автомобили,  използващи пътя.  (Пример за автомобил,
повлечен от кална и скална маса, движейки се по асфалтовия път, е документиран на 26
септември 2004 г. (Вж. Снимка 9 от Приложение1). Пътят е неизползваем и през зимата, тъй
като пешеходната пътека и пъртина пресичат трасето на ски-пистата. Поради същите причини
използването на шосето - единствената връзка между град Банско и две от най-популярните
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хижи  в  Пирин  (Бъндерица  и  Вихрен),  е  сериозно  възпрепятствано.  Съществува  реална
опасност за живота и здравето за пешеходни туристи и скиори при евентуални злополуки и
сблъсък в пресечните точки  

Нощно осветяване на ски-писти и пътища 
Нощното осветяване не е разрешено в решенията по ОВОС. Съгласно информация от интернет
страницата  на  инвеститора  Бъндеришка  поляна,  ски-път  Банско  –  Бъндеришка  поляна  и
Старата писта се осветяват нощем.12 

Изграждане на множество временни пътища 
Изграждането на нови временни пътища  е забранено  в решенията  по ОВОС. На практика,
множество временни пътища са построени при строежа на кабинкова въжена линия „Банско –
Бъндеришка поляна“, писта и лифт “Бъндеришка поляна  –  връх Тодорка“, „Железни мост -
Платото“, писта „Банско“ и други.

Увеличаване на легловата база в града (Вж. Снимка 10 от Приложение 1)
Териториално-устройственият план на ски зоната “не допуска такова увеличаване на легловата
база в града,  в резултат на което е възможно повтаряне на конфликта между капацитет на
базово селище и капацитет  на  ски  зоната.“  Развитието  на  курорта  Банско демонстрира,  че
подобен конфликт съществува. Решението за увеличаване на ски зоната заради увеличаване на
капацитета на курорта е неустойчиво. Поради посочените причини увеличаването на легловата
база в града е най-значимата заплаха за Националния парк с оглед разрастване на ски зоната.
По данни,  оповестени от местната власт на гр.  Банско, до месец март 2004 г.,  са издадени
разрешения за строеж на над 270 нови хотела, от които 70 се строят през 2004 г. - 2005 г.  В
действителност, бумът на сгради и хотели в града е сред най-високите в страната. Това е ясно
нарушение на условията на Териториално-устройствения план.

Изсичане на клекови съобщества (Вж. Снимка 23 от Приложение 1)

Решенията по ОВОС за обектите, където има налични клекови формации, изрично изискват:
„(обектът) да се реализира ... без разсичане на клековите формации“. Въпреки това над 24 ха
клекови съобщества са изсечени на голо при строежа на писта Плато 2 (номер 11 на картата
на  инвеститора) и  ски-път  2.  Хабитатът  е  фрагментиран  като  с  булдозери  са  изринати
останалите сред изсичането коренища и пръст.
 
Липса на адекватен контрол и грижа 
Фрапираща е липсата на контрол и грижа от страна на МОСВ, както на регионални, така и
национални структури, както на експертно, така и на най-високо ниво. Официални писмени
справки,  предоставяни  от  МОСВ,  не  констатират  никакви  нарушения  на   решенията  по
ОВОС13,  Плана  за  управление  на  парка14 и  на  концесионната  площ15.  Въпреки  че  същите
нарушения  вече  са  официално  констатирани,  оповестени  и  представени  на  институциите
(включително  пред  министъра  и  тримата  заместник-  министри  на  6  април 2006)  от  НПО,
граждани  и  медии.  Позицията  на  министерство  демонстрира  явна  липса  на  мониторинг  и
контрол, както и незаинтересованост.
Не са предприети сериозни мерки въпреки значимите размери на нанесените вредите върху
държавната собственост и публичния интерес. Изключение правят няколкото санкции на обща
стойност 70 500 лв, наложени от МОСВ16 . 

2.3 Строителни дейности, извършени без решения по ОВОС
Констатациите  по-долу  са  направени  след  сравнение  на  информацията,  предоставена  в

12Вж. Приложение 5 – Карта от интернет страницата на инвеститора 
13Вж. Приложение 14 – Писмена справка от МОСВ 
14Вж. Приложение 14 – Писмена справка от МОСВ 
15Вж. Приложение 2 – Писмена справка от МОСВ 
16Вж. Приложение 2 - Писмена справка на МОСВ 
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писмена  справка  от  МОСВ17,  многократни  посещения на  терен  и  карта  на  разрешените  и
реализираните съоръженията18. В действителност е застроена територия над 2,5 пъти повече от
разрешеното от  МОСВ  19.  Без  решения  по ОВОС са построени сгради,  изкуствено  езеро и
водохващания. Всички дейности са извършени в периода 2002 – 2004 г.

Следните значителни строителни работи са извършени без решения по ОВОС 20:

• Строеж на застроителни ядра и временни постройки на Бъндеришка поляна,
Шилигарника, начална станция на кабинков лифт „Железни мост – Платото“, крайна
станция на кабинкова въжена линия „Бъндеришка поляна - Тодорка“ и други;

• Строеж на  пистите  Стражите  (Железни  мост -  Платото)21,  Шилигарник   1  и  222,
Плато 123, Бъндерица 24 и техните разклонения;

• Строеж на ски-пътища Банско – Бъндеришка поляна 25, Шилигарника – Чалин валог
26 и други два пътя с обща дължина над 16 км27;

• Строеж на ски-съоръжения:  Железни мост – Платото28, Плато – Север“29, 10 детски
ски-влека, други два ски лифта  (свързващ Бъндеришка поляна с пресечна точка на
6, 7 и 9, и лифт, пресичащ Бъндеришка поляна)

• Строеж на изкуствено езеро на Бъндеришка поляна,  две водохващания на реките
Демяница и Бъндерица

Списъкът по-горе затвърждава убеждението за липса на мониторинг и контрол от страна на
институции и прокуратура при строителните работи. 

2.4 Влизане в сила на Плана за управление на Национален парк Пирин 

През декември 2004 г. Планът за управление на Национален парк Пирин влезе в сила. Планът,
който е задължителен,  забранява строеж, обновяване или замяна на нови или съществуващи
ски-писти и съоръжения на територията на парка. 30 Следователно всяко разширение на ски
зоната нарушава Плана за управление на парка.
Въпреки това след  2004 г. ски зоната излиза извън границите на концесията, като навлиза в
пряка и непосредствена близост до границите на резервата Юлен. Така освен забраната за нови
ски-писти,  се  нарушава и  друга  разпоредба  на  Плана  за  управление  –  разпределението  на
функционалното зониране. 
Оказва  се,  че  българските  власти  одобряват  План  за  управление,  който  впоследствие  не
спазват. 
По този начин МОСВ нарушава съществени препоръки от  Доклада на Международната мисия
в  Националния  парк  Пирин,  България.  11-16  февруари  2002,  Робърт  Милн  (ЮНЕСКО)  и
Герхард  Хайс  (ССОП):  „Държавата  трябва  да  бъде  накарана  да  реши  широк  спектър  от
съществуващи  управленски  проблеми,  които  потенциално  отразяват  значителна  загуба  на
интегритет,  както и да покаже способност за ефективно прилагане на Плана за управление,
разработен  от  “Българо-швейцарската  програма  за  опазване  на  биоразнообразието”,  след
завършването му през 2003 г.“31

17Вж. Приложение 2 - Писмена справка на МОСВ 
18Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията
19Вж. Приложение 3 - Карта на разрешени и неразрешени ски писти и съоръжения 
20   Вж.Приложение 3 - Карта на разрешени и неразрешени ски писти и съоръжения 
21Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията , номер 12 на картата
22  Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията , номера 5 и 10 на картата
23Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията , номер 3 на картата
24Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията , номер 2 на картата
25Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията , ски писта номер 1 на картата
26Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията , ски път номер 1 на картата
27Вж. www  .  banskoski  .  com     
28Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията, ски път номер 1 на картата
29Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията, ски съоръжение номер 3 на картата
30Вж.Приложение 8 – Цитати от закони, т.43
31Вж. Приложение 12 – Доклад на мисията на UNESCO 
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2.5 Данни за извършени престъпления 

При  изпълнението  на  проекта  ски  зона  Банско  има  данни  за  извършване  на  следните
престъпления съгласно Наказателния кодекс: чл. 136; чл.202, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 201, чл.
219; чл. 235; чл. 236; чл. 278c; чл. 282; чл. 302; чл. 302 във връзка с чл. 301; чл. 352; чл. 353 a и
чл. 353d 32, както са описани подробно както следва.

Данните сочат, че при строежа на новите ски-писти и съоръжения многократно са нарушавани
правилата, установени за охрана на труда, с което се осъществява състава на чл.136 от НК. 

Предвид  неправомерното разходване  на  средства  по  програма  САПАРД,  подмярка
“Екологичен  туризъм”  в  Банско33,  има  данни  за  осъществяване  на  състава  на  чл.  201  и
квалифицирания му състав чл. 202 ал. 1 т.3.

Следва да се извърши проверка дали отговорните длъжностни лица са положили достатъчно
грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на Национален парк Пирин и ако има
данни, че е осъществен състава на чл. 219, да се търси наказателна отговорност.

Предвид големите количества незаконно изсечена дървесина, следва да се търси отговорност
за осъществяване на състава на чл. 235.

Предвид  данните  за  унищожаване  и  увреждане  на  горски  дървета,  култури  и  подраст  и
причиняване на немаловажни вреди следва да се търси наказателна отговорност по чл. 236.
(Вж. снимка 11 от Приложение 1) 

Изсичането на защитени видове и повреждането на защитена територия осъществява състава
на  чл.278  в.  Съставът  предвижда две  хипотези:  унищожаване  на  екземпляри  от  защитени
видове или повреждане на защитена територия. В раглеждания случай са осъществени и двете.

Увреждане на защитена територия 
Национален парк Пирин е защитена територия с най-високо национално и световно значение.
Изградените съоръжения водят до сериозно увреждане на защитената територия  (Вж. Част
Втора) 

Унищожаване на защитени видове
При изсичането на просеките са унищожени над 250 ха екземпляри от защитени растителни
видове  и  съобщества.  Например видовият  състав  на  изсечените  дървета  по  просеката  за
пистата от шосеен път гр.Банско – хижа Бъндерица в посока вр.Тодорка е 30% бяла мура, 60 %
смърч и 10 % други видове. (Вж. Част Втора) 

Има данни за осъществяване на състава на чл. 352 чрез замърсяване на водните течения на р.
Бъндерица и р. Демяница, както и замърсяване на почвата с химикали за третиране на просеки
за ски писти и съоръжения.

С укриването на информация за околната среда, живота и човешкото здраве се осъществява
състава на чл. 353 а.

Изграждането  на  водовземни  съоръжения  -  водохващания  без  необходимите  документи  за
използване на повърхностните води на р. Бъндерица и р. Демяница осъществява състава на чл.
353 г.

32Вж.Приложение 9 – Цитати от Наказателния кодекс
33 Вж. http://www.zazemiata.org/sapard_report_Oct2005.pdf
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2.6 Заключения
Този преглед явно показва липсата на институционален и съдебен контрол и нежеланието за
спазване на екологичното законодателство, включително и Плана за управление на парка. В
допълнение,  съда  и  прокуратурата  правят  невъзможно  за  гражданите  и  НПО  успешното
атакуване  на  решения,  обжалването  или  предприемането  на  действия  за  подобряване
прозрачността и оповестяването на закононарушения или данни за престъпления, извършени в
ски  зона  Банско.  Тези  заключения  са  валидни,  като  че  ли  за  начина,  по  който  работят
българската съдебна система и част от институциите. 

3. Списък на закононарушенията

В  тази  част  правим  преглед  на  всички  относими  закононарушения  на  националното  и
международно законодателство, които са констатирани от независимите експерти.

3.1. Международно законодателство

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на UNESCO 
Извършването  на  действия,  нарушаващи  природозащитния  статут  на  Национален  парк
“Пирин”,  е  в  нарушение  на  чл.  4  от  Конвенцията  за  опазване  на  световното  културно  и
природно наследство. 34

Две мисии на  UNESCO/IUCN осъществиха контрол за спазването на Конвенцията. Съгласно
доклада на втората мисия строежът на ски зоната създава опасност и застрашава ценностите и
целокупността на обекта на световното наследство.  UNESCO призовава Българската държава
да  предприеме ефективни мерки, за  да спре престъпването на законите в и около обекта на
световното наследство35. 

Конвенцията  за  опазване  на  дивата  европейска  флора  и  фауна  и  природните
местообитания (Бернска конвенция)
Изгражданите спортни съоръжения и застроителни ядра доведоха до застрашаването на пет
природни местообитания и 12 вида, включени  в Резолюции 4 и 6 на Постоянния комитет на
Конвенцията  и  Приложение  2  на  Директива   92/43/ЕС  и  Приложение  1  на  Директива
79/409/ЕС. Това нарушава чл. 4, т. 1 и 2 на Конвенцията.2 36 (Вж. Част Втора)

Европейска конвенция за ландшафта
Изкореняване на дънерите на отрязаните дървета, извършването на значителни земно-изкопни
и взривни работи, големият наклон на пистите (от 20 до 50 %) и високата надморска височина
са  сред  основните  фактори  за  възникване  и  развитие  на  ерозия.  Към  юни  2005  г.  не  са
предприети никакви съществени противоерозионни и водоотводнителни мероприятия. (Вж.
Част Трета)

С  развитието  на  ерозията  и  разрушаването  на  уникалния  ландшафт  на  планина  не  са
изпълнени задълженията на Република България съгласно чл. 5 от ЕКЛ. 37

Не  са  изпълнени  и  конкретните  мерки,  които  Република  България  следва  да  предприеме
съгласно чл. 6 от ЕКЛ. 38

Конвенция за биологично разнообразие
Тъй  като  не  са  идентифицирани  процеси  и  дейности,  които  имат  значително  вредно
въздействие  (Вж.  Част  Втора)  и не  се  контролират  последствията  в  ски  зоната,  не  са
изпълнени задълженията по чл. 7 букви “b”, “с” и “d”39

Предвид  значителното  въздействие  върху  биологичното  разнообразие  на  ски  зоната  (Вж.
34   Вж. Приложение  8 - Цитати от закони, т.1
35   Вж. Приложение 13 - Доклада за мисията на UNESCO/IUCN в България, февруари 2004 г.
36 Вж. Приложение  8 -Цитати от закони, т.2
37  Вж. Приложение  8 - Цитати от закони, т.3
38  Вж. Приложение  8 - Цитати от закони, т. 4
39 Вж. Приложение  8 - Цитати от закони, т.5
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Част Втора)  грубо се погазват задълженията, произтичащи от чл. 8, букви “a”, “c”, “d”, “e”,
“f”, “g”, “h”, “I”, “j” и “l” на Конвенцията40

Не се изпълняват задълженията, произтичащи от чл. 10 букви “a”, “b”,” c”,” d’41 и “ e”. 7, kaкто
и тези от чл. 1142. 

Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) 
Фрагментирането на хабитатите и значителното негативно въздействие върху биологичното
разнообразие нарушават разпоредбите на чл. 2 и 3 от Бонската конвенция. 43

Директива  92/43/ЕС за  запазване  на  природните  местообитания  и  на  дивата  флора  и
фауна
Ски зоната оказва значителното негативно въздействие върху природните местообитания. Така
се нарушава задължението, прието от България да предложи и опазва местата от важност за
общността, с цел съхраняването на природните местообитания и видовете от Приложения 1 и
2 на Директива 92/43/EC. Това важи с особено сила за потенциалните  сайтове на мрежите
EMERALD и NATURA 2000, какъвто е Национален парк Пирин. (Вж. Част Втора) 

Директива 79/409/ЕС за опазване на дивите птици 
Доказано е, че ски зоната оказва значителното негативно въздействие на върху дивите птици.
Така се нарушава задължението, прието от България, като страна кандидат за членство в ЕС да
предложи и опазва местата от важност за Общността, с цел съхраняването на  видовете птици
от  списъка  на  Приложение  1  на  Директива  79/409/EC.  Това  важи  с  особено  сила  за
потенциалните  сайтове  на  мрежите  Emerald и  NATURA 2000,  какъвто  е  Национален  парк
Пирин. (Вж. Част Втора)

Севилска  стратегия  за  Биосферни  резервати,  март  1995  –  програмата  “Човек  и
биосфера” на ЮНЕСКО
Значителни  са преките  и  косвени  въздействия  върху двата  резервата  в  Националния  парк,
защитени  от  Севилската  стратегия,  (Баюви  дупки  –  Джинджирица  и  Юлен).  (Вж.  Част
Втора)

3. 2. Национално законодателство

Конституцията на Република България
Нарушаването на изброените по-горе международни договори е нарушение на  чл. 5, ал. 4 от
КРБ,  който  постановява,  че  международните  договори  са  част  от  вътрешното  право  на
страната.44 Вредното  въздействие  върху околната среда,  унищожаването на дива  природа и
неразумното  използване  на   ресурсите  на  Националния  парк  нарушава  чл.  15  от  КРБ.  45

Нарушаването на Закона за концесиите е в противоречие с чл. 18, ал.5 от КРБ. 46

Националният парк се управлява като частна собственост в интерес на инвеститора. Паркът не
се управлява в интерес на гражданите и обществото, като се нарушава разпоредбата на чл. 18
ал. 6 от КРБ. 47

Закона за защита на природата
Законът  за  защита  на  природата  е  отменен с влизането в  сила на  Закона  за  биологичното
разнообразие през 2002 г. До отмяната си той е сериозно нарушаван.
Реализирането  на  проекта  доведе  до  унищожаването  на  растителни  и  животински  видове
защитени съгласно чл. 14 и 15 от Закона за защита на природата. 48

40 Вж. Приложение  8 -Цитати от закони, т.6
41 Вж. Приложение  8 - Цитати от закони, т.7
42 Вж. Приложение  8 - Цитати от закони, т.8
43 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.10
44 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.11
45 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.12
46 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.13
47 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.14
48 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.17
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Закон за защитените територии 
Проектът ски зона Банско нарушава целите на Закона за защитените територии. Съгласно чл. 2
ал. 1  49 целите на този закон са oпазването и съхраняването на защитените територии като
национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на
родната природа.

Изграждането  на  новите  ски-писти  и  съоръжения  противоречи  на  целите  на  създаване  на
националния парк и е в нарушение на чл. 18 ал. 2 от ЗЗТ. 50

Строителството  на  ски  зоната  включва  употреба  на  експлозиви,  мащабни  земно-изкопни
работи, изкореняване на пъни, строителство на сгради. Процесът е в разрез с чл. 21 ал. 1 т.1 от
ЗЗТ, който забранява строителството в националните паркове.51

Извършването  на  гола  сеч  на  площ от  над  250 ха нарушава чл.  21  ал.  1  т.  3  ЗЗТ,  който
забранява извеждането на голи сечи на територията на Националните паркове. 52

Използването на изкуствени торове и други химически средства при третирането на просеките
за  ски-пистите  и  съоръженията  противоречи  на  чл.  21  ал.1  т.  4  от  ЗЗТ,  който  забранява
използването на изкуствени торове и други химически средства. 53

Нарушаването на естественото състояние на водното течение на реките Бъндерица и Икрище
чрез  направата  на  изкуствено  езеро,  водохващания  и  значително  земно-изкопни  работи  в
коритата на реките нарушава чл. 21 ал. 1 т.9 от ЗЗТ, който забранява промяна на естественото
състояние на водните течения и техните брегове. 54

Огромната по размер гола сеч, значителните земно-изкопни работи и голите сечи водят до
фрагментация и унищожение на защитени видове растения и природни местообитания /клек,
бяла и черна мура, бял и чер бор, смърч  (Вж. Част Втора). Продължителните строителни
работи,  замърсяването  на  водата  и  въздуха,  шумово  замърсяване,  силното  антропогенно
замърсяване водят до прогонване на животни, фрагементация на животински местообитания,
унищожаване на защитени видове и нарушаване на биологичното разнообразие. Тези действия
нарушават чл. 21 ал. 1 т.14 от ЗЗТ. 55

Унищожаването  на  редки,  ендемични,  реликтни  и  защитени  видове  в  ски  зона  Банско
нарушава чл. 21 ал. 1 т.15.56

Mинистърът на околната среда и водите и  Директорът на Регионалната инспекция по водите
следва да наложат глоба на физически лица и санкция на юридическите лица за осъществяване
на посочените неразрешени и незаконни дейности съгласно чл. 81 ал. 1.57

Съгласно чл. 82 т.1 на длъжностните лица, разрешили строителство в защитена територия в
нарушение на режима, определен с този закон, следва бъде наложена глоба. 58

Съгласно  чл.  83  на  юридическите  лица,  осъществили  дейности  в  защитена  територия  в
нарушение  на  режима,  определен  с  този  закон,  следва  да  бъде  наложена  имуществена

49 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.18
50 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.19
51 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.20
52 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.21
53 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.22
54 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.23
55 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.24
56 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.24
57 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.25
58 Вж. Приложение  8 - Цитати от закони, т.26
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санкция.59

Съгласно чл. 84 ал.1 от ЗЗТ добитата неправомерно дървесина, като предмет на нарушение и
изключителна държавна собственост, следва да бъде отнета в полза на държавата, което не е
направено. 60

Закон за опазване на околната среда от 1991 г.
ЗООС от 1991 г. е в сила по време на стартиране на строителните дейности и отменен през
2002 г. с влизане в сила на новия Закон за опазване на околна среда. 
Съгласно  чл.  23а  от  ЗООС  61 следва  да  бъдат  организирани  и  проведени  обществени
обсъждания  на  всеки  доклад  по  Оценка  на  въздействието  върху  околната  среда.  В
противоречие  със  закона,  е  проведено  обществено  обсъждане  само  на  териториално  -
устройствения план. Следователно са извършените съществени нарушения на процедурите по
Оценка на въздействие върху околната среда.

Закон за опазване на околната среда от 2002 г.

Следните основни принципи от ЗООС (чл. 3,  т.1, - т. 8 и т. 11  ) 62 са нарушени при
изграждане на ски зона Банскo:

• не се прилагат принципите за устойчиво развитие;
• не изпълняват задължителните изисквания за предотвратяване и намаляване на

риска за човешкото здраве; 
• не се спазва принципът за предимство на предотвратяването на замърсяване пред

последващо отстраняване на вредите; 
• не се осигурява участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на

решения в областта на околната среда. Не се предоставя информация на гражданите
за състоянието на околната среда в ски зоната, като се правят опити за прикриване
на нарушенията.

• не се спазва принципът замърсителят да плаща за причинените вреди;  
• ски- зоната оказва значително негативно въздействие върху екосистемите и

присъщото им биологично разнообразие; 
• не  се  вземат  мерки  за  възстановяване  и  подобряване  на  качеството  на  околната

среда в замърсените и увредените райони;
• отказва се достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.

С отказа на достъп до обществена информация относно наказателните постановления,
издадени за нарушения по решенията по ОВОС и концесионния договор, МОСВ и ДНП
нарушиха глава втора от ЗООС. 

Съществено са нарушени изискванията и принципите за опазване на почвата и хумусния слой
в раздел трети на глава трета от ЗООС. 63

Значителното  вредно  въздействие  на  ски  зоната  върху  биологичното  разнообразие  и
нарушаването на разпоредбите на ЗБР и Плана за управление на парка нарушават основните
принципи, заложени в чл. 51-53 от ЗООС.64

Съществените нарушения на почти всички изисквания на решенията по ОВОС, последвалата
екологичната  катастрофа  и  липсата  на  контрол  ни  навеждат  на  заключението,  че  не  са
изпълнени   изискванията  на  чл.  148  от  ЗООС  -  в  ски  зоната  не  се  осъществява  реален
превантивен, текущ и последващ контрол от МОСВ и регионалните му структури. 65

59 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.27
60 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.28
61 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.29
62 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.30
63 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.31
64 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.32
65 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.33

17



Съгласно законовото определение на термина “замърсяване на околната среда” категорично
сме изправени пред такова съгласно § 1.  т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. 66

Имайки  предвид  значителната  ерозия  на  територията  на  ски-пистите  сме  изправени  пред
вредни изменения на почвата съгласно § 1. , т.16 , б. „б“ и „в“ от Допълнителните разпоредби
на ЗООС. 67

Закона за биологично разнообразие
Министърът на околната среда и водите не е упражнил правомощията, дадени му от чл. 19 68,
да забрани или ограничи действия, увреждащи бъдещи защитени зони.  

Безпокойството,  увреждането  и  унищожаването  на  местата  за  размножаване  и  почивка  на
животинските видове от приложение 3 на ЗБР е в нарушение на чл. 38.69 (Вж. Част Втора)

Изкореняването и унищожаването на растителни екземпляри от приложение 3 е в нарушение
на чл. 40. 70

Обезпокояването на птици, включени в приложения 3 и 4, нарушава чл. 46. 71

Закона за водите
Без съответно разрешително за водоползване (съгласно чл. 46, ал.1, б. а  от ЗВ 72)  е изградено
изкуственото езеро на Бъндеришка поляна. (Вж. Снимка 1 от Приложение 1) 

За водохващанията за изкуствен сняг на р. Бъндерица и р. Демяница са издадени разрешителни
за водоползване, но не е издадено решение по ОВОС. (Вж. Снимка 2 от Приложение 1)

Закон за концесиите 
Чл. 2, ал. 4 е нарушен, тъй като е предоставената концесия, която създава опасност за околната
среда и за защитена със закон територия. 73

Националният  концесионен  регистър  не  е  публичен  и  до  него  не  се  осигурява  достъп
включително и чрез Интернет. Това е нарушение на чл. 29 ал. 3 от ЗК.
На практика Концесионният договор за ски зоната е недостъпен, тъй като достъпът до него  е
многократно отказван при искане по процедура по ЗДОИ.
Концесионният договор следва да бъде развален на основание неизпълнение на договорните
клаузи от страна на инвеститора, включително разширяване на ски зоната с над 50 ха извън
границите на предоставената на концесия територия.74

3.3. Нарушения на подзаконови актове 

Паркоустройствен проект на Национален парк Пирин от 1994 г. 
Паркоустройствен проект от 1994 г. е в сила до приемането на нов План за управление на
Националния  парк  през  2004  г.  С  изключение  на  кабинков  лифт  “Банско  –  Икрище”,
Паркоустройствения проект не предвижда ски-писти и съоръжения.
В доклада по ОВОС на Общ градоустройствен план (ОУП) на ски зона с център гр. Банско
поемната  способност  на  екосистемите  е  изчислена  при  завишен  норматив  в  сравнение  с
Паркоустройствения  проект,  така  многократно  се  превишава  рекреационния  капацитет,
заложен в него.
С  несъобразяването  с  Паркоустройствения  проект  Общият  устройствен  план  и  съответно
решенията  по  ОВОС  за  ски  зоната  нарушават  пар.  5  от  Преходните  и  заключителните
разпоредби на Закона за защитените територии.
66 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.34
67 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.35
68 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.36
69 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.37
70 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.38
71 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.39
72 Вж. Приложение 8 - Цитати от закони, т.40
73 Вж. Приложение8  - Цитати от закони, т.41
74 Вж. Приложение 4 - Карта на разширението на ски зоната 
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4. Данни за бъдещи закононарушения

Инвеститорът планира разширяване и съответно бъдещи закононаруешния. Тези намерения са
публично оповестени в следните документи:  Проект за изменение на ТУП на ски зоната и
Годишна инвестицонна програма за 2005 г. Юлен АД и интернет страницата на инвеститора.
От  изброените  документи  става  видно,  че  има  данни  за  приготовление  за  извършване  на
изброените по-долу закононарушения. Не са издавани решения по ОВОС (съгласно Закона за
опазване  на  околната  среда).  Предвид  правния  статут  на  парка  предвижданите  дейности
противоречат на българското и международното законодателство.
 
Проект за изменение на ТУП на ски- зона с център Банско предвижда следните дейности:

• Строеж на ски-писти и съоръжения дълбоко в строгия резерват “Юлен”. Експерти,
считат,  че  крайната  цел на  инвеститора е  свързване на двете ски  зона  Банско и
Безбог. Разширението на Плато - Юг (пресичайки резерват “Юлен”) е потвърждение
на това твърдението.

• Вземане на концесия на туристическите пътеки – Шилигарника – хижа Бъндерица и
хижа Вихрен и превръщането им в ски-пътища. Тези планове ще създадат конфликт
между скиори и пешеходни туристи и опасност за живота и здравето на двете групи.
Съществуват опасения сред туристи и арендатори на хижи, че крайните намерения
на инвеститора са да закупи двете  хижи. С това би се наложил  монопол в региона
като се обезкуражи и ограничи достъпа на пешеходни туристи и алпинисти. 

От Годишна инвестиционна програма за 2005 г. на Юлен АД са видни следните
приготовления за:

• Продължение на ски-път “Бъндеришка поляна – Банско” (т. III от програмата)
• Изграждане на временни постройки в застроително ядро в м. Бъндеришка поляна

(т.V от програмата)
• Корекции на ски-писта за биатлон и стрелбище в м. Бъндеришка поляна ( т. V от

програмата)
•  Изграждане на временни постройки в застроително ядро на м. Шилигарника (т. VI.

от програмата)
• Изграждане на заведения за хранене в м. Детска писта (т. VII. от програмата)
• Довършителни работи на ски-писта “Железни мост- Платото” ( т. IX от програмата)
• Организиране на пътна връзка с горна станция на кабинкова въжена линия „Банско

– Бъндеришка поляна“ в м. Бъндеришка поляна (т. X от програмата)

Отговорните органи от изпълнителната власт и Прокуратурата следва да предприемат мерки
по предотвратяване на извършването на бъдещите закононарушения.

5. Изводи и препоръки

Не  са  налични  данни  за  търсене  на  отговорност  от  отговорните  лица  въпреки  явната
(включително чрез интернет страница75) демонстрация на закононарушенията. С единственото
изключение - издадените от МОСВ няколко наказателни постановления  76, не се наблюдава
контрол върху дейностите на инвеститора. Предвид сериозните закононарушенията и данните
за  престъпления  не  бихме  могли да  счетем тези  действия  за  адекватни.  Нужни са спешни
законови мерки за предотвратяване на нови закононарушения.

75 Вж. www.banskoski.com
76 Вж. Приложение  2 -Писмена справка от МОСВ
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Предвид гореизложеното, биха могли да бъдат направени следните изводи и препоръки:

1. Издадените решения по ОВОС и построените ски-писти и съоръжения в ски зона Банско
противоречат  на  българското  и  международно  законодателство. Следователно  издадените
решения по ОВОС са незаконни. 

2.Инвеститорът нарушава почти всички изисквания на решенията по ОВОС. Ако не бъдат
обявени за нищожни, решенията по ОВОС следва да бъдат отменени от органа, който ги е
издал.

3.Концесионният договор е сключен при съществено нарушeние на закона.

4. Концесионният договор следва да бъде развален на основание съществено неизпълнение на
условията  на  решенията  по  ОВОС,  както  и  на  договорните  задължения  от  страна  на
инвеститора,  включително  разширяване  на  площта  на  ски  зоната  с  над  150  ха  повече  от
отдадена от концесия. 

5. Дейността по експлоатацията на ски зоната следва да бъде прекратена поради незаконното
построяване на същата, липсата на правно основание за експлоатация, създаването на опасност
за околната среда, биологичното разнообразие, човешкото здраве и живот. 

6.Решението на Общински съвет – Банско № 482/22.03.05, разрешаващо двукратно разширение
на  ски  зоната,  е  нищожно.  Същото  е  издадено  от  некомпетентен  орган  в  противоречие  с
Конституцията на Република България, Закона за защитените територии, Плана за управление
на Националния парк Пирин и нормативната уредба на страната. Нищожно е и  Становище по
екологична оценка  № БД- 01-ЕО/2005  на  директора на  Регионалнaта инспекция  по околна
среда и води.

7.Наблюдава се нежелание на българските власти за прилагане екологичното законодателство,
включително решения, които са приели (Плана за управление на Националния парк).

8.Успешното  обжалване  на  административни  актове  и  адекватното  сигнализиране  на
Прокуратурата  за  екологични  закононарушения  и  престъпления  е  все  още  затруднено  и
сериозно възпрепятствано за българските граждани и НПО. 

Поради изброените по-горе фактически обстоятелства, тяхната правна квалификация и
съответните им правни последици, коалицията от НПО настоява за следното пред
Българското правителство и Министерство на околната среда и водите: 

• Всички  решения  по  ОВОС  и  концесионният  договор  да  бъдат  прерагледани  и
обявени за незаконни;

• Търсене  на  административна,  дисциплинарна  и  наказателна  отговорност  на
отговорните лица;

• Прекратяване експлоатацията на незаконните писти (построени с и без решения по
ОВОС);

• Предприемане на спешни рекултивационни и противоерозионни мероприятия;
• Да  бъде  гарантирано  правото  на  граждани  и  НПО  за  достъп  до  съдебна

справедливост;
• Стриктно спазване на националното и европейско законодателство от българските

власти;
• Повишаване компетентността на институциите относно осъществяване на правото

на достъп до обществена информация.

20



Част II

Оценка на въздействие на ски - зона Банско върху биоразнообразието и
горските екосистеми на Национален парк Пирин 

Информация за настоящата оценка е използвана от следните източници: 
• План за управление на Национален парк Пирин
• Наблюдения на граждански представители върху строежа и експлоатацията на ски

зона Банско
• Дирекцията на Национален Парк Пирин
• Анализ на български екологични НПО

Предисловие:

Този доклад е изготвен,

Имайки предвид, че България е страна по Конвенцията за опазване на световното културно и
природно наследство на ЮНЕСКО (Конвенция за световното наследство); 

Имайки предвид целите на Конвенцията за световното наследство за изграждане на ефективна
система  за  колективно  опазване  на  културното  и  природно  наследство  с  изключителна
световна ценност;

Имайки предвид, че според Член  4  на Конвенцията за световно наследство всяка Страна по
договора  има  задължението  да  гарантира  определянето,  опазването,  съхранението,
представянето и предаването на културното и природно наследство на бъдещите поколения;

Имайки предвид, че според Член  5  на Конвенцията за световно наследство всяка Страна по
договора трябва да предприеме съответните законови, научни, технически, административни и
финансови мерки,  необходими за определянето,  опазването,  съхранението,  представянето и
възстановяването на културното и природно наследство;

Имайки предвид, че България е страна по Конвенцията за опазване на европейската дива флора
и фауна и природните местообитания (Бернска Конвенция);

Имайки предвид целите на Бернската Конвенция да опазва дивата флора и фауна и природните
хабитати;

Имайки предвид, че според Член 4 на Бернската Конвенция всяка Страна по договора трябва
да  предприеме  необходимите  законодателни  и  административни  мерки,  за  да  гарантира
съхранението  на  местообитанията  на  видовете  от  дивата  флора  и  фауна,  особено  тези,
уточнени  в  Приложения  I и II,  както  и  съхранението  на  застрашените  природни
местообитания;

Имайки предвид, че Член 4 на Бернската Конвенция постановява, че Страните по договора, в
политиките  си  за  планиране  и  развитие,  трябва  да  се  съобразяват  с  консервационните
изисквания  на  районите,  защитавани  от  предходния  абзац,  за  да  се  избегне  или  намали,
колкото е възможно, влошаването на тези райони;

Имайки предвид, че Резолюция № 4 (1996) на Kомитета на Бернската Конвенция дава списък
със  застрашените  природни  местообитания,  които  изискват  специфични  консервационни
мерки;
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Имайки предвид, че Резолюция № 6 (1998) на Комитета на Бернската Конвенция дава списък
на видовете, които изискват по-специфични мерки за съхранение на местообитанията;

Имайки предвид, че България е страна-кандидат за членство в Европейската Общност;

Имайки  предвид задължението,  поето  от  България,  като  страна-кандидат  за  членство,  да
предложи  и  опазва  местата  от  важност  за  общността,  с  цел  съхраняването  на  природните
местообитания  и видовете  от Приложения  1  и 2  на  Директива 92/43/EC,  както и  видовете
птици от списъка на Приложение 1 на Директива 79/409/EC;

Признавайки  ролята  на  Национален  парк  „Пирин“  в  международен  мащаб  като  място  от
Световното природно наследство;

Отчитайки ролята на Национален парк „Пирин“ в европейски мащаб като място, което опазва
важни  природни  местообитания  и  местообитания  на  видове,  защитени  от  Бернската
Конвенция и Европейските Директиви и следователно, признавайки го за бъдещо място от
екологичните мрежи Emerald и NATURA 2000;

Имайки  предвид  работата,  извършена  в  рамките  на  Общоевропейската  стратегия  за
биологично и ландшафтно разнообразие,  особено задълженията,  поети от България да спре
загубата на биоразнообразие до 2010;

1. Въведение

Целта на този доклад е да опише въздействието от разширяването на ски зона Банско върху
биологичното разнообразие и горските екосистеми на Национален парк Пирин. 

Изброените по-долу  ключови източници на информация не са използвани при разработването
на този доклад:

l Информация  от  докладите  по  ОВОС  относно  очакваните  въздействия.  В  цитираните
документи  липсват  сериозни  оценки  на  потенциалните  въздействия  на  проекта  върху
биоразнообразието в Националния парк. 

l Информация  от  систематичния  мониторинг  на  биоразнообразието –  нито  отговорните
власти,  нито  концесионерът  на  района  започнаха  мониторинг  на  биоразнообразието
относно изпълнението и функционирането на новите съоръжения. 

Някой директни влияния са видни и лесно установими от НПО експертите. За много други,
предимно  вторични,  няма  данни,  защото  официалната  програма  за  мониторинг  не  е
приложена.  Следователно  вторичните  влияния  са  идентифицирани  на  база  модели  или
експертни оценки. Няма относими данни за реалната оценка на подобно въздействие.

2. Описание на видовете въздействия

2.1. Директно унищожаване на местообитания, причинено от следните дейности:

• Изсичането на гори и храсти за ски писти, лифтове и сгради.
• Значителни земно-изкопни работи за тези цели.

Ски зоната навлиза дълбоко в сърцевината на Националния парк и е разположена между двата
строги резервата. Това въздействие е постоянно и дълготрайно. По време на експлоатация на
обектите  е  възможно  единствено  неговото  частично  намаляване  и  компенсиране  чрез
създаването на изкуствени тревни съобщества. През 2003 и 2004 НПО извършиха мониторинг
на засегнатите райони и всички унищожени земи бяха описани чрез  GPS (Global Positioning
System) технология и GIS (Geographical Information Systems). Докладите от ОВОС и Плана за
управление  не  дават  надеждна  информация  за  мащабите  на  това  въздействие,  тъй  като
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извършените работи са няколко пъти по-големи от официално разрешените. 

2.2. Пропъждане на дивите животни (wildlife avoidance)

Това въздействие е вследствие на промяната в ландшафта, причинена от хората и засилената
човешка дейност и присъствие в природните райони. Допълнителна причина може да бъде
отнесена  към  човешкото  присъствие  с  появата  на  подивели  кучета  и  котки.  Това  е
въздействие, което се появява и в двата етапа на проекта:  строителен и функционален. По
време  на  строителния  период  са  извършени  широк  спектър  от  човешки  дейности,
включително  продължителната  работа  на  тежките  машини  за  значителни  земно-изкопни,
строителни работи и други. Може да се очаква, че по време на периода на функциониране
това въздействие ще намалее. Много от дейностите като повишено присъствие на хора през
всички сезони, шум по време на поддръжката на съоръженията ще доведат до постоянно и
дълготрайно  въздействие.  Силата  на  въздесйтвието  ще  зависи  от  екологията  и  сезонното
поведение  на  видовете.  Няма  стартирана  програма  от  властите  или  инвеститорите  за
проучването на това въздействие. Следователно единственият начин да го предскажем е да
използваме експертните оценки, базирани на съществуващото знание за екологията на тези
видове в България и Пирин планина.

2.3. Влошаване на качеството на местообитанията

Ерозия
Появата на ерозирала повърхност е пряк резултат от значителните изкопно-насипни работи,
извършвани с тежка техника по време на строителния период. Повечето от земите под новите
ски писти и откритите места за старт и финал  (като Бъндеришка поляна)  са били обект на
интензивни работи от този тип. Последващото производство на големи количества изкуствен
сняг и  плътната снежна покривка върху ски пистите,  продължителното сбиване на почвата и
механичното  унищожаване,  индукцията  на  ледени  слоеве  в  почвата  и  закъснелият
вегетационен  период  ще  допринесат  за  трудностите  при  справянето  с  ерозията  в
обработваните земи. Тези въздействия могат да причинят ерозия и в околните територии.

Ерозията може да бъде единствено частично намалена чрез изкуствено засаждане на  трева и
субалпийски  храстчета.  Тъй  като  много от  ски  пистите  имат  много  стръмни  склонове,  на
практика ерозията не може да бъде спряна без щателни инженерни мерки. Имайки предвид
консервационното  значение  на  района  и  неговия  статут,  е  неприемливо  използването  на
мрежи,  изкуствени  стени,  както  и  внедряването  на  неместни  генетични  материали  като
защитни мерки против ерозия.

Замърсяване с азот и други йони
Съществуват няколко причини за появата на това въздействие. На първо място е употребата
на добавки към снега за поддържане на изкуствен сняг. Тази дейност причинява значителен
наторяващ ефект чрез добавянето на излишни йони (азот, соли) в околната среда и особено в
местообитанията на или близо до ски пистите.  Замърсяването от превозните средства може
също да причини такъв ефект в териториите покрай шосетата.

2.4.  Нашествие на неместни видове и промяна на естествения състав на растенията и
животните в местообитанията

Това е едно продължително и трайно въздействиe, очаквано като резултат от функционирането
на съоръженията и използването на територията от хората. Многогодишното съществуване на
ски  пистите  и  курортите  в  района  може  да  се  ползва  като  модел  за  изучаването  и
прогнозирането на тези въздействия, но досега не е провеждан мониторинг, следователно са
възможни единствено експертни преценки,  основаващи се на принципа на предпазливостта
(precautionary principle). 
Очаква се две основни групи видове да допринесат към това въздействие: растения и животни.
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Нашествието на чужди растения

Това  са  синантропни  и  нитрофилни  видове,  неестествени  за  горите  и  пасищата  в  района.
Промяната  в  растителния  състав може  да  се  причини  от  няколко  кумулативно  действащи
вторични  и  директни  въздействия.  До момента  няма  извършени  полеви  проучвания  върху
въздействията, изброени по-долу, нито преди изпълнението на строителните работи, нито след
това. 

l Ерозиралите повърхности, образувани по време на строителния и оперативния период, са
свободна  екологична  ниша  и  подходящо  местообитание  за  много  синантропни  видове,
типични  за  първоначалните  стадии  на  сукцесията  на  растителните  съобщества.  Много
такива  видове  могат  да  бъдат  чужди  за  местната  флора.  Затова  възстановяването  на
пасищните  съобщества,  характерни  за  района,  в  местата,  засегнати  от  ерозия,  дори  и
несъдържащи цялото разнообразие от природни видове, ще е трудно и дори невъзможно за
големи  райони.  Ски  пистите  ще  създадат  широк  биокоридор  от  подходяща  среда  за
разпространението на синантропни и чужди видове в сърцето на парка. Може да възникне
заразяване с такива видове на пасищата в близост до ски курорта. 

Замърсяване с азот и други йони
Това въздействие ще натрупа продължителни промени в растителния състав на пасищата и
алпийските храстчета,  които растат върху бедни почви, поради бързо растящите нитрофилни
видове и задържането на видовете, характерни за естествените ниско-продуктивни  планински,
алпийски и субалпийски пасища. Очаква се значително намаляване в богатството на видовете.
Там, където естествените пасища са били унищожени от разораване, възстановяването им ще
бъде невъзможно. Очаква се това въздействие да се наблюдава в местообитания по ски пистите
и съсeдните райони. В тези райони то ще действа кумулативно с въздействието от ерозията. 

Замърсяване от движението на превозни средства на крайпътна растителност
Замърсяването,  причинено  от  трафика,  също  има  наторителен  ефект  предимно  за
местообитанията покрай шосетата. Затова пътищата, които навлизат в горската зона и особено
крайпътните  насипи,  са  характерни  със  съобщества  от  синантропни,  нитрофилни и  чужди
видове.  Те  могат  да  действат  като  биокоридор  за  разпространяването  на  такива  видове  в
сърцето на парка. 

Разпространение на размножителни структури от чуждите видове

Увеличеното движение на хора от райони извън природните територии към националния парк
повишава  риска  от  разпростиране  на  чуждите видове.  Често  такива  видове  може да  бъдат
засаждани нарочно.

Нашествие на синантропни животински видове 

Разпространение на подивели котки и кучета
И двата вида са широко разпространени в България, особено в населените от хора райони.
Богатите хранителни ресурси, включително отпадъци от самите хора, допринасят за техния
голям брой.  Животните използват населените места като ядра и се разпростират навътре в
заобикалящите ги природни зони. Това, заедно със засиленото човешко присъствие, допринася
за избягването на тези райони от дивите животни, особено от едри тревопасни животни, както
и много видове птици или за засилен натиск от хищниците. 

Сред другите видове, които могат да причинят изкуствен натиск върху птиците,  е свраката
(Pica pica).  Нейната популация  обикновено  се  увеличава  в  близост  до  населени  места.  В
резултат на това възниква засилено хищничество върху яйцата на малките видове птици, което
може да има значително отражение върху тяхната популация.
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2.5. Бракониерство и незаконна сеч

Това вторично въздействие е директно свързано с увеличеното присъствие на човека и достъпа
до определени райони. 

Основната  причина  е  липсата  на  почти  всякакъв  контрол  от  властите  върху  незаконните
дейности по бракониерство и изсичане не само на територията на Националния парк, но и в
съседните райони. Често бракониери са самите паркови служители. Незаконният лов на мечки,
диви  кози,  глухари,  ловния  сокол,  сокола  скитник  е  широко  разпространен  сред  богатите
(често свързани с мафията) и местните хора. И в двата случая, парковите охранители са по-зле
екипирани  в  сравнение  с  бракониерите  и  по  принцип  са  много  уязвими при всяко  реално
действие срещу бракониерите. Бракониерите могат директно да ги наранят на терена. Освен
това  много  от  бракониерите  имат  възможността  да  навредят  на  съвестните  паркови
охранители, използвайки връзките си с влиятелни политически или правителствени лица. На
чужденците  им  е  трудно  да  разберат  до  каква  степен  мафията  е  навлязла  в  българското
общество, но всички описаните по-горе обстоятелства отговарят на истината. 

Почти  същата  ситуация  се  отнася  и  за  незаконната  сеч.  Една  от  най-известните  мафии  в
България, свързани с незаконната сеч, бе тази в град Разлог в подножието на Национален парк
Пирин. В продължение на няколко години горите в съседните на Националния парк райони и
територията на парка в района на резерват „Баюви дупки - Джинджирица“ бяха подложени на
незаконна сеч. Горските служители прикриват тези незаконни дейности. След няколко години
подобна  практика  и  смъртта  на  двама  пожарникари  по  време  на  пожар,  предизвикан  на
територия  с  извършвани  незаконни  сечи,  единствената  мярка,  предприета  от  властите,  бе
временното  спиране  на  малки  дървопреработващи  машини  в  Разлог.  Не  бяха  предприети
никакви законови действия и дори не бяха наложени глоби.

Аналогична  е  ситуацията  в  района  на  ски  зона  Банско.  Построяването  на  ски  пистите  бе
придружено от интензивна незаконна сеч в района на ски зоната през 2002 и 2003. Държавната
администрация не контролираше това. Както парковите служители, така и полицията в Банско
се  страхуваха  да  действат  срещу  проектните  инвеститори  и  да  се  противопоставят  на
незаконното изсичане. Районът на ски пистите се превърна в територия на мафията. 
Единствената  реална  защита  в  района  на  Пирин  срещу  бракониери  и  незаконна  сеч  е
отдалечеността  и липсата  на  лесен  достъп до  районите.  Трудно е да  се даде  количествена
оценка на нивото на въздействие,  причинено от проекта.  Увеличеното присъствие на хора,
увеличеният достъп до ски зоната и липсата на всякакъв институционален контрол очевидно
ще доведе до сериозно въздействие върху горските местообитания и видове. 

3. Преглед на засегнатите видове и местообитания

Таблиците по-долу показват тези природни местообитания и видове, които са се срещали в
района  на  ски  зоната  преди  построяването  на  новите  съоръжения  и  са  от  международна
консервационна  значимост.  Включени  са  само  видовете  и  местообитанията,  които  е  най-
вероятно да бъдат засегнати от строителството и функционирането на ски зоната. Оценката за
консервационното  значение  на  тези  видове  и  местообитания  се  основава  на  Бернската
Конвенция  и  Приложенията  на  Директивите  на  ЕС.  Информацията  е  взета  от  Плана  за
управление  на  Националния  парк.  Посочена  е  и  общата  площ  на  съответните  природни
местообитания в рамките на парка. 

25



Наименование на местообитанието Код  по
класификацият
а  на
Палеарктичнит
е
местообитания 

Код  в
Директива
92/43
Приложение  1
(приоритетните
местообитания
са  означение  с
*)

Код  по
Бернската
Конвенция,
Резолюция  4
(приоритетн
ите
местообитан
ия  са
означение  с
!)

Обща
площ
(ha) 

Алпийски и бореални храстчета 31,4  (31,4A;
31,461;  31,4B2;
31,43;  31,4917)

4060 ! 31.46 4090

Храсти с  Pinus mugo и  Rhododendron
hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)

31,58 *4070 - 6231.9

Къртълови  пасища, богати на видове,
върху  силициеви  субстрати  в
планинските райони  (и подпланински
райони  в  континентална  Европа)  и
Оромизийски  ацидофилни  тревни
съобщества  

35.1, 36.31 *6230
62D0 (нов код)

- 5873.6

Гори  от  смърч  (гори  от  Acidophilous
Picea от планински до алпийски нива
(Vaccinio-Piceetea))

42.241 9410 ! 42.241 1654.4

Pinus peuce гори (високи  оро-
медитерански борови гори) 

42.72 95A0 (нов код) ! 42.7 5346.9

Име   на  латински
език

Име  на  вида  на
български език

Директива 92/43/EEC,
Приложение  2  или
Директива 76/409/EEC (за
птиците), Приложение 1
(приоритетните видове са
отбелязани с *)

Бернска  Конвенция
(приоритетните
видове,  включени в
списъка  на
Резолюция 4)

Ursus arctos Кафява мечка * +

Rupicapra  rupicapra
balcanica

Дива коза + +

Pernis apivorus Осояд + +

Aquila chrysaetos Скален орел + +

Aquila pomarina Малък креслив орел + +

Falco peregrinus Сокол скитник + +

Bonasa bonasia Лещарка + +

Tetrao urogallus Глухар + +

Aegolius funereus Пернатонога
кукумявка

+ +
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Dryocopus martius Черен кълвач + +

Dendrocopos leucotos Белогръб кълвач + +

Picoides tridactylus Трипръст кълвач + +

4.  Оценка  на  въздействие  от  разширяването  на  ски  зоната  върху  местообитанията  и
видовете

Тази точка описва мерките за компенсация и подобряване, които трябва да бъдат предприети.
За всяко незаконно строителство или допълнителни строителни работи основният принцип
следва да бъде избягване на възможни значителни въздействия. Този принцип е задължителен
за опазването на места в рамките на Европейскaтa екологичнa мрежa НАТУРА 2000. Праговете
на  степента  на  въздействие  /1  и  5  %  /,  приети  тук,  са  приети  след  консултация  между
екологични НПО и учени на базата на консенсус. 

4.1.  Алпийски  и  бореални  храстчета,  къртълови пасища,  богати  на  видове,  върху
силициеви  субстрати  в  планинските  райони  и  оро-мизийски  ацидофилни  тревни
съобщества

Описание на въздействията 

И двата типа местообитания са разпространени в субалпийските и алпийски зони, а също така
присъстват  и  в  стари  поляни  в  горните  горски  зони.  Те  могат  да  бъдат  естествени  или
полуестествени  вторични  местообитания,  появили  се  на  мястото  на  субалпийските  гори  и
храсти.  И  двата  типа  местообитания  са  включени  от  Приложение  1  на  Директивата  за
местообитанията. Оро-мизийските тревни съобщества са нов тип местообитание, предложен от
България  и  общ  с  Гърция.  Къртъловите пасища  са  приоритетни  местообитания  според
Директивата.  И  двата  типа  местообитания  са  особено  важни  за  защитата  на  растителното
разнообразие на Пирин. Според Плана за управление на Националния парк, следните видове
от консервационна важност (включени в червени списъци, ендемични и/или защитени според
националния  Закон  за  биологичното  разнообразие)  са  характерни  за  тези  местообитания:
Alchemilla bandericensis Pawl.,  Alchemilla bulgarica Rothm.,  Alchemilla erythropoda Juz.,
Alchemilla heterophylla Rothm.,  Alchemilla pirinica Pawl.,  Anemone narcissiflora L.,  Aquilegia
aurea Janka.,  Arctostaphylos uva-ursi (L.)  Spreng.,  Barbarea  bracteosa  (Guss.)  Berchtold.,
Campanula transsilvanica Schut., Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soo, Dactylorhiza sambucina (L.)
Soo, Euphrasia drosocalyx Freyn., Festuca pirinica Horvat. ex Markgr.-Dannenb., Gentiana frigida
Haenke., Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Geranium bohemicum L., Geranium coeruleatum
Schur., Nigritella nigra (L.) Rhb. f., Primula hallerei G. F. Gmel., Silene velenovskiana D. Jord. et P.
Pan.

Алпийските  храстчета и  планинските  тревни  съобщества  са  засегнати  от  директното
унищожение в малка степен. Влияние се наблюдава предимно на места, където са построени
сгради в горната част на ски зоната. Инвеститорът незаконно e извършил значителни земно-
изкопни  работи,  вкл.  с  експолозиви  и  е  моделирал  с  едрогабаритна  техника  района  на
Бъндеришка  поляна.  Естествените  местообитания  са  напълно  унищожени.  Тъй  като  тези
местообитанията не са описани  в Плана за управление или в Докладите за ОВОС, авторите на
настоящия доклад не коментират типа местообитания, които са унищожени.

И двата типа местообитания, разположени непосредствено на ски пистите, се очаква да бъдат
сериознo засегнати от деградация, причинена от ерозията, наторяването с азот, изчерпването
на видовете, нашествието на  синантропни,  азотофилни и чужди видове, както и промяната в
състава на видовете. 
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Очаква  се,  че  значителни  територии  в  съседство  на  ски  зоната  ще  бъдат  подложени  на
експанзията  на  чужди  видове,  използващи  ски  пистите  като  биокоридор.  Не  съществуват
достоверни данни, за да се прецени вероятността и мащабите на това въздействие. Някои ски
писти  функционират  в  същия  район  от  много  години,  но  никога  не  е  правен  надежден
мониторинг на този тип въздействие.  Засегнатите райони може да надвишат  1%  от общата
площ  на  двете  местообитания.  Следователно  трябва  да  се  приложи  принципът  на
предпазливостта.

Избягване на въздействията – изграждането на нови ски писти е строго забранено съгласно
чл.  21  от  Закона  за  защитените  територии.  Използването  на  торове  е  забранено  според
официалния режим на Националния парк, както е посочено в Закона за защитените територии
(чл.  21  т.4).  Редовният  мониторинг  на  функционирането  на  ски  пистите  и  съседните
местообитания трябва да се организира и контролира от независими учени и НПО. 

Компенсация – компенсирането чрез създаване на такива местообитания с характерно видово
богатство е практически невъзможно за кратки или средно дълги периоди. 
Намаляване на въздействията – експлоатацията на  незаконните ски писти трябва да бъде
преустановена,  а  естествената  растителност  трябва  да  бъде възстановена.  Министерство  на
околната  среда  и  водите  трябва  да  наложи  незабавното  спиране  на  всички  земно-изкопни
работи в района на ски зоната. Възможно най-скоро трябва да бъде стартирана дългосрочна
програма  за  засаждане  на  сибирска  хвойна  (Juniperus sibirica),  други  алпийски  храстчета
(Vaccinium sp.,  Arctostaphyllos sp.  др)  и  треви  (Nardus stricta и  др.).  Препоръчваме  да  се
използват единствено растения, израсли от семена или резници от същия район. Програмата
трябва да покрие всички ерозирали или изровени земи.

4.2. Храсти с Pinus mugo 

Описание на въздействията
По  време  на  изграждането  на  новите  ски  писти  над  1  % от  общата  площ  на  клековите
съобщества в Пирин беше напълно унищожена с едрогабаритна техника. Изсечени бяха стари
естествени  храсти. Унищожението  им  не  бе  позволено  според  решенията  по  ОВОС.
Ивеститорът наруши това предварително условие, без да бъде санкциониран от властите. 
Тъй като директно унищожения район надвишава 1 % от общата площ на разпространение в
Националния парк, степента на въздействие трябва да се приеме като значителна.77 Имайки
предвид унищожените  райони в това местообитание  от  вече съществуващите сгради и  ски
писти, общата площ на кумулативно унищожения район надвишава 5 % от общото покритие.
По-нататъшното унищожение трябва да бъде строго забранено.

Това  местообитание  приютява  също  така  растителни  видове  с  висока  консервационна
стойност: Gentiana lutea L.; Gentiana punctata L.; Geranium bohemicum L.; Geranium coeruleatum
Schur.; Pseudorchis albida (L.) A. et D. Love; Alchemilla bandericensis Pawl.; Anemone narcissiflora
L.; Aquilegia aurea Janka. Видовият състав на местообитанията, разположени в близост до ски
пистите,  може  да  бъде  подложен  на  сериозно  влошаване  поради  нитрифицирането  и
навлизането на  синантропни  и азотофилни видове. Гъстият склоп на клека и субалпийските
храстчета  в  подлеса  в  тези  растителни  съобщества  вероятно  няма  да  позволяват
разпростирането на чужди видове навътре. 

Избягване  на  въздействията –  петпроцентовият  праг  на  допустимото  кумулативно
въздействие  трябва  да  бъде  приет  от  властите  като  максимално  приемливото  ниво  на
унищожени  райони  от  този  и  други  типове  защитени  местообитания  на  територията  на
Националния  парк.  Този  праг  трябва  да  се  смята  като  изменение  от  естествените  условия
спрямо  ситуацията  преди  стартиране  на  интензивното  развитие  на  туризма. Той  е  вече
надскочен.
Всяко  строителство  и  сеч  в  това  местообитание,  които  водят  до  продължителното  или

77 План за управление на НП Пирин, 1.12. Екосистеми и биотопи, таблица 18
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значителното му унищожение, трябва да бъдат забранени.

Компенсация  –  създаването на нови местообитания от този тип в рамките  на Националия
парк  е  невъзможно.  Районите,  където  това  може  да  се  направи,  също  са  защитени
местообитания –  бореални храстчета и тревни съобщества.  Местообитанията от този тип са
много редки в България и почти всички от тях попадат в защитени територии.

Намаляване  на  въздействието –  трябва  да  се  стартират  програми  за  засаждане  на  клек,
включително на териториите на ски пистите. Експлоатацията на незаконните ски писти следва
да бъде преустановена. Същите следва да бъдат подложени на програма за възстановяване.

4.3.Гори от смърч

Описание на въздействията
Проектът  доведе  до  пълното  изсичане  на  десетки  хектара  девствени  гори  от  този  вид.
Територията надвишава 1 % от покритието на това местообитание в рамките на националния
парк78.  Следователно  въдействието  трябва  да  се  счита  като  значително.  Кумулативното
въздействие  на  унищожените  гори  от  този  вид,  причинено  от  цялостното  развитие  на
туристическа инфраструктура в миналите десетилетия, вече надвишава 5 %. 

Горите, прилежащи към ски зона с център Банско, бяха подложени на интензивни незаконни
сечи по време на строителството. Властите не предприеха никакви мерки.

Пирин планина е южната граница на разпространение на този вид местообитания. Te трябва да
се  считат  за  силно  уязвими към  климатични  промени  и  затова  трябва  да  бъдат  адекватно
защитени. Местообитанието е важно за съхраняването на голям брой защитени птици. Голям
брой  растителни  видове  от  консервационно  значение  са  широко  разпространени  там:
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce; Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.; Cephalanthera rubra
(L.) L.C.Rich.; Limodorum abortivum (L.) Sw.; Listera ovata (L.) R. Br.; Listera cordata (L.) R. Br;
Neottia nidus-avis (L.) C. C. Rich; Plantanthera bifolia (L.) L. C. Rich; Silene heuffelii Soo.

Избягване на въздействията – всяко ново строителство и сечи в местообитанието, водещи до
продължителното  му  или  значително  директно  унищожение,  като  например  нови  ски
съоръжения,  трябва  да  бъде  забранено.  Експлоатацията  на  незаконно  изградените  ски
съоръжения и писти следва да бъде преустановена. Необходим е строг контрол от държавата за
спирането на незаконните сечи.

Компенсация– разширяването на Националния парк към така наречения Южен Пирин може
да включва големи територии от стари смърчови гори, които в момента са извън Националния
парк. Незаконно изсечените ски писти трябва да се подложат на възстановяване. 

Намаляване на въздействието – няма начини за намаляване на въздействието 

4.4. Гори от бяла мура

Описание на въздействията 

Този тип местообитания е разпространен в горните горски пояси, навлизайки в суб-алпийските
зони.  Той е включен в списъка от приоритетни местообитания,  защитени от Резолюция на
Бернската  конвенция  като  Оро-медитерански и  е  приет  като нов  код79 към приложение  на
Директива 92/43. Заключенията за степента на въздействие са аналогични с тези за смърчовите
гори. Същият проблем с незаконните сечи се наблюдава и за местообитанията на бялата мура.

78План за управление на НП Пирин, 1.12. Екосистеми и биотопи, таблица 18

79 Нов код, предложен от България и общ с Гърция.
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Подобно и на смърчовите гори, Пирин планина е южната граница за разпространението на
горите от бяла мура. И двете местообитания имат до голяма степен едни и същи животински
видове.  Растителните  видове  с  консервационен  статус,  свързани  с  местообитанието,  са:
Centaurea managettae Podp. ssp. pirinica (D. Jord) Kosch; Polygala amarella Crantz.; Potentilla regis-
borisii Stoj.; Rhinanthus javorkae Soo

Избягване на въздействията – всяко ново строителство и сечи в местообитанието, водещи до
продължителното му или значително директно унищожение, трябва да бъдат забранени.

Компенсация – разширяването на Националния парк към така наречения Южен Пирин може
да включва големи територии от гори от бяла мура,  които в момента са извън Националния
парк.  Незаконно  изсечените  ски  писти  трябва  да  бъдат  подложени  на  програма  за
възстановяване. Необходим е строг контрол за спирането на незаконните сечи. 

Намаляване на въздействието - няма начини за намаляване на въздействието.

4.5. Кафява мечка

Описание на въздействията

Много години популацията на мечките поддържа сравнително стабилна бройка. Ловуването
им  е  официално  забранено,  но  целият  годишен  прираст  на  популацията  се  унищожава
незаконно от бракониери.  Единствено отдалечеността  урбанизираните  територии дълбоко в
планината ги спасява. Тъй като видът е подложен на силен бракониерски натиск, избягва да
прави бърлоги в райони, често посещавани от хора. В Парк Витоша и Национален парк Пирин
най-близко разположените до големи туристически райони бърлоги са на около 2 км. Мечките
понасят по-добре традиционните човешки дейности като паша на добитък, овчарски кошари,
косене на ливади и други. На територията на националния парк има около 40 мечки.  Важно за
съхранението на вида е съществуването на големи, нефрагментирани горски райони. 
Преди разширяването на ски зоната са  наблюдавани следи от мечки в района на р. Икрища -
на  около  500  м от  новите  ски писти.  След  построяването  им мечките  да  избягват  района.
Разширяването на ски зоната причиняване директна загуба на местообитанията на мечките
поради присъствието  на  хора.  Това  въздействие  пряко  унищожава  подходящите  райони  за
установяване на техните индивидуални територии. На практика цялата долина на р. Бъндерица
е твърде застроена вече, за да позволи заселването на мечки. 

Ски  зоната  се  разширяването  към  долината  на  р.  Демяница  и  строгия  резерват  Юлен  (с
предложението  за  разширяване на ски зона Добринище и свързването  и с  Банско).  В тази
долина има няколко мечки. След разширяване на ски зоната някои от бърлогите се оказват
много близо до външните й граници – на около 1-2 км. 
Загубата  на  местообитания  вследствие  на  разширяването  на  ски  зоната  надвишава  1%  от
нефрагментирани  до  сега  в  националния  парк  местообитания.  Процентът  на  засегнатите
територии в парка за туристическа инфраструктура е над  5%.  Тази и всяка друга следваща
загуба на местообитания трябва да се счита като значително въздействие. 
До момента ски зоната не може да се смята  за сериозна пречка за миграцията на мечките.
Мечките  могат  да  се  появят  в  района  за  хранене  или  други  дейности,  когато  човешкото
присъствие в района е незначително. Бъдещи строежи или изграждане на нови ски писти ще
доведат до пречки за миграцията на мечките. Възможно е частично изолиране на популацията
от мечки в западната и източната части на националния парк. Изолирането на популациите  и
фрагментирането на местообитания може да има вреден ефект върху популациите на мечките. 
Ефектът на фрагментация може да се появи там, където интензивното земеползване може да
доведе до фрагментиране на райони,  подходящи за бърлоги на мечки.  Фрагментирането на
местообитанията  може  да  доведе  до  загубата  на  повече  мечки,  отколкото  се  предвижда  с
директната  загуба  на  местообитания.  Ски  зона  с  център  Банско  изцяло  фрагментира
централната част на Северен Пирин. Другата ски зона, която фрагментира всички височинни
ареали, е тази в района на Безбог, разположенa на изток от зоната в Банско. Строгият резерват
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Юлен и  долината  на  р.  Демяница  са разположени между тях,  разделени  по този  начин  от
другите части на Националния парк. Разширяването на двете ски зони ще доведе неминуемо до
изсичането на значителни части от тези територии, като по този начин ще се увеличи ефектът
на  фрагментация.  Това  може  да  доведе  до  пълното  изчезване  на  мечките  в  централните
северни и североизточни части на Национален парк Пирин. 

Избягване на въздействията – не трябва да се позволяват нови ски писти или други строежи.
Трябва да се предприемат драстични мерки срещу бракониерството с участието на специални
полицейски сили от неместни хора.

Компенсация  – не е възможна.  Строго защитените отдалечени територии на Националния
парк и резерватите са ядрата на популациите от мечки и без тях видът драстично ще намалее.

Намаляване  на  въздействията –  Експлоатацията  на  незаконно  построените  ски  писти,
съоржения и сгради трябва да бъде прекратена. Фрагментираните местообитания  следва да
бъдат възстановени.

Балканска дива коза 

Описание на въздействията
Популацията на вида в Национален парк Пирин е изолиранa oт другите популации. Този вид е
особено  уязвим  към  присъствието  на  хора,  защото  козите  са  обект  на  бракониерство.
Животните се страхуват от хората и това води до отбягване на всички райони с присъствието
на туристи. Козите вече избягват териториятa на ски зоната. Нарастването на това въздействие
не е много голямо, защото по-голямата част от разширената територия е в горската зона, а
видът  обитава предимно субалпийски и алпийски поляни и стръмни каменисти склонове в
горски  зони.  Вероятно  процентът  на  въздействие  е  по-малко  от  1%,  но  ако  се  позволят
допълнителни разширения, ще се премине прагa на допустимост. 

Избягване на въздействията – Не трябва да се позволяват нови ски писти или други строежи.
Трябва да се предприемат драстични мерки срещу бракониерството, с участието на специални
полицейски сили от неместни хора.

Компенсация–  не  е  възможна.  Дивите  кози населяват  единствено  високите  части  на
планината, които вече са в територията на Национален пaрк Пирин.

Намаляване на въздействията – не е възможно.

4.7. Осояд

Описание на въздействията
Голите сечи за ски писти и съоръжения, както и незаконните сечи на стари дървета, са довели
до загуба на местообитанията на този вид. Уязвимостта към човешко присъствие  води и до
кумулативно  въздействие  върху  местообитанията  на  вида.  По  мнението  на  експертите,
разработили Плана за управление на Националния парк, видът не търпи  човешко присъствие
по-близо  от  500  м  до  гнездата.  Гнезда,  разположени  в  близост  до  територии  с  човешко
присъствие, са изключения. По този начин разширяването на ски зоната определено води до
избягването на тези райони от вида. 
Засегнатите  територии  са  повече  от  1  %  от  съществуващите  подходящи  местообитания,  а
нарастващите изменения на природните условия са повече от 5 %.

Избягване на въздействията – Не трябва да се позволяват нови ски писти или други строежи.

Компенсация  –  може  да  се  предвиди  опазване  на  стари  гори  чрез  включването  им  в
Националния парк или създаване на нови защитени територии. Най-подходящи са южните,
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западните и източните склоновете на планината.

Намаляване  на  въздействията –  Експлоатацията  на  незаконно  построените  ски  писти,
съоржения и сгради следва да бъде преустановена, а площите да бъдат възстановени.

4.8. Скален орел

Описание на въздействията
Две двойки скални орли гнездят в Национален парк Пирин, а други три - наблизо. Едното от
гнездата е в резерват Юлен. Към настоящия момент ски зоната граничи плътно с резервата.
Съществуват инвестиционни намерения за навлизане в границите на резервата. Всяко
допълнително разширяване на ски зоната ще доведе до директното унищожение на гнездото. 

Избягване на въздействията – трябва да се забрани всяко допълнително разширяване на ски
зоната.

Компенсация – разширяване на територията на Националния парк и включване на
териториите с трите гнезда, намиращи се извън парка.

Намаляване на въздействията - Експлоатацията на незаконно построените ски писти,
съоржения и сгради следва да бъде преустановена, а площите – възстановени.

4.9.Малък креслив орел

Описание на въздействията

Има само една двойка от този вид, чието гнездо се намира в долината на р. Демяница, най-
вероятно в строгия резерват Юлен. Видът е силно уязвим към човешко присъствие и избягва
районите с редовни посетители. Разстоянието на безпокойство от многолюдни райони е около
1 км. Много вероятно е настоящото разширяване на ски зоната да заплаши съществуването на
този вид в Национален парк Пирин. Незабавно трябва да се предприемат мерки от властите за
намирането и следенето на гнездото.

Избягване на въздействията – разширяването на ски зоните трябва да се забрани.
Необходима е оценка на статуса на единственото съществуващо гнездо. В случай на негативно
въздействие на зоната, трябва да се предприеме закриване на ски пистите.

Компенсация – не е възможна. Видът е много рядък и всяко съществуващо гнездо трябва да
се подложи на строги консервационни действия.

Намаляване на въздействията - Експлоатацията на незаконно построените ски писти,
съоръжения и сгради трябва да бъде преустановена, а площите - възстановени.

4.10. Сокол скитник

Описание на въздействията

Три двойки от вида сокол скитник гнездят в Националния парк. Той е уязвим към всяко
човешко присъствие поради силно неконтролираното бракониерство на вида. Организирани са
криминални групи, които разрушават гнездата на вида. Нашествието на хората в
недокоснатите райони на Националния парк Пирин трябва да се предотврати.

Избягване на въздействията – трябва да се предотврати всяко разширяване на ски зоните.
Правителството трябва да предприеме реални мерки за спирането на незаконната търговия със
соколи. Трябва да се стартира строг контрол върху незаконните дейности в Националния парк
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чрез специализирани полицейски групи от неместни хора.

Компенсация – не е възможна.
 
Намаляване на въздействията – Експлоатацията на незаконно построените ски писти,
съоржения и сгради трябва да бъде преустановена, а площите - възстановени.

4.11. Лещарка

Описание на въздействията
В Пирин планина видът населява гори от планински бук, смесени и иглолистни гори с развит
храстов слой, които по принцип нямат редовно присъствие на хора. Видът е подложен на
интензивно бракониерство. Разстоянието на безпокойство от многолюдни райони е около 500
м (експертно мнение на съставителите на Плана за управление). Изсичането на стари гори и
избягването на райони с човешко присъствие  доведе до загуба на местообитания като основно
въздействие, породено от разширяването на ски зоната. Процентът на засегнатите територии е
около или по-малко от 1 % от съществуващите подходящи местообитания за вида в
Националния парк. Унищожението на местообитанията му вече обхваща повече от 5 % от
естествено съществуващите местообитания, следователно това въздействие трябва да се счита
за значително.

Избягване на въздействията – трябва да се предотврати всяко разширяване на ски зоните.
Необходим е строг контрол върху незаконните дейности в Националния парк чрез
специализирани полицейски групи от неместни хора.

Компенсация – може да се предвиди опазването на старите букови и иглолистни гори в Южен
Пирин извън територията на парка чрез включването им в Националния парк или създаването
на нови защитени територии. 
 
Намаление на въздействията - Експлоатацията на незаконно построените ски писти,
съоръжения и сгради трябва да бъде преустановена, а площите - възстановени.

4.12. Глухар

Описание на въздействията
Видът  е  характерен  за  стари  смесени  и  иглолистни  гори  без  голямо  човешко присъствие.
Видът също е подложен на значително бракониерство. Популацията му в Пирин планина е
изолирана  от  други  популации.  Отдалечеността  на  популациите  от  многолюдни  райони  е
повече от  1  км.  Изсичането на стари гори и отбягването на райони с човешко присъствие е
довело до загуба на местообитания. Ски пистите, минаващи покрай строгия резерват Юлен в
района на р. Икрища, директно са унищожили едно от токовищата на вида в Националния
парк.  Процентът  на  засегнатите  територии  е  повече  от  1  %  от  всички  съществуващи
местообитания в Националния парк. Цялото унищожение на местообитанията му надвишава 5
%  от  естествено  съществуващите  местообитания.  Имайки  предвид  посочените  две
обстоятелства, това въздействие може да се счита за значително. 

Избягване на въздействията – всяко допълнително разширяване на ски зоната трябва да бъде
забранено. Трябва да се стартира строг контрол върху незаконните дейности в Националния
парк чрез специализирани полицейски групи от неместни хора. 

Компенсация – може да се предвиди опазване на стари смесени и иглолистни гори в Южен
Пирин, намиращи се извън територията на парка, чрез включването им в националния парк
или създаването на нови защитени територии. Незаконно построените ски писти трябва да
бъдат затворени възможно най-скоро и да бъдат предприети възстановителни мерки.
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Намаляване на въздействията – необходим е строг контрол за спазване режима на достъп на
хора на територията на парка. Експлоатацията на незаконно построените ски писти,
съоръжения и сгради трябва да бъде преустановена, а площите да бъдат възстановени.

4.13. Пернатонога кукумявка

Описание на въздействията
Видът населява предимно стари смърчови гори, буково-смърчови, буково-елови гори, борови
или  чисти  букови  гори  с  по-малка  плътност  в  близост  до  малки  или  големи  поляни.
Изграждането  на  нови  ски  писти  и  съоръжения  доведе  до  директното  разрушаване  на
местообитанията на вида. Шест двойки кукумявки живееха в района на Бъндеришка поляна
преди  строителните  дейности.  След  пълното  разораване на  поляната  не  остана  нито  една
двойка.  По принцип  видът  е  толерантен  към присъствието  на  хора  близо  до  гнездото,  но
активният ски сезон съвпада с размножителния период.  Най-вероятно кукумявките няма да
възстановят  популацията  си  в  непосредствена  близост  до  ски  пистите.  На  основата  на
принципа  на  предпазливостта  въздействието  върху  вида  може  да  се  счита  за  близко  до
значително. Всяко допълнително развитие може да надскочи прага на допустимост и трябва да
бъде прекратено. 

Избягване на въздействията – трябва да се забрани всяко последващо разширяване на ски
зоната. 

Компенсация – може да се предвиди опазване на стари смесени и иглолистни гори в Южен
Пирин, намиращи се извън територията на парка, чрез включването им в националния парк
или създаването на нови защитени територии. 
 
Намаляване  на  въздействието –  Експлоатацията  на  незаконно  построените  ски  писти,
съоръжения и сгради трябва да бъде преустановена, а площите - възстановени.

4.14. Черен кълвач

Описание на въздействията

Видът в Пирин планина населява стари букови, смесени и иглолистни гори. Изсичането на
старите гори е основното въздействие, произтичащо от разширяването на ски зоната. Не може
да се очаква отбягване на района в резултат на човешко присъствие. Процентът на засегнатите
територии е по-малко от 1 % от всички съществуващи местообитания на вида в Националния
парк.  Цялостното  унищожаване  на  местообитанията  му  е  също  под  5%.  Но  евентуално
разширяване на ски зоната може да доведе до надвишаване на  5%-ния  праг и не бива да се
допуска.

Избягване на въздействията –  трябва  да  се забрани  всяко следващо разширяване  на  ски
зоните.

Компенсация – може да се предвиди опазване на стари букови, смесени и иглолистни гори в
Южен Пирин, намиращи се извън територията на парка чрез включването им в националния
парк или създаването на нови защитени територии. 

Намаляване на въздействието  -  всякакви  сечи на  стари дървета  в  района на ски  зоната
следва да бъдат спрени.  Експлоатацията на незаконно построените ски писти, съоръжения и
сгради трябва да бъде преустановена, а площите - възстановени.
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4.15. Белогръб кълвач

Описание на въздействията
В Пирин  видът  населява  стари  иглолистни  гори.  Изсичането  на  старите  гори  е  основното
въздействие, причинено от разширяването на ски зоната. Не може да се очаква отбягване на
района в резултат на човешко присъствие. Процентът на засегнатите територии е над 1 % от
всички съществуващи подходящи местообитания, а цялото унищожение на местообитанията
му също надвишава 5 %.

Избягване на въздействията –  трябва  да  се забрани  всяко следващо разширяване  на  ски
зоната.

Компенсация – може да се предвиди опазване на стари букови, смесени и иглолистни гори в
Южен Пирин, намиращи се извън територията на парка чрез включването им в националния
парк или създаването на нови защитени територии. Незаконно построените ски писти трябва
да бъдат затворени и рекултивирани възможно най-скоро.

Намаляване на въздействието - всякакви сечи на стари дървета в района на ски зоната следва
да бъдат спрени.  Експлоатацията на незаконно построените ски писти, съоръжения и сгради
трябва да бъде преустановена, а площите – възстановени.

4.16. Трипръст кълвач

Описание на въздействията
Видът е много рядък в Пирин. Видът изисква големи нефрагментирани масиви от стари
иглолистни гори. Освен унищожаването на иглолистните гори, може да се очаква отбягване на
района в резултат на човешко присъствие. Процентът на засегнатите територии е над 1 % от от
всички съществуващи подходящи местообитания, а цялото унищожение на местообитанията
му също надвишава 5%. 

Избягване на въздействията – трябва да се забрани всяко последващо разширяване на ски
зоната.

Компенсация – може да се предвиди опазване на стари букови, смесени и иглолистни гори в
Южен Пирин, намиращи се извън територията на парка, чрез включването им в националния
парк или създаването на нови защитени територии. 

Намаляване на въздействието - всякакви сечи на стари дървета в района на ски зоната следва
да бъдат спрени. Експлоатацията на незаконно построените ски писти, съоръжения и сгради
трябва да бъде преустановена, а площите - възстановени.

5. Оценка на алтернативите

Ски зоната над гр. Банско е частен проект, ограничен от развитието на зимния туризъм. Към
настоящия  момент   51  %  от  фирмата  инвеститор  се  притежава  от  частната  Алпенвалд
Туристик – България, чийто капитал има неясен произход. 
Разширението на ски зоната се случва в най-богатата и най-развита община в подножието на
Национален парк „Пирин“. Затова НПО общността счита, че ски зона Банско е проект, при
който частният интерес преобладава над публичните интереси.  Oпазването на Националния
парк „Пирин“, имайки предвид неговия национален и международен статут, очевидно трябва
да се смята за проблем с национална и международна обществена значимост. 
Съществува явно негативно въздействие на проекта, така, както е изпълнен от инвеститорите,
включително има значително въздействие върху приоритетни видове и местообитания.
Превишаването с над 2.5 пъти на официалното разрешените площи за строеж изключително
увеличи негативното влияние. 
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Поради това е странно, че българските власти не оцениха алтернативите за изграждането на
ски зоната, свързани с устойчивия туризъм, още в самото начало. Разработването на ски зоната
бе единствената представена възможност за развитие. Това бе очевидно незачитане на Член 4
от Бернската конвенция, както и неизпълнение на член 6 (3) и (4) от Директива 92/43.
Оценката на алтернативите е основен инструмент за постигането на целите за развитие, който
позволява избягването на възможни отрицателни въздействия. В този случай алтернативата бе
разработването на устойчив туризъм в Пирин. 

6. Препоръки 
 
6.1. Експлоатацията на незаконно построените ски писти следва да бъде преустановена. В
случай на узаконяване на тези строителства и тяхното функциониране, премахването на
въздействията в повечето случаи няма да е възможно. Единственото възможно подобрение е
интензивното възстановяване на засегнатите земи.

6.2. Последващо разширяване на територията на ски зоната не бива да се допуска. 

6.3. Допълнителното строителство и изсичане в рамките на ски зоната трябва също да бъдат
забранено. Те могат да влошат местообитанията по начин, който да не позволи дори и
частично подобрение и възстановяване на някои местообитания и видове – алпийски и
бореални храстчета и тревни съобщества, Пернатонога кукумявка, Черен кълвач, Белогръб
кълвач и Трипръст кълвач.
Освен това допълнителното фрагментиране на местообитанията в ски зоната може да създаде в
бъдеще реална пречка за миграцията на големи бозайници. Необходимо е това въздействие да
бъде избегнато, имайки предвид дълбокото проникване на ски зоната в централни територии в
Националния парк и между двата строги резервата. 

6.4. Първоначално планираното възстановяване на горската растителност в старите
неизползвани ски писти трябва да бъде извършено като частична компенсация на
въздействията. 

6.5. Kато мярка за намаляване на въздействията трябва да се стартира програма за засаждане
на пасища и храстчета върху ерозирали или разорани земи. Всички възстановителни програми
трябва да използват генетични материали от територията на парка. 

6.6. Трябва да се изпълни програма за спиране на незаконното изсичане на гори и
бракониерство чрез специални полицейски служители, които да бъдат неместни хора. 

6.7. Площта на строго защитените територии и зони в Националния парк следва да бъде
увеличена като мярка за компенсация.

6.8. Ски зоните трябва да бъдат управлявани в тясна връзка с други територии от парка, тъй
като те представляват неделимо природно цяло. 

6.9. Увеличаване на територията на Националния парк може да се предвиди, за да се включат
нови ценни природни територии, тясно свързани с парка. 
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Част III

Оценка на ерозионните процеси върху ландшафта на ски зона Банско

Ландшафтът на територия с площ от над 1000 ха е видоизменен чрез изсичане на просеки за
ски-писти и съоръжения. Площта на просеките обхваща над 250 ха, които от чисто горски са
изменени до скално-земен ландшафт. Климатичните фактори и голямата надморска височинa
благоприятстват ветрова и дъждовна ерозия на почвата до пълното и измиване на по-горно
разположените  места  от  ски  зоната.  Допълнително  това  въдействие  се  усилва  от честото
машинно обработване на пистите.

При  теренни  наблюдения,  извършени  в  ски  зона  Банско,  бяха  регистрирани  значителни
ерозионни нарушения на ландшафта. Характерът на антропогенната дейност (гола сеч с площ
250 ха),  интензивността  й  (използване  на  тежки  машини  и  значителни изкопно-насипните
работи), както и липсата на адекватни противоерозионни и отводнителни съоръжения  водят
до  развитието  на  различни  по  характер  ерозионни  процеси  на  значителни  площи  от
територията на ски зоната.

Най-често срещаните ерозионни процеси са плоскостна, линейна както и склонова ерозия в
участъците на ски пътищата или части от ски пистите със значителни изкопни работи. 
Посочените  наименования  на  ски  писти  и  ски  пътища  са  съгласно  използваните  от
концесионера наименования и номерация80.

1. Ски писти  9 и 9А (Томба или Бъндеришка поляна – вр. Тодорка)

За обекта е характерен стръмният наклон, който в най-долните части на пистата, той достига
45-50º. Поради характера на почвите, изкопните-насипните работи и стръмния наклон имаме
необходимите предпоставки за интензивното развитие на ерозионни процеси (плоскостни и
линейни). 

Констатирани  бяха  драстични  нарушения  на  заложените  в  ДОВОС параметри 81:  58,2% от
изкопно-насипните работи по основната писта имат козметичен характер като максималните
височини на натрупване или отнемане на земно покритие на надвишават 30 см.. За 38,1% е
наложително да се проведат изкопно-насипни работи, при които височината на намеса е до 60
см., а за 3,7% - над 60 см и се предвижда се всички корекции да бъдат извършени ръчно и с
подходяща малогабаритна техника без значителни изкопни работи. Заложените пропорции не
са спазени с изключение на участък с дължина 150 м под междинната станция на лифта, в
които е запазен почвения слой и известна тревна растителност.

В останалата  част  от  трасето  на  пистата  е  нарушен и изнесен  напълно  почвеният  слой от
Тъмноцветни планинско-горски почви. На места се разкриват участъци от Литосоли (плитки,
само А хоризонт, разположен направо върху напуканата или компактна твърда маса).
На 100% от площта на обекта (9 и 9А) е развита силна плоскостна ерозия, при която е изнесен
почвеният слой като на директна ерозия е подложена изветрялата част на основната скала.
( Вж. Снимка 15 от Приложение 1)

При този обект особено внимание трябва да се обърне на линейната ерозия, която е в много
напреднал стадий. В участъка между кота 1603 м и 1800 м бе регистрирана система от ровини
с значителни размери. По площно разпространение системата от ровини обхваща около 50 –
55 %. По размери най-значителната от ровините е с ширина 6-7 м, дълбочина 5-6 м и дължина
близо  100  м.  Средните  параметри  за  участъка  са  ширина  2,5  -  3  м,  дълбочина  3,5-4  м  и
дължина 50-70 м. ( Вж. Снимки 16 и 17 от Приложение 1)

80 Вж. Приложение 5 - Карта на съоръженията от  www.banskoski.com
81 ДОВОС за проект “Ски писта и лифт “Бъндеришка поляна - Шилигарника” – стр. 38
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2. Ски писта 2 (Бъндеришка поляна – вр. Тодорка)

Основният проблем при тази височина (до кота 2536 м н.в) е плиткостта на почвените слоеве
и уязвимостта на екосистемите. Почвеният слой е от Планинско- горска тъмноцветна почва В
по-голямата част от пистата (около 70%) е изцяло изнесен. Наблюдава се силна плоскостна
ерозия.

В най-горния участък от пистата (около 150м преди крайната станция на лифта) бе установено
наличието на Планинско-ливадни чимови почви, които са подходящи за предотвратяване на
ерозионни процеси.  Въпреки това на очевидно малко използвания път се развиват такива,
което показва че дори и малогабаритна техника може да предизвика и стимулира нарушения.
(Вж. Снимка 18 от Приложение 1)

3. Ски писта 11 (Платото)

Същественото за този обект е голямата му ширина (от 60 до 100 м). ( Вж. Снимки 19 и 20 от
Приложение 1)
Въпреки че в ДОВОС 82 е отбелязано, че “Изкопно-насипни работи за изграждане на пистата не
се налагат”, на места бяха регистрирани такива. ( Вж. Снимки 21, 22 и 23 от Приложение 1)

Вследствие  на  голямата  площ  на  обекта  и  липсата  на  рекултивационни  мерки  можем  да
очакваме проявата на плоскостна, а в по-натоварените части и линейна ерозия. вследствие на
временни  водни  потоци  в  момента  има  развити  единични  ровини  с  дълбочина  до  0,5  м.,
ширина до 1 м. и дължина 50 – 60 м. (Вж. Снимка 24 от Приложение 1)

4. Ски писта 10 ( Шилигарник 1)

Състоянието на този обект е особено влошено поради стръмния наклон, значителните по обем
изкопно-насипни работи и липсата на адекватни мерки за рекултивация на терена.
Изкопните-насипни работи, извършени в горната част на обекта, са причинили повсеместно
отнемане на горните почвени слоеве. На 80 – 90 % от площта може да се установи единствено
почвообразуващия слой от скален трошляк. Очакваният процес е интензивно развиващата се
плоскостна ерозия. При изкопните работи са разрушени склоновете на места с височина 6 – 8
м. (Вж. Снимка 25 от Приложение 1)

В долната част на пистата започва да се развива и линейна ерозия в началото под формата на
единични ровини с размери дълбочина 0,7 - 1 м, ширина до 1,5 м и дължина 50 – 60 м. (Вж.
Снимки  26 и 27 от Приложение 1)

Ерозионните процеси се влошават значително при увеличаването на наклона (45 – 55º) там
където  пистата  пресича  писта  12  И  при  двете  писти  (10  и  12)  ерозионните  структури  се
превръщат в система от дълбоки ровини, обхващаща на места до 80% от площта на обекта.
При писта 10 някой от ровините достигат дълбочина 1,8 - 2 м., ширина до 1,5 - 2 м. и дължина
60 – 80 м. (Вж. Снимки  28, 29 и 30  от Приложение 1)

Снимки 31 и 32  от Приложение 1  ясно показват че е достигната почвообразуващата скала.
Въпреки  изключително  увреденото  състояние  на  терена,  инвеститорът  и  строителят
продължават да извършват разширения на обекта.

5. Ски писта 12 (Стражите (Железни мост – Платото)

В горната си част обекта е засегната от система ровини с дълбочина 0,8 – 1,2 м., ширина до 1 –
1,2 м. и дължина 35 – 50 м. Надолу при по-полегатата част от обекта основната предпоставка
за ерозионни процеси са значителните издълбавания на склона. Ски пистата е построена  през

82 ДОВОС за проект  “Ски писта и влек Платото” – стр. 25
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2004-2005 г. (Вж. Снимки  27 и 29 от Приложение 1)

6. Ски път 1 и 2

Проблемите които бяха регистрирани на тези обекти и за които можем да очакваме, че ще се
засилват в бъдеще, произхождат основно от развитието на склонова ерозия и нейните процеси
–  срутвания,  свлачища  и  сипеи,предизвикани  главно  при  отстраняване  на  съществуващата
досега  опора по стръмния  склон и  дейността  на  дъждовните  води.  При големия  наклон  и
високата динамика на водния режим укрепителни мероприятия ще се налагат все по-често и
ще стават все по-скъпи. (Вж. Снимки  33, 34 и 35 от Приложение 1)

7. Застроително ядро „Бъндеришка поляна“

Изцяло е видоизменена ландшафтната характеристика на Бъндеришка поляна като: 

● С взрив е унищожен хълм висок около 30 - 40 м и с обща площ над 10 ха. Изпълнението на
това инвестиционно намерение, бе извършено с взрив и то в продължение на месеци през
летния сезон. (Вж. Снимка  36 от Приложение 1)

● Построено е изкуствено езеро с обща площ над 0.1 ха. (Вж. Снимка 4 от Приложение 1)
● Построени са множество сгради за обслужване на ски съоръженията, както и заведения за

хранене. (Вж. Снимка  37 от Приложение 1)

Изводи:

1.  Регистрираните  ерозионни  нарушения  са  били  предвидени  в  ДОВОС  “В  резултат  от
премахване на част от съществуващата растителност и значителните наклони в долната част,
ще се създаде възможност за възникването на ерозионни процеси. Повърхностният отток ще
се активизира и отмива хумусния слой, дебелината на почвата ще намалява постепенно, като
на места е възможно откриването на основната скала и оформянето на ровини. Особеностите
на климатичните условия също ще повлияят значително за развитието на ерозията.” Въпреки
това инвеститорът и изпълнителят на обекта не са се съобразили с Докладите по ОВОС.

2. Не са проведени препоръчаните в същия ДОВОС рекултивационни мерки “Необходимо е да
се предвиди рекултивация на терена, който да включва: 
• извършване  на  изкопно-насипни  работи  с  цел  моделиране  на  терена  в  най-опасните

участъци, оформяне на отводнителни канавки;
• насипване  и  разстилане  на  почвата  на  пластове  с  определена  дебелина  и  уплътняване;

доставяне  на  минимален  хумусен пласт  върху  вегетативните  площи,  за  да  се  осигурят
необходимите растежни условия;

• заздравяване  на  горния  почвен  пласт  чрез  растителни  материали  –  подходящи  тревни
смески  от  местни  видове,  образуващи  плътен  тревен  чим  или  ниска  храстова
почвопокривна растителност.”

Противоерозионните  мерки,  които  бяха  наблюдавани  на  терена,  не  са  адекватни  и  не
отговарят на динамичната ерозионна обстановка.
Единствените  противоерозионни  средства,  приложени  на  някой  писти   -  клейонажите,  не
могат да изпълнят качествено предназначението си, тъй като:

● изградени са с малка височина – обикновено до 0,5 м;
● такова съоръжение е целесъобразно при липсата на едри камъни;
● целта е съоръжението да се вкорени и да се превърне в жива растителна преграда, а  в

случая на повечето места е изнесен необходимият почвен слой;
● могат да се използват при предотвратяването на плоскостна ерозия и поройни течения, а в

много от случаите имаме развити системи от ровини;
● ефективни са, когато се използват при терени с много по-малък наклон.

39



В случая,  при  избор  на  такива  съоръжения,  следва  да  се  използват  разновидностите  им –
клейонажи с надлъжна греда и клейонажи с паянта. (Вж, Снимки 38  и 39 от Приложение 1) 

3. Незабавно да се спре използването на едро габаритна техника- Камацу, хеликоптери, тежки
товарни камиони, бетоновози, багери и други. Това изискване е заложено в ДОВОС и решения
по  ОВОС  -  “Предвижда  се  всички  корекции  да  бъдат  извършени  ръчно  и  с  подходяща
малогабаритна техника без значителни изкопни работи”.  

4. Едно от задължителните условия - да не се вадят пъните, бе нарушено още в самото начало и
това  последва  с  редовни  ерозионни  процеси  по  всички  ново  прокарани  писти.  Тъй  като
тревната  покривка,  тревният  подлес  в  иглолистния  пояс  е  нищожен,  пък  и  пистите  се
оформяха  и  моделираха  допълнително  спрямо  изискванията  на  инвеститора,  ерозионни
процеси не закъсняха и почвената покривка се свлича при всеки дъжд, бил той и не проливен.

5. Унищоженият ландшафт е безвъзвратно загубен. Нарушена е целостта на монолитни горски
масиви. Унищожени са и традиционни туристически маршрути.

6.  За  да  изпълнява  функциите  на  ски зона,  цялата концесионна площ,  ще се урбанизира и
видоизмени.

Заключения:

Поради констатираните многобройни нарушения е наложителна проверка на цялата площ на
концесията,  определянето  на  размера  на  екологичната  катастрофа  за  ландшафта  и
биоразнообразието  и  съставянето  на  план  за  спешни  мерки  за  рекултивация  на  терените.
Гореописаното е необходимо да се проведе с активното участие на институциите – МОСВ,
РИОСВ,  Дирекцията  на  Национален  парк  Пирин,  както  и  експерти  на  неправителствения
сектор. Резултатът от проверката, както и необходимите мерки, да се сведат до вниманието на
местната общност и да се имат предвид при аналогични проекти в страната.
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Част IV

Проучване на общественото мнение за социалните, икономически,
екологични и инфраструктурни промени в града вследствие

реализацията на проекта ски зона Банско 

Проучването на общественото мнение в Банско относно промените в града след реализирането
на ски зона Банско беше проведено през април 2005 г. (Бяха анкетирани 48 души, което не
представлява представителна извадка за града.) Въпреки това, проучването е ценен източник
(подобни  проучвания  не  са  правени)  на  информация  относно  икономичесите,  екологични,
социални, инфраструктурни и други последици на проекта, тъй като други в тази насока не са
провеждани. Открояват се някои основни проблеми като незаконно строителство, замърсяване
на водите, повишаване на престъпността неоправдаване на очакванията за печалба. 

Как оценявате последните 3-4 години след построяването на ски зона Банско?

42%

3%23%

3%

11%

18%

В някои отношения
положителни, но в
други -отрицателни

много положителни

по-скоро отрицателни

не мога да преценя

по-скоро положителни

твърде отрицателно
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Какво е отношението на повечето граждани към разширяването на ски курорта и
строежа на снови писти, съоръжения и хотели? 

одобряват

не одобряват

не мога да
преценя
не могат да
преценят

Как оценявате качеството на живота си днес в сравнение с преди 3-4 години? 

48%

18%

15%

12%
7%

същото много по-лошо по-лошо

по-добре много по-добре
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Мислете ли. че животът Ви повлиян от разширението на ски зоната?

да, в много
голяма степен
не

не мога да
преценя

Как оценявате благосъстоянието си днес?

добро
много добро
лошо
средно
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Какво се промени в инфраструктурата и околната среда на Банско през последните 3 –
години според Вас? (Вж. Снимка 13 и 14 от Приложение 1)
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Какви бяха очакванията Ви след разширяване на ски-зоната? *
/Общата сума надвишава 100 %, тъй като анкетираните даваха повече от един отговор. /

35%

34%

14%

10%
4%3%

работа за
местните хора
нямах очаквания

повече хора, да
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Оправдаха ли се очакванията Ви?
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Каква причина бихте посочили за разочарованието си ? 
/Общата сума надвишава 100 %, тъй като анкетираните даваха повече от един отговор. /

62

32

82

23

35

11
32,5

няма работа за местните

не усещам подобрение на материалното си положение

пътищата са разбити

водоснабдяването пострада

качеството на въздуха се влоши

нивото на престъпността се повиши

изсякохагората
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Част V
Лавинният ефект на Банско

Национален парк Пирин, обектът на световното природно наследство и резерватът Юлен са
реално застрашени от проекта за развитие на ски зона над Добринище по примера на Банско и
последващо свързване на двете ски зони.  В  Доклада  на Международната мисия в Националния
парк Пирин, България. 11-16 февруари 2002, част Други проблеми в стопанисването и интегритета., т. 2
Разработване  на  ски-зони  в  други  общини:  експертите   Милн  и  Хайс  посочват:   „Ски-зоната  в
Добринище разполага с лифт с около 3 км дължина. Три четвърти от ски-пистата се намира в ОСН. ...
изглежда правдоподобно, че общини без или с малки ски-зони в момента, ще търсят одобрение за
допълнително  строителство  в  бъдеще.  Това  разбира  се  веднага  ще  причини  нескончаемо
съсипване на ценностите на световното наследство.“83

Повече  от  11  са  проектите  за  ски  зони  и  в  други  части  на  България.  Проектите  „Супер
Боровец” и  „Паничище”,  предвиждащи строеж на нови писти и  съоръжения в  Национален
парк  Рила,  очакват  одобрение  от  МОСВ.   Всеки  от  тези  проекти  би  обхващал  по-голяма
територия от тази на ски-зона  Банско, ако бъде реализиран.  Подобни проекти за строеж в
голям  мащаб  на  ски  курорти  съществуват  и  за  Чепеларе,  Смолян,  Сютка,  Ком  и  Узана,
разположени  в  Родопите  и  Стара  планина.  Тяхното  евентуално  построяване  ще  засегне
територия от 3000 ха планински горски площи.

По  този  начин,  ски  зона  „Банско”  предизвиква  значителен  лавинен  ефект.  Изкушени  от
голямата капитална възвращаемост за фирма „Юлен”, проекти изникват и във всички други
високопланински райони на България.

Слабото изпълнение на законите за околната среда и пропуските на МОСВ биха могли да
бъдат използвани и от други инвеститори. Така би се стигнало до унищожението на защитени
територии  и  потенциални  НАТУРА  2000  обекти  и  до  причиняването  на  най-голямата
природна катастрофа в историята на България. 84

Поради  изтъкнатите  причини,  спазването  на  приетата,  но  недействаща  Стратегия  за
екотуризъм на България, е от решаващо значение за запазване на българската и европейска
природа. 

83Вж. Приложение 13 - Доклад за мисията на ЮНЕСКО-ССОП в България, февруари 2004 г.
84Вж. Приложение  11 - Изводи от “Алтернативна икономическа оценка на Национален парк Пирин” от Боян
Рашев 
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Част VI

Ролята на ЕБВР в процеса 

Основният  инвеститор  на  ски-зона  Банско  е  българската  компания  Юлен АД.  Българската
Първа Инвестиционна Банка, предоставя основната финансова помощ за проекта. Интересен е
фактът,  че  20  %  от  ПИБ  доскоро  се  притежаваха  от  международна  публична  финансова
институция - Европейска Банка за Възстановяване и Развитие. 
По  време  на  проучването,  финансирането,  изготвянето  на  оценка  за  въздействие  върху
околната среда и реализацията на проекта, ЕБВР е вторият най-голям акционер на българският
спонсор на проекта – ПИБ. Българската банка получава заем от общо 8 043 млн. евро от ЕБВР.

На годишните срещи на ЕБВР през 2002 и 2004 г., български НПО представители запознават
ЕБВР  със  законовите,  социалните  и  екологични  проблеми  на  проекта  ски  зона  Банско  и
участието на ПИБ в него. НПО коалицията “Спасете Пирин” настоява ЕБВР да се оттегли от
ПИБ  като  оповести  публично  своето  решение,  поради  познаването  на  проблема  със
закононарушенията и загубата на биологично разнообразие в Национален парк Пирин.

На годишната  среща на ЕБВР през 2005 г.  българските  НПО представители представят на
банката Доклад за последните проблеми около развитието на ски-зоната. Документът включва
описание на данните за престъпления, загубата на биологично разнообразие и фрагментацията
на ландшафта. 

В доклада коалицията Спасете Пирин настоява отново ЕБВР да: 

● Преразгледа  критично  участието  си  в  ПИБ  и  да  оповести  публично  излизането  си  от
българската банка, както е обещано на НПО представителите през април 2004 г.; 

● Да разпореди проверка на отдел Жалби на ЕБВР да разследва нарушението на екологичните
процедури на ЕБВР  и да отговори дали разширението на ски зоната отговаря на ролята на
ЕБВР.

През  периода  април  2004  –  септември  2005  г.,  ЕБВР  е  залята  с  внушителен  брой  писма,
доклади,  филми,  документи, актуална информация,  снимки и карти по случая Банско. През
юли  2005  г.  двама  представители  на  Екологичния  отдел  на  банката  посещават  мястото,
придружени  от  представители  на  НПО  коалицията,  работеща  по  случая  Пирин.
Представителите на ЕБВР са впечатлени от ерозиралите ски-писти и унищожения ландшафт,
определени от тях като “недопустими”.

През декември 2006 г. българският вестник Дневник публикува новината, че ЕБВР продава
своя дял в Първа Инвестиционна Банка. Въпреки че  ЕБРД не даде официално обяснение, и
досега оставаме с впечатлението, че участието на ПИБ в ски зона Банско, оказва решаващо
значение за вземането на това решение. 

Трябва да признаем, че все още, въпреки демонстрирания интерес от страна на  ЕБВР, досега
не е предприето никакво действие от  тяхна страна за налагане на санкция  или търсене на
отговорност на българската банка.

Случаят  с  ПИБ  показва  че  контролът  от  страна  на  ЕБВР  върху  финансовите  посредници
относно техните законовите, екологични и обществените методи е незначителен. Поставя се
под съмнение твърдението на банката, че отпусканите от нея заеми може (и ще) повишат и
подобрят представянето и практиките на техните получатели. 
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Нарушения на екологичните процедури на ЕБВР

В случая Банско са констатирани сериозни нарушения на екологичните процедури на ЕБВР.
Началото се поставя през 1996 г., когато ЕБВР влиза в ПИБ.
На  страница  29  от  Екологичните  процедури  на  Европейската  банка  за  възстановяване  и
развитие (Септември 1996 г.) се определя: “Банката ще настоява финансовите посредници да
спазват същите принципи за екологична оценка като принципите при директно финансиране.
Така се гарантира отговорността на финансовите посредници за техните действия.”85

В справката, предоставена от МОСВ86 се посочва, че са нарушени решенията по ОВОС. Ски
писта и лифт Железни мост – Платото, изкуственото езеро на Бъндеришка поляна, както и две
водохващания са незаконно построени. Тази справка показва само частично нарушенията при
осъществяването на проекта. За съжаление, липсата на мониторинг и контрол се наблюдава не
само относно спазването на решенията по ОВОС от страна на МОСВ. Липсва контрол и по
отношения  спазването  на  клаузите  на  концесионния  договор  от  страна  на  финансовите
посредници.  Въпреки  че  е  задължена  като  главен  инвеститор  на  проекта,  съгласно
Екологичните  процедури на ЕБВР, ПИБ не предотвратява настъпването  на  неблагоприятни
последствия за природата и местното население. 

Въпреки  че  “всички  необходими  разрешения  и  одобрения  за  проекта  са  налични”,  както
заключват специалистите на ЕБВР, реалното изпълнение на проекта е в нарушение на повечето
от тези решения, както и на съществуващото законодателство на България. 

Полемиката и отрицателните последици на проекта ски зона Банско и ключовата роля на ПИБ
в процеса показват, инвестицията на ЕБВР в тази банка е неправилно решение. Нарушавайки
своите екологични процедури и  подкрепяйки  институция като  ПИБ, ЕБВР противоречи на
мисията  си  за  насърчаване  на  уважение  към  околната  среда  и  подпомагането  на  нов
демократичен частен сектор.

Обратното, случаят с ПИБ и ски зона Банско демонстрира, че ЕБВР не обръща внимание на
факта, че подкрепата й е използвана за проекти, разрушаващи природата и противоречащи на
националното и международното законодателство.

Предвид посочените недемократични практики, пред ЕБРД стои предизвикателството да
изпълни демократичната роля, за която претендира.

85www.ebrd.org
86 Вж. Приложение 2 – Писмена справка от МОСВ 
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Част VII

Изводи и препоръки 

Основните изводи на доклада за въздействието на ски зона Банско изискват предприемането
на редица мерки от страна на институциите, както в България, така и в ЕС.

1. Oтносно спазването на законността

Случаят „Ски зона Банско” демонстрира слабо прилагане и незачитане на националното
и международно законодателство.  Както  бе  доказано  в предишните  части,  правата  за
достъп до информация и на достъп до съда, са сериозно нарушени. 

Поради изброените по-горе фактически обстоятелства, тяхната правна квалификация и
съответните  им  правни  последици,  коалицията  от  неправителствени  организации
настоява пред Министерството на околната среда и водите за следното: 

• всички решения по ОВОС и концесионния договор да преразгледани и обявени за
незаконни 

• разваляне (прекратяване) на концесионния договор
• търсене на административна, дисциплинарна и наказателна отговорност на отговор-

ните лица
• прекратяване експлоатацията на незаконните писти (построени с и без решения по

ОВОС)
• предприемане на спешни рекултивационни и противоерозионни мероприятия
• гарантиране на правото на НПО и граждани на достъп до съда
• стриктно спазване на националното и европейско екологично законодателство 
• повишаване компетентността на институциите относно осъществяване на правото

на достъп до обществена информация.

2. Oтносно загубата на биологично разнообразие

Авторите на доклада настояват, с цел избягване на значително негативни влияние, да не
се  разрешава  ново  разширяване  на  ски-зони,  сечи  или  строителство  в  границите  на
Национален парк Пирин.

• По-нататъшната фрагментация на хабитатите в ски зоната може да доведе до реални
пречки  пред  миграцията  на  големите  бозайници.  Въздействието  трябва  да  бъде
избегнато, като се има предвид дълбокото проникване на ски зоната между двата
строги резервата във вътрешността на Национален парк Пирин.

• Трябва да се изпълни програма за спиране на незаконното изсичане на гори и
бракониерство чрез назначаване на специални полицейски служители, които да
бъдат неместни хора. 

• Като частична компенсация на въздействията трябва да бъде извършено
първоначално планираното възстановяване на горската растителност в старите
неизползвани ски писти. 

• Kато мярка за намаляване на въздействията трябва да се стартира програма за
засаждане на пасища и храстчета върху ерозирали или разорани земи. Всички
възстановителни програми трябва да използват генетични материали от територията
на парка. 

• Като мярка за компенсация площта на строго защитените територии и зони в
Националния парк следва да бъде увеличена.
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• Ски-зоните трябва да бъдат управлявани в тясна връзка с други територии от парка,
тъй като те представляват неделимо природно цяло. 

• Увеличаване на територията на Националния парк може да се предвиди, за да се
включат нови ценни природни територии, тясно свързани с парка. 

3. Oтносно ерозия и загуба на ландшафт

Частта  за  ерозията  демонстрира,  че  ерозионни  процеси  оказват  значително  влияние
върху  ландшафта.  Поради  констатираните  многобройни  нарушения  е  наложителна
проверка  на  цялата  площ на  концесията,  определянето  на  размера  на  екологичната
катастрофа за ландшафта и биоразнообразието и съставянето на план за спешни мерки
за рекултивация на терените. 

4. Относно социално-икономическите резултати

48  %  от  анкетираните  граждани  на  Банско  твърдят,  че  качеството  на  живота  им  не  се  е
подобрило след реализирането на ски зоната. 32 % живеят дори по-зле. Голям брой негативни
фактори,  свързани  с експанзията  на  ски  курорта,  сред  които  увеличаване на  проблеми със
замърсяване  и  инфраструктура.  Очакваните  икономически  приходи  за  по-голямата  част  от
населението не са се реализирали според очакванията им. 

5. Относно ролята на ЕБВР

Участието  на  Европейската  банка  за  възстановяване  и  развитие  в  българската  Първа
Инвестиционна Банка не е подобрило никак изпълнението на проекта от страна на последната.
Напротив,  чрез  финансовата  подкрепа  за  Първа  Инвестиционна  Банка  по  време  на
подготовката,  одобрението  и  изпълнението  на  проекта  ски  зона  Банско,  косвено  носи
отговорност.  Първа  Инвестиционна  Банка  не  демонстрира  сериозни  усилия  за  екологичен
мониторинг и предотвратяване на закононарушенията в Национален парк Пирин.

6. Изводи и препоръки към Европейския парламент, Генералната дирекция по Околна
среда и Бернската конвенция

Имайки предвид присъдиняването на България към Европейския съюз, Генералната дирекция
по околна среда и институциите на ЕС, както и Бернската конвенция имат уникален шанс да
подпомагат процеса на отговорно,  прозрачно и добро управление от страна на българската
държава, особено по отношение на управление на околната среда.

Поради изброените причини НПО коалицията Спасете Пирин препоръчва следното:

• Да  се  отдели  специално  внимание  на  изпълнението  на  екологичното
законодателство и правото на достъп до съдебна справедливост в България, особено
що се отнася до проблематични екологични случаи като ски зона Банско. 

• Българското правителство трябва да демонстрира реални усилия за изпълнение на
вътрешното и международното екологично законодателство и да обърне внимание
на препоръките на анализа на представителите на гражданското общество по-горе. 

7. Изводи и препоръки за UNESCO

Българското  правителство,  по-конкретно  Министерството  на  оклната  среда  и  водите  се
провали  в  изпълнението  на  задължението  си  да  опазва  Националния  парк  и  обект  на
Световното природно наследство на UNESCO Пирин. 
Гореспоменатите  драстични  закононарушения  на  предишния  и  сега  действащ  План  за
управление  и  пренебрежението  към  решенията  по  ОВОС  потвърждават  впечатлението,  че
държавните  власти  проявяват  незаинтересованост  и  нежелание  да  прилагат  актове,  които
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самите  те  са  одобрили.  Стойността  на  Национален  парк  Пирин  в  резултат  от
безстопанствеността от страна на МОСВ продължава да се влошава бързо. 

Авторите на този доклад и НПО коалицията, работеща по случая, настояват, че включване на
Парка  в  Списъка  на  обектите  на  Световното  природно  наследство  в  опасност,  е  най-
адекватната към настоящия момент мярка (за защита на Национален парк Пирин). Подобно
действие  би  могло  да  бъде  придружено  с  предупреждение  за  пълно  изключване,  ако
разширението  на  ски  курорта  и  незаконно  построените  писти  не  бъдат  рекултивирани.
Намесата на UNESCO е от ключово значение за  съхранението на Национален Парк Пирин в
този момент.
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Лица за контакти:

За Земята /CEE Bankwatch Network
Филка Секулова / Цвета Христова 
www.zazemiata.org
filka@zazemiata.org, cveta@zazemiata.org 
п.к. 975, София 1000, България
тел. +359 2 943 11 23

ИУЦЕ /CEE Bankwatch Network
Петко Ковачев
www  .  ceie  .  org  
petkok@bankwatch.org
ул. Софроний Врачански 17A, 1303 София, България
тел. + 3592 9808497, + 359 888 798712 тел./факс+ 359 2 9892785 

Сдружение за дива природа Балкани 
Андрей Ковачев / Катерина Раковска 
www.balkani.org
andrey@balkani.org
ул. Драган Цанков 8 , 1164 София, България 
тел. + 3592 963 14 70  тел./факс + 359 2 963 31 93  

Федерация на природозащитни сдружения Зелени Балкани 
Константин Дичев / Тома Белев 
www.greenbalkans.org
office@greenbalkans.org
бул. Шести септември 160, 4000 Пловдив, България
тел./факс +359 32 62 69 15

Фондация Time Екопроекти
Надя Бонева
www.time-foundation.org
info@time-foundation.org
пл. Възраждане 3, ет. 2, ап. 15, 
1303 София, България  
тел./факс +359 2 980-8201, 980-9007, 988-4160 

БДЗП / Bird Life Bulgaria
Николай Петков
http  ://  bspb  .  org  
nicky.petkov@bspb.org
п.к. 50, 1111 София
тел./факс +359 2 971 58 55

Асоциация Планини и хора 
Цвета Билярска 
http://www.planini.com
mountains_bg@yahoo.com
ул. Александър Стамболийски 20 
тел. + 359 2 980 76 85
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Сдружение Екофорум 
доц. Ради Радев 
radev  @  mgu  .  bg  

http://ecoforum.dir.bg

Сдружение Тетида 
Ул. Кръстъо Асенов 5 
2700 Благоевград
tetida_02@yahoo.com
тел. +359 887 556 246 

Сдружение Еко Рила
Йордан Терзийски
www.ekorila.hit.bg
eko_rila@abv.bg
ул. Христо Йовович 7 
2000 Самоков
тел. + 359 722 22 42 33
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Приложение 1
Списък на снимките в Приложение 1

1. Изкуствено езеро на Бъндеришка поляна 
2. Изкуствено водохващане 
3. Незаконни изкопни работи с тежки машини 
4. Последствията от изкопните работи 
5. Тежко-товарни машини машини в ски – зоната 
6. Земно-изкопни работи в коритата на реките 
7. Употреба на експлозиви 
8. Неефективни противоерозионни мероприятия 
9. Липса на техническо решение при пресичане на ски писта Томба с шосеен път Банско -
хижа Вихрен 
10. Увеличаване на легловата база в Банско
11. Голи сечи на защитени и застрашени видове 
12. Сгради в Банско 
13. Сгради в Банско
14. Сгради в Банско
15. Силна плоскостна ерозия на ски писта Бъндеришка поляна – връх Тодорка 
16. Силна линеарна ерозия на ски писта Бъндеришка поляна – връх Тодорка 
17. Силна линеарна ерозия на ски писта Бъндеришка поляна – връх Тодорка 
18. Ерозия
19. Ски писта Платото с широчина 60 до 100 м 
20. Ски писта Платото с широчина  60 до 100 м 
21. Земно – изкопни работи 
22. Земно – изкопни работи
23. Земно – изкопни работи 
24.Плоскостна и линеарна ерозия 
25. Плоскостна ерозия 
26. Ровини с дълбочина  от 0,7 м до 1m, широчина до 1,5 м и дължина до 60 м 
27. Ровини с дълбочина  от 0,7 м до 1m, широчина до 1,5 м и дължина до 60 м 
28. Ровини с дълбочина  от 1.8 м до 2 m, широчина от 1,5 м до 2 м и дължина до 80 м
29. Ровини с дълбочина  от 1.8 м до 2 m, широчина от 1,5 м до 2 м и дължина до 80 м
30. Ровини с дълбочина  от 1.8 м до 2 m, широчина от 1,5 м до 2 м и дължина до 80 м
31. Достигане на почвообразуващата скала 
32. Достигане на почвообразуващата скала 
33. Земно – изкопни работи
34. Земно – изкопни работи
35. Земно – изкопни работи
36. Хълм с обща площ от над 10 ха - премахнат на Бъндеришка поляна 
37. Сгради и ресторанти на Бъндеришка поляна 
38. Неефективни антиерозионни мероприятия 
39.Неефективни антиерозионни мероприятия
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1. Изкуствено езеро на Бъндеришка поляна 

2. Изкуствено водохващане
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3. Незаконни изкопни работи с тежки машини 

4. Последствията от изкопните работи
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5. Тежко-товарни машини машини в ски – зоната 

6. Земно-изкопни работи в коритата на реките
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7. Употреба на експлозиви 

8. Неефективни противоерозионни мероприятия
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9. Липса на техническо решение при пресичане на ски писта Томба с шосеен
път Банско - хижа Вихрен 

10. Увеличаване на легловата база в Банско
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11. Голи сечи на защитени и застрашени видове 

12. Сгради в Банско
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13. Сгради в Банско

14. Сгради в Банско
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15.Силна плоскостна ерозия на ски писта Бъндеришка поляна – връх Тодорка

16. Силна линеарна ерозия на ски писта Бъндеришка поляна – връх Тодорка
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17.Силна линеарна ерозия на ски писта Бъндеришка поляна – връх Тодорка
 

18. Ерозия
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19. Ски писта Платото с широчина 60 до 100 м 

20. Ски писта Платото с широчина  60 до 100 м
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21. Земно – изкопни работи 

22. Земно – изкопни работи
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23. Земно – изкопни работи 

24.Плоскостна и линеарна ерозия
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25. Плоскостна ерозия 

26. Ровини с дълбочина  от 0,7 м до 1m, широчина до 1,5 м и дължина до 60 м
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27. Ровини с дълбочина  от 0,7 м до 1m, широчина до 1,5 м и дължина до 60 м 

28. Ровини с дълбочина  от 1.8 м до 2 m, широчина от 1,5 м до 2 м и дължина
до 80 м
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29. Ровини с дълбочина  от 1.8 м до 2 m, широчина от 1,5 м до 2 м и дължина
до 80 м

30. Ровини с дълбочина  от 1.8 м до 2 m, широчина от 1,5 м до 2 м и дължина
до 80 м
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31. Достигане на почвообразуващата скала 

32. Достигане на почвообразуващата скала 
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33. Земно – изкопни работи

34. Земно – изкопни работи
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35. Земно – изкопни работи

36. Хълм с обща площ от над 10 ха - премахнат на Бъндеришка поляна 
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37. Сгради и ресторанти на Бъндеришка поляна 

38. Неефективни антиерозионни мероприятия 
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39.Неефективни антиерозионни мероприятия
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Приложение 2

Писмена справка 

(отговор на заявление за достъп до обществена информация)

Уважаема госпожо ................,

На основание чл. 26, ал.1 Закона за опазване на околната среда и чл. 26, ал.1 т.3  и във

връзка с чл. 27 от Закона за достъп до обществена информация относно Вашето заявление за

достъп до информация Ви предоставяме следната справка :

        По точка    от Вашето  заявление вх. № ЗДОИО – 2081/28.10.2004г. :
         Няма издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС на територията на
ски-зона с център гр. Банско;

 По точка   от заявлението: 
 Няма издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и решения по

ОВОС  за:  “Водохващане  –  Бъндеришка  поляна”,  “Водоем  в  м.  Бъндеришка  поляна”  и
“Водохващане на пътя за х. Бъндерица”

По точки V,VII  от заявлението:
Предмет на концесията е поддържане, изграждане и експлоатация на съществуващите и

новоизградени трасета и съоръжения за ски-спорт в границите на концесионната територия.  
Строителството  на  обекти  и  съоръжения  се  осъществява  в  съответствие  с

действащия  Подробен  устройствен  план  (ПУП)  на  “Ски-зона  с  център  гр.  Банско”,
сключения концесионен договор и съгласувани от страна на министъра на околната среда и
водите годишни инвестиционни програми. 

При  извършване  на  ежедневните  проверки  служители  на  ДНП  “Пирин”     са
констатирали редица нарушения, свързани със строителството на писти и съоръженията
към тях. 

На  02 и 06. 09. 2002 г. са фиксирани отклонения от предварително съгласуваните и
одобрени  дейности,  в  резултат  на  което  са били   съставени  два акта  за  административни
нарушения. При строителството на обект:  Кабинкова въжена линия  “Банско – Бъндеришка
поляна” и  обект: “Детска писта” са наложени  глоби на концесионера в размер,  съответно  на
десет и шест хиляди лева, които за заплатени. 

На 09.06.2003 г. с  протоколи са  констатирани две нарушения  от страна на   фирма,
изпълнител на  обект ”Седалкова въжена линия  „Бъндеришка поляна – връх Тодорка”.
Издадените наказателни постановления са съответно,  за 5000 и 2500 лв. Сумите са внесени по
сметка на ДНП “Пирин”.

На  12.07.2003  г.  са  съставени  два  акта  за  нарушения  в  обект:  ски  –  писта
“Бъндерица”. Издадените две наказателни постановления са за глоби по четири хиляди лева.

На 07.08.2003 г.  е съставен акт за извършено нарушение от страна на друга фирма,
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наета  по  договор  от  концесионера  за  извършване  на  строителни  работи.  Наложено  е
административно наказание “глоба” в размер на пет хиляди лева. За събиране на наложената
глоба е сезирана  Агенцията за държавни вземания.

На 06.10.2003г. са констатирани две нарушения на различни места по протежение на
обект “Ски –път “Шилигарника – Чалин валог”. Издадени са наказателни постановления
за пет и за осем хиляди лв. на две лица, явяващи се контрагенти на концесионера. Преписката
е изпратена на Агенцията за държавни вземания.

Поради  обстоятелството,  че  за  трети  пореден  път  е  било  констатирано  нарушение,
извършено от една и съща фирма,  директорът на ДНП “Пирин” е  изискал от концесионера
отстраняването й  от работа.  

За  2004  г.  до  настоящия  момент  са  констатирани  общо  три  нарушения,
представляващи осъществяване на нерегламентирана дейност (ненавременно съгласуване
на работния процес с администрацията на парка).   Съставени са актове за установяване на
административни  нарушения  на  29.07,  30.07  и  на   03.08.2004  г.,  въз  основа  на  които  са
издадени три наказателни постановления за налагане на глоби в  размер, съответно на  9 000, 7
000 и 5 000 лв. Сумите по глобите вече са преведени по сметка на ДНП “Пирин”. За тези три
поредни нарушения подизпълнителят е отстранен от работа, след прекратяване на договора му
с концесионера.

В резултат на  всички  влезли  в  законна  сила наказателни  постановления  са събрани
глоби в размер общо на  49 500 лв. На Агенцията за държавни вземания са предоставени за
събиране по реда на Данъчния процесуален кодекс  наказателни постановления за наложени
глоби в размер на  21 000 лв. Конфискувани са 325 кубически  метра  дървесина, която е
продадена чрез търг, със съдействието на Агенция за държавни вземания с Постановление №
54 от 29.03.2004 г. Отсечените дървета са на различни места по протежение на съответните
обекти, поради което не е налице съществена промяна в площите на просеките.

До настоящия момент от наша страна не е констатирано нарушаване на границите
на концесионната площ.
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Приложение 3

Карта на разрешени и неразрешени ски писти и съоръжения 
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Приложение 4

Карта на разширението на ски зоната с над 50 ха от разрешената територия
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Приложение 5

Карта на съоръженията от интернет страницата на инвеститора
(www  .  banskoski  .  com  )
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Приложение 6
Списък на издадените решения за Оценка на въздействие върху околната среда и техните нарушения:

Решение по ОВОС 57 – 13/2000 г. на ТУП “Ски-зона с център гр. Банско” 

Решение по ОВОС 35-11/2001 г.  на проект „Детска ски-писта и влек”  

Решение по ОВОС 36-11/2001 г.  на проект „Влек и ски-писта „Платото”  

Решение по ОВОС 37-11/2001 г на проект „Седалков лифт „Шилигарника – Платото и писта „Платото - Шилигарника” 

Решение по ОВОС 38-11/2001 г. за проект: “Ски-влек “Балканиада”

Решение по ОВОС 39-11/2001 г. на проект „Продължение на писта „Старата писта”  

Решение по ОВОС X – 7/2002 г.  на проект „ Ски писта и лифт Бъндеришка поляна - Шилигарника” 

Решение по ОВОС XI – 7/2002 г. на проект „Кабинкова въжена линия „Банско – Бъндеришка поляна” 

Решение по ОВОС на проект “Бъндеришка поляна – вр. Тодорка” 



Справка за нарушения на Решение по оценка на въздействието върху околната среда 57-13/2000 г.  за съгласуване на
Териториално-устройствен план за извънселищна територия “Ски-зона с център Банско ”

 
Нарушени са т. 3.6 и 7 от условия на решението, както следва:

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

т. 1 

спазване  на
определените
граници 

А. Не са спазени определените граници за развитие,
дадени в приложението към цитираното решение:

т.1.  Писта  Бъндерица  1  и  Бъндерица  2  не  са
отпаднали и са построени без решение по ОВОС. 
т.4  Писта  Шилигарник  2  не  е  отпаднала  и  е
построена без решение по ОВОС.
т.5  Писта  Църна  могила  не  е  отпаднала,  е  е
предложена  с  изменение  на  ТУП  от  2004  г.  за
построяване.
т.  8  Съществуващата  диагонална  просека,
свързваща двете писти Тодорка и Балканиада, не е
залесена.
Б. Не са отпаднали връзките между:
-  Бъндеришка  поляна  –  начална  станция  Църна
могила (предложена с изменение на ТУП )
•Железен мост – Платото (построена без решение
по ОВОС)

“т. 1 Окончателният проект на ТУП за извънселищната
територия да бъде изготвен в определените граници за
развитие на дейности, вид мероприятия и разполагане
на  обекти  в  зоната,  дадени  е  приложението  към
настоящето  решение,  неразделна  част  от  него,  при
приемането  им  като  максимално  допустими  за  тази
територия.”
А. За ски писти и ски пътеки
т.1  Писта Бъндерица 1 и Бъндерица 2 да отпаднат

т.4 Писта Шилигарник 2 да отпадне

т.5  Писта  Църна  могила  да  отпадне  или  да  бъде
коригирана дължината й
т.  8  Съществуващата  диагонална  просека,  свързваща
двете писти Тодорка и Балканиада, да бъде залесена
Б. За седалкови въжени линии и влекове
1.Да отпаднат предложените връзки между :
•Бъндеришка поляна – начална станция Църна могила
•Железен мост – Платото



т. 2

съобразяване
с ПУ

Предложеното  изменение  на  ТУП след  влизане  в
сила на ПУ на НП Пирин нарушава грубо същия,
тъй  като  предлага  строеж  на  нови  ски  писти  и
съоръжения, което се забранява с ПУ.

“  т. 2 След влизане в сила на Плана за управление на
НП  “Пирин”  в  зависимост  от  неговите  решения  да
бъдат предприети действия за частично изменение на
на ТУП на извънселищната територия.”

т. 3 Поетапност Прилагането  на  ТУП  не  е  извършено  поетапно.
Допуснати  са  сериозни  нарушения  на  схемата  за
времево  реализиране  на  обектите.  Това  е
съществено нарушение на изричното условие на т.3

“  т.  3  Прилагането  на  териториално-устройствения
плана да бъде поетапно, като приоритетно се развиват
инфраструктурни  обекти,  вкл.  довеждаща
инфраструктура,  водоснабдяване  и  канализация,
електроснабдяване  и  не  се  допуска  изпреварващо
реализиране на други обекти.”

т. 6 Увеличаване
на  леглова
база

По  данни,  оповестени  от  местната  власт  на  гр.
Банско, до м. март 2004 г., са издадени разрешения
за строеж на над 270 нови хотела, от които 70 ще се
строят  през  2004-2005  г.  Това  е  съществено
нарушение на изричното условие да не се увеличава
легловата база съгл. т.6

“  т.  6 Развитието и управлението на ски-зоната да се
приема  като  неразделно  свързано  с  перспективите  за
развитие  на  гр.  Банско,  като  Общинската
администрация  на  Банско  не  допуска  такова
увеличаване на  легловата база  в  града,  в  резултат  на
което е  възможно такова  увеличаване на легловата
база  в  града,  в  резултат  от   което  е  възможно
повтаряне  на  конфликта  между  капацитет  на
базово  селище  и  капацитет  на  ски-зоната.  Да  се
предвиди  разширяване  на  обхвата  на  териториално-
устройствения план с включване на град Банско като
базисно селище при необходимост.”

т. 7 Забрана  за
моделиране
на терена

Извършени са значителни земно-изкопни работи за
моделиране  на  терена.   Само  при  писта
“Бъндеришка поляна – вр. Тодорка” над 100 000 кв.
м. и 35 000 куб. м. са моделирани.  Извършени са
множество  нарушения  на  ЗЗТ  и  подзаконови
норамтивни  актове.  Изброените  данни  показват
съществено нарушение на т. 7

“ т. 7 НЕ се допуска извършване на значителни земно-
изкопни маси за моделиране на терена, използване на
химикали  при  обработка  на  писти и  инфраструктура,
както и извършване на дейности, забранени със Закона
за  защитените  територии  и  нормативната  уредба  по
околна среда. ”



т.
10 

отдаване  на
концесия

Територията  е  отдадена  на  концесията  въпреки
изричната забрана в т. 10.

Не се приема предложеното решение на устройствения
план за управление на  зоната чрез концесия,  както и
определянето  на  границата  на  територията  на
управление  чрез  концесия,  защото  този  въпрос  е
предмет на друго специализирано законодателство.”

Справка за нарушения на Решение по ОВОС 35-11/2001 г.  на проект „Детска ски-писта и влек”  

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

т.1 напречен
профил

Напречният профил на пистата е повече от 25 м. Напречният  профил  на  пистата,  в  т.ч.  на
съществуващата  част  и  на  удължението  да  не  бъде
повече от 20 м.

т.2 земно-
изкопни  и
насипни
работи  и
моделиран
е на терена

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земно-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Извършвани са значителни земно-изкопни и насипни
работи.

Забранява  се  извършването  на  земно-изкопни  и
насипни работи за моделиране на трасето на пистата и
влека,  с  изключение  на  местата  за  изграждане  на
стълбовете на влека.

т.3 рекултива
ция

Следва  да  се  провери  има  ли  представен  проект  за
рекултивация. Теренните наблюдения показват липса
на каквито и да е било рекултивациони мероприятия.
Противоерозионни и отводнителни съоръжения не се
наблюдават. 

 В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
се  представи  в  МОСВ  проект  за  рекултивация  на
Детската  писта  и  ски-влека  с  местни  растителни
видове, включително отводнителни и противоерозинни
мероприятия.

т.4 употреба
на  тежка
техника  и
взривни
работи

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земнo-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Има данни за извършване на взривни работи. 

 Изграждането на пистата да се извършва предимно по
ръчен  способ,  а  при  невъзможност  и  обоснована
необходимост  да  се  използва  специализирана
малогабаритна техника. Забранява се извършването на
взривни работи.



т.7 употреба
на
химикали
и торове

Поради данни, че се използват химикали и изкуствени
торове следва да се извърши проверка с изследване на
проби от терена.
По трасето е изсечена  значителна площ от клекови
съобщества, което на нарушение на ЗЗТ, ЗБР и ЗГ.

 Забранява се използването на химикали и изкуствени
торове  при  обработка  и  поддържане  на  трасето  на
влека,  както  и  извършване  на  други  дейности  по
трасето, забранени със Закона за защитените територии
и друга нормативна уредба по околна среда.

т. 8 Монитори
нг

Мониторингът,  осъществен  от  НПО  показва
значителни въздействия в повече от 20-метрова ивица
от  двете  страни  на  пистата  както  върху
растителността, така и върху ерозионните процеси.

 В срок от 3 месеца от влизане на решението в сила да
представи в МОСВ след съгласуване с Дирекцията на
НП “Пирин” План за собствен мониторинг по трасето
на Детската писта и влека и и ивица от двете страни
най-малко  от  20  м  върху:  състоянието  на
растителността; ерозионните процеси, отпадъците и др.

неизпълне
ние  на
условията

Въпреки неизпълнението на условията, решението не
е прогласено за нищожно или обявено за унищожаемо.

При  констатиране   на  неизпълнение  на  условията  в
решението  по  ОВОС,  на  основание  чл.25,  ал.3  от
Наредба № 4/98 г. компетентните органи по околната
среда имат правото да обявят за невалидно издаденото
решение с всички произтичащи от това последствия. 

Справка за нарушения на Решение по ОВОС 36-11/2001 г.  на проект „Влек и ски-писта „Платото”  

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

т. 1. Ширина  и
площ

Общата площ на писта Платото надвишава 25 ха, като
са изсечени на гола сеч над 24 ха клекова формация.

 Общата  площ  на  писта  “Платото”  да  не  надвишава
11.52 ха (7.76 ха за съществуващата писта и 3.76 ха за
разширението),  като  предвиденото  уширение  да  се
реализира непосредствено до съществуващото трасе по
цялата  му  дължина  без  “разсичане”  на  клековата
формация.”



т. 2. земно-
изкопни  и
насипни
работи  и
моделиран
е на терена

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земно-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Извършвани са значителни земно-изкопни и насипни
работи.

Забранява  се  извършването  на  земно-изкопни  и
насипни работи за моделиране на терена на пистата и
влековете с изключение на долна станция.“

т. 3. Рекултива
ция  и
противоер
зионни
мероприят
ия

Рекултивация  и  изграждане  на  отводнителни  и
противоерозионни мероприятия не са извършени.

В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
се представи в МОСВ проект за рекултивация на писта
“Платото” и ски-влековете с местни растителни видове,
включително  отводнителни  и  противоерозинни
мероприятия.

т. 4. употреба
на  тежка
техника  и
взривни
работи

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земнo-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Има данни за извършване на взривни работи. 

Изграждането на пистата да се извършва предимно по
ръчен  способ,  а  при  невъзможност  и  обоснована
необходимост  да  се  използва  специализирана
малогабаритна техника.  Забранява се извършването на
взривни работи.“

т. 8. употреба
на
химикали
и торове

Поради данни, че се използват химикали и изкуствени
торове следва да се извърши проверка с изследване на
проби от терена.
По трасето е изсечена  площ от 25 ха клекови
съобщества, което на нарушение на ЗЗТ, ЗБР и ЗГ.

Забранява се използването на химикали и изкуствени
торове  при  обработка  и  поддържане  на  трасето  на
влека,  както  и  извършване  на  други  дейности  по
трасето, забранени със Закона за защитените територии
и друга нормативна уредба по околна среда.

неизпълне
ние  на
условията

Въпреки неизпълнението на условията, решението не
е прогласено за нищожно или обявено за унищожаемо.

При  констатиране   на  неизпълнение  на  условията  в
решението  по  ОВОС,  на  основание  чл.25,  ал.3  от
Наредба № 4/98 г. компетентните органи по околната
среда имат правото да обявят за невалидно издаденото
решение с всички произтичащи от това последствия. 



Справка за нарушения на Решение по ОВОС 37-11/2001 г на проект „Седалков лифт „Шилигарника – Платото и писта
„Платото - Шилигарника” 

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

т. 2
ширина Ширината на пистата е от 60 до 100 м, а ширината на

лифта до 15 до 30 м.
Ширината  на  пистата  да  не  бъде  повече  от  30  м,  а
ширината на просеката за лифта не повече от 6 м 

т. 6

рекултива
ция

Следва  да  се  провери  има  ли  представен  проект  за
рекултивация. Теренните наблюдения показват липса
на каквито и да е било рекултивациони мероприятия.
Противоерозионни и отводнителни съоръжения не се
наблюдават. 

В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
се  представи  в  МОСВ  проект  за  рекултивация  на
пистата и седалковия лифт с местни растителни видове,
включително  отводнителни  и  противоерозионни
съоръжения.

т. 7

употреба
на  тежка
техника  и
взривни
работи

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земнo-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Има данни за извършване на взривни работи. 

 Изграждането на пистата да се извършва предимно по
ръчен  способ,  а  при  невъзможност  и  обоснована
необходимост  да  се  използва  специализирана
малогабаритна техника. Забранява се извършването на
взривни работи.

т. 8

земно-
изкопни  и
насипни
работи  и
моделиран
е на терена

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земно-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Извършвани са значителни земно-изкопни и насипни
работи.

Забранява  се  извършването  на  значителни  земно-
изкопни и насипни работи за моделиране на терена с
изключение  на  начална,  крайна  станция  и  местата  за
стълбовете на лифта. 

т.
12

мониторин
г

Мониторингът,  осъществен  от  НПО  показва
значителни въздействия в повече от 20-метрова ивица
от  двете  страни  на  пистата  както  върху
растителността, така и върху ерозионните процеси.

В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
представи в МОСВ след съгласуване с Дирекцията на
НП “Пирин” План за собствен мониторинг по трасето и
ивица  от  двете  страни  най-малко  от  20  м  върху:
състоянието  на  растителността;  ерозионните  процеси,
отпадъците и др.



Справка за нарушения на Решение по ОВОС 38-11/2001 г. за проект: “Ски-влек “Балканиада”

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

т. 1. ширина  и
площ

Ширината на  просеката надвишава 12 м, като общата
площ е повече от 0.9 ха

Ширината  на  просеката  на  просеката  за  ски-влек
“Балканиада”  да  не  надвишава  6  м,  а  общата
необходима площ – не повече от 0,47 ха.

т. 2. земно-
изкопни  и
насипни
работи  и
моделиран
е на терена

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земно-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Извършвани са значителни земно-изкопни и насипни
работи.

Забранява  се  извършването  на  земно-изкопни  и
насипни  работи  за  моделиране  на  терена,  освен  на
начална,  крайна  станция  и  местата  на  стълбовете  на
влека.

т. 4. ръчен
способ  и
взривни
работи

Наблюдавана  е  употреба  на  тежки  машини  и  има
данни за извършване на взривни работи.

Изграждането  на  основите  за  стълбовете  да  се
извършва  предимно  по  ръчен  способ,  а  при
невъзможност  и  обоснована  необходимост  да  се
използва  специализирана  малогабаритна  техника.
Забранява се извършването на взривни работи.

т. 5. временни
пътища

Има  данни, че са изградени временни пътища. Не  се  допуска  изграждането  на  временни  пътища  за
строителството на ски-влек “Балканиада”.

т. 9. употреба
на
химикали
и торове

Поради данни, че се използват химикали и изкуствени
торове следва да се извърши проверка с изследване на
проби от терена.
По трасето е изсечена  значителна площ от клекови
съобщества, което на нарушение на ЗЗТ, ЗБР и ЗГ.

Забранява се използването на химикали и изкуствени
торове  при  обработка  и  поддържане  на  трасето  на
влека,  както  и  извършване  на  други  дейности  по
трасето, забранени със Закона за защитените територии
и друга нормативна уредба по околна среда.



неизпълне
ние  на
условията

Въпреки неизпълнението на условията, решението не
е прогласено за нищожно или обявено за унищожаемо.

При  констатиране   на  неизпълнение  на  условията  в
решението  по  ОВОС,  на  основание  чл.25,  ал.3  от
Наредба № 4/98 г. компетентните органи по околната
среда имат правото да обявят за невалидно издаденото
решение с всички произтичащи от това последствия. 

Справка за нарушения на Решение по ОВОС 39-11/2001 г. на проект „Продължение на писта „Старата писта”  

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

т. 1. рекултива
ция

Нe е констатирано залесяванe. В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
се представи в МОСВ след съгласуване с Дирекцията
на  НП Пирин  план  за  залесяване  на  неизползваемия
участък от Старата писта, който да се реализира в срок
от 1 (една) година лсед одобряването му.

т. 2. площ Общата площ надвишава 1 ха. Общата площ на продължението на Старата писта да не
надвишава 0.57 ха

т. 3

земно-
изкопни  и
насипни
работи  и
моделиран
е на терена

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земно-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Извършвани са значителни земно-изкопни и насипни
работи.

Забранява  се  извършването  на  земно-изкопни  и
насипни работи за моделиране на терена, с изключение
на участъка в горната част на пистата.

т. 4

рекултива
ция

Следва  да  се  провери  има  ли  представен  проект  за
рекултивация. Теренните наблюдения показват липса
на каквито и да е било рекултивациони мероприятия.
Противоерозионни и отводнителни съоръжения не се
наблюдават. 

В срок до 3 месеца от влизане в сила на решението да
се представи в МОСВ проект рекултивация на Детската
писта  и  ски-влека  с  местни  растителни  видове,
включително  отводнителни  и  противоерозионни
съоръжения.



т. 5

използване
на  тежка
теника

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земнo-изкопни и строителни машини /напр. Komatsu/.
Извършвани са взривни работи.

Изграждането на пистата да се извършва предимно по
ръчен  способ,  а  при  невъзможност  и  обоснована
необходимост  да  се  използва  специализирана
малогабаритна техника.  Забранява се извършването на
взривни работи.

т. 9
обекти  за
хранене

Обекти за хранене са ситуирани в обхвата на пистата. Нe се  допуска  ситуиране  на  обекти  за  обслужване  и
хранене в обхвата на продължението на пистата.

т.
11

употреба
на
химикали
и торове

Поради данни, че се използват химикали и изкуствени
торове следва да се извърши проверка с изследване на
проби от терена.
По трасето е изсечена  значителна площ от клекови
съобщества, което на нарушение на ЗЗТ, ЗБР и ЗГ.

Забранява  се  използването  химикали  и  изкуствени
торове  при  обработка  и  поддържане  на  пистата  и
трасето  на  влека,  както  и  извършване  на  други
дейности  по  трасето,  забранени  със  Закона  за
защитените  територии  и  др.  нормативна  уредба  по
околна среда.

неизпълне
ние  на
условията

Въпреки неизпълнението на условията, решението не
е прогласено за нищожно или обявено за унищожаемо.

При  констатиране   на  неизпълнение  на
условията в решението по ОВОС, на основание чл.25,
ал.3  от  Наредба  № 4/98  г.  компетентните  органи  по
околната  среда имат  правото да  обявят  за  невалидно
издаденото  решение  с  всички  произтичащи  от  това
последствия. 

Справка за нарушения на Решение по ОВОС X – 7/2002 г.  на проект „ Ски писта и лифт Бъндеришка поляна -
Шилигарника” 

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

т. 1 ширина Ширината на просеката е повече от 18 м, и общата площ е
над два пъти повече от разрешеното.

Ширината  на  пистата  да  не  бъде  повече  от  30  м,
ширината на просеката за лифта – не повече от 4 м от
долна до междинна станция и не повече от 9 метра от
междинна до горна станция ...



т. 2 пресичане
на
различни
нива с пътя

 Не е изпълнено техническо решение за пресичане на
различни  нива.  Пистата  пресича  пътя  Банско  –  х.
Вихрен, което е конфликт между пешеходни туристи,
преминаващи по  пътя,  и  скиорите  по  пистата,  като
създава  опасност  за  живота  и  здравето  и  на  двете
групи. 

 Да се предвиди техническо решение за пресичане на
различни нива на пистата и ръкава към нея с пътя.

т. 6 изкоренява
не  на
пъните

Пъните  по  трасето  на  пистата  са  изкоренени.
Многократно върху трасето за проведени значителни
земно-изкопни работи. 

 Забранява се изкореняването на пъните по трасето на
пистата,с  изключение  на  места,  където  се  налага
извършване на изкопни работи.

т. 7 строителни
дейности  в
реките

Извършвани са строителни дейности (водохващания
и насипни дейности) в коритото на р. Бъндерица

 Забранява се извършването на строителни дейности в
коритата на реките и деретата.

т. 8 земно-
изкопни  и
насипни
работи  и
моделиране
на терена

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земно-изкопни  и  строителни  машини  /напр.
Komatsu/. Извършвани са значителни земно-изкопни
и насипни работи с обем над 35 000 куб. м. и площ
над 100 000 кв. м. моделиране на трасето. 

Забранява  се  извършването  на  земно-изкопни  и
насипни работи за моделиране на терена на пситата и
на трасето на лифта, с изключение на начална, междина
и крайна станция на лифта и местата на стълбовете на
влека.

т. 9 взривни
работи

При строежа на ръкава на Писта Бъндерица 2 (Томба
-  9)  е  взривен  и  премахнат  хълм  на  Бъндеришка
поляна. 

Забранява се извършването на взривни взривни работи.

т.
10 

употреба на
тежка
техника

Теренът на пистата е моделиран многократно с тежки
земнo-изкопни  и  строителни  машини  /напр.
Komatsu/. 

 Изграждането на пистата да се извършва предимно по
ръчен  способ,  а  при  невъзможност  и  обоснована
необходимост  да  се  използва  специализирана
малогабаритна техника.

т.
11

временни
работи

При  строителството  на  ски-писта  и  лифт
“Бъндеришка  поляна  –  вр.  Тодорка”  са  изградени
множество временни пътища. 

 Не  се  допуска  изграденото  на  временни  пътища  за
строителство на ски писта и лифт “Бъндеришка поляна
– връх Тодорка”



т.
18 

рекултивац
ия

 Следва да се провери има ли представен проект за
рекултивация. Теренните наблюдения показват липса
на каквито и да е било рекултивациони мероприятия.
Противоерозионни и отводнителни съоръжения не се
наблюдават. 

 В срок до 3 месеца от влизането на решението в сила
да  се  представи  в  МОСВ проект  за  рекултивация  на
пистата  и  лифта,  включително  отводнителни  и
противоерозионни  мероприятия,  като  се  предвидят
само местни растителни видове съобразно препоръките
на експертите по ОВОС.

т.
19 

мониторин
г

Поради данни, че не се извършва такъв мониторинг
следва да се извърши проверка представен ли е такъв
план, спазва ли се той и какви са данните от от него. 
Теренните  наблюдения  показват  значителни
негативни  влияния  върху  растителността  и
ерозионните  процеси  в  20-метрова  ивица  от  двете
страни на трасетата.

В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
представи в МОСВ след съгласуване с Дирекцията на
НП “Пирин” План за собствен мониторинг по трасето
на пистата, седалковия лифт и ивица от двете страни
най-малко  от  20  м  върху:  състоянието  на
растителността; ерозионните процеси, отпадъците и др.

т.
20 

употреба на
химикали и
торове

Поради  данни,  че  се  използват  химикали  и
изкуствени торове следва да се извърши проверка с
изследване на проби от терена.
По трасето е изсечена  значителна площ от клекови
съобщества, което на нарушение на ЗЗТ, ЗБР и ЗГ.

Забранява  се  използването  химикали  и  изкуствени
торове  при  обработка  и  поддържане  на  пистата  и
трасето  на  влека,  както  и  извършване  на  други
дейности  по  трасето,  забранени  със  Закона  за
защитените  територии  и  др.  нормативна  уредба  по
околна среда.

неизпълнен
ие  на
условията

Въпреки неизпълнението на условията, решението не
е  прогласено  за  нищожно  или  обявено  за
унищожаемо.

При  констатиране   на  неизпълнение  на  условията  в
решението  по  ОВОС,  на  основание  чл.25,  ал.3  от
Наредба № 4/98 г. компетентните органи по околната
среда имат правото да обявят за невалидно издаденото
решение с всички произтичащи от това последствия. 



Справка за нарушения на Решение по ОВОС XI – 7/2002 г. на проект „Кабинкова въжена линия „Банско – Бъндеришка
поляна”  

т. № критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС
ширина Ширината е многократно повече от разрешеното. Ширината на просеката на лифта да не бъде повече  от

9 м от долна до междинна станция и не повече от 14 м
от  междинна  до  горна  станция,  при  максимално
използване  на  съществуващия  трупчийски  път,
туристическите пътеки и площи с ниска растителност. 

изкореняване
на пъните

Пъните  по  трасето  на  пистата  са  изкоренени.
Многократно  върху  трасето  за  проведени
значителни  земно-изкопни работи. 

Забранява  се  изкореняване  на  пъните  по  трасето  на
пистата  с  изключение  на  местата,  където  се  налага
извършване на изкопни работи.

временни
пътища

При  строителството  на  ски-писта  и лифт  КВЛ
„Банско – Бъндеришка поляна”    са  изградени
множество временни пътища. 

Не  се  допуска  изграждането  на  временни  пътища  за
строителството на КВЛ „Банско – Бъндеришка поляна”

мониторинг Поради  данни,  че  не  се  извършва  такъв
мониторинг  следва  да  се  извърши  проверка
представен ли е такъв план,  спазва ли се той и
какви са данните от от него. 
Теренните  наблюдения  показват  значителни
негативни  влияния  върху  растителността  и
ерозионните  процеси   в  20-метрова  ивица  от
двете страни на трасетата.

“В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
се представи в МОСВ след съгласуване с Дирекцията
на  НП  “Пирин”  План  за  собствен  мониторинг  по
трасето на пистата, седалковия  лифт и ивица от двете
страни  най-малко  20  м  върху:  състоянието  на
растителността; ерозионни процеси; отпадъци и др. 

неизпълнение
на условията

Въпреки  неизпълнението  на  условията,
решението  не  е  прогласено  за  нищожно  или
обявено за унищожаемо.

При  констатиране   на  неизпълнение  на  условията  в
решението  по  ОВОС,  на  основание  чл.25,  ал.3  от
Наредба № 4/98 г. компетентните органи по околната
среда имат правото да обявят за невалидно издаденото
решение с всички произтичащи от това последствия. 



Справка за нарушения на Решение по ОВОС на проект “Ски писта и лифт Бъндеришка поляна – вр. Тодорка” 

т.
№ 

критерии нарушение на изискване на решение по ОВОС изисквания на решение по ОВОС

1. ширина Ширината на просеката за пистата е от 60 до 150
м.
Ширината на просеката за лифта от средно 15 м. 

Ширината на просеката на пистата да не бъде повече от
30 м, просеката за лифта – не повече от 4 м от долна до
междинна станция и не повече от 9 м от междинна до
горна  станция,  при  максимално  използване  на
съществуващия  трупчийски  път,  туристическите
пътеки и площи с ниска растителност. 

2. пресичане  с
пътя

 Не е изпълнено техническо решение за пресичане
на различни нива. Пистата пресича пътя Банско –
х.  Вихрен,  което  е  конфликт  между пешеходни
туристи,  преминаващи  по  пътя,  и  скиорите  по
пистата,  като  създава  опасност  за  живота  и
здравето и на двете групи. 

Да се предвиди техническо  решение  за  пресичане на
различни нива на пистата и ръкава към нея с пътя. 

6. изкореняване
на пъните

Пъните  по  трасето  на  пистата  са  изкоренени.
Многократно  върху  трасето  за  проведени
значителни  земно-изкопни работи. 

Забранява  се  изкореняване  на  пъните  по  трасето  на
пистата  с  изключение  на  местата,  където  се  налага
извършване на изкопни работи.

7. строителни
дейности  в
реките

Извършвани  са  строителни  дейности
(водохващания и насипни дейности) в коритото на
р. Бъндерица

Забранява  сe извършване  на  строителни  работи  в
коритата на реките. 



8. земно-изкопни
и  насипни
работи  и
моделиране  на
терена

Теренът  на  пистата  е  моделиран  многократно  с
тежки земно-изкопни и строителни машини /напр.
Komatsu/.  Извършвани  са  значителни  земно-
изкопни и насипни работи с обем над 35 000 куб.
м.  и  площ  над  100  000  кв.  м.  моделиране  на
трасето. 

Забранява  се  извършването  на  значителни  земно-
изкопни  и насипни  работи за моделиране на терена на
пистата и на трасето на лифт, с изключение на начална,
междинна  и  крайна  станция  на  лифта  и  местата  за
основа на лифта.  

9. взривни
работи

При  строежа  на  ръкава  на  Писта  Бъндерица  2
(Томба  -  9)  е  взривен  и  премахнат  хълм  на
Бъндеришка поляна . 

Забранява се извършване на взривни работи.

10. употреба  на
тежка техника

Теренът  на  пистата  е  моделиран  многократно  с
тежки земнo-изкопни и строителни машини /напр.
Komatsu/. 

Изграждането на пистата да се извършва предимно по
ръчен  способ,  а  при  невъзможност  и  обоснована
необходимост  да  се  използва  специализирана
малогабаритна техника.  

11. временни
работи

При  строителството  на  ски-писта  и  лифт
“Бъндеришка поляна – вр. Тодорка” са изградени
множество временни пътища. 

Не  се  допуска  изграждането  на  временни  пътища  за
строителството  на  ски-писта  и  лифт  “Бъндеришка
поляна – вр. Тодорка.

13.
доставка  на
вода

Има  данни  за  извършени  нарушения  на  това
условие,  препоръчваме  да  се  извърши  проверка,
спазени ли са изискванията. 

Осигуряването  на  достатъчно  количество  и  с
необходимото  качество  вода  за  междинна  и  горна
станция на лифта да става само чрез доставка на вода с
подходящи  съдове.  Водоснабдяването  от  извор  се
допуска  само  след  получаване  на  разрешително  за
водоползване по реда на Закона за водите. 



14
химически
тоалетни

Има  данни  за  извършени  нарушения  на  това
условие, препоръчваме да се се извърши проверка
спазени ли са изискванията. 

Да  се  осигури  доставяне  и  гарантира  постоянна
поддръжка на химически тоалетни за междина и горна
станция  на  лифта,  като  техния  брой   и  специфични
изисквания към съоръженията,  вкл.  транспортиране и
монтаж,  бъдат  уточнени  след  становище  на  ДНП
“Пирин”

18.
рекултивация Следва да се провери има ли представен проект за

рекултивация.  Теренните  наблюдения  показват
липса  на  каквито  и  да  е  било  рекултивациони
мероприятия.  Противоерозионни и отводнителни
съоръжения не се наблюдават. 

В срок до 3 месеца да се представи в МОСВ проект за
рекултивация  на  пистата  и  лифта,  включително
отводнителни и противоерозионни съоръжения, като се
предвидят  само  местни  растителни  видове  и  се
съобрази с препоръките на експертите по ОВОС. 

19.
мониторинг Поради  данни,  че  не  се  извършва  такъв

мониторинг  следва  да  се  извърши  проверка
представен  ли  е  такъв  план,  спазва  ли  се той  и
какви са данните от от него. 
Теренните  наблюдения  показват  значителни
негативни  влияния  върху  растителността  и
ерозионните процеси  в 20-метрова ивица от двете
страни на трасетата.

В срок до 3 месеца от влизане на решението в сила да
се представи в МОСВ след съгласуване с Дирекцията
на  НП  “Пирин”  План  за  собствен  мониторинг  по
трасето на пистата, седалковия  лифт и ивица от двете
страни  най-малко  20  м  върху:  състоянието  на
растителността; ерозионни процеси; отпадъци и др. 
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употреба  на
химикали  и
торове

Поради  данни,  че  се  използват  химикали  и
изкуствени торове следва да се извърши проверка
с изследване на проби от терена.
По трасето е изсечена  значителна площ от
клекови съобщества, което на нарушение на ЗЗТ,
ЗБР и ЗГ.

Забранява се използването на химикали и  изкуствени
торове  при  обработка  и  поддържане  на  пистата  и
трасето  на  влека,  както  и  извършване  на  други
дейности  по  трасето,  забранени  със  Закон  за
защитените  територии  и  др.  нормативна  уредба  по
околната среда.

неизпълнение
на условията

Въпреки неизпълнението на условията, решението
не  е  прогласено  за  нищожно  или  обявено  за
унищожаемо.

При  констатиране   на  неизпълнение  на  условията  в
решението  по  ОВОС,  на  основание  чл.25,  ал.3  от
Наредба № 4/98 г. компетентните органи по околната
среда имат правото да обявят за невалидно издаденото
решение с всички произтичащи от това последствия. 



Приложение 7
Пистите в Банско поглъщат природата

 Статия на акад. Александър Х. Александров – директор на Института за гората
при БАН, публикувана във в. Дума на 22 март 2005 г.

 Случаят "Банско" е малко по-особен и заслужава специално внимание. През 2004 г.
Институтът  за  гората  при  БАН  проведе  изследвания  върху  девствените  гори  в
Национален парк “Пирин” на експедиционни начала. Работният екип констатира груби
екологични  нарушения.  Строителството  на  неразумно  голям  брой  ски-писти  и
съоръжения,  несъобразени  с  ландшафта,  са  предизвикали  изсичане  на  ценни
популации от смърч, бяла мура, черна мура и клек и са разрушили на много места
природната  среда.  Ски  пистите  просичат  горите  на  дълги  разстояния  и  на  големи
превишения - от върховете на планината до Банско. Тези сечи унищожават природата
на Пирин и дори големият дърводобив преди 3-4 десетилетия бледнее в сравнение с
това, което е станало неотдавна и ще става в близко бъдеще. Съществуващите ски-
писти са с дължина около 11 км от 1150 метра надморска височина до 2 600 метра н.в.,
а ски-съоръженията - 8 км. Но тези, които са по проект, надхвърлят двукратно техния
сбор, което означава сеч и урбанизация, унищожена природа и огромни печалби за
някои  в  този  бизнес.  Ски-пистите  така  са  прорязали  горските  насаждения,  че  са
намалили силно устойчивостта им срещу ветрове.  При топенето  на  снега  или  след
продължителни  валежи  почвите  в  горите  от  смърч,  който  има  плитка  коренова
система,  намаляват  задръжната  си  способност  и  дърветата  стават  уязвими  на
ветровали, а субстратът - на свлачища. Между близко разположените просеки особено
застрашени са ивиците  от  смърчова гора,  която е  силно податлива  на  снеговали  и
ветровали.  Край  Банско  процесите  на  ерозия  по  пистите  напредват  и  вече  са  се
появили ровини. За елитния ски спорт са изсечени горски насаждения върху големи
наклони и на дълги разстояния, при това за достигане на желания наклон на отделни
участъци от трасетата е извършено вкопаване и така създадените улеи благоприятстват
ерозията и пороите.  Кога един порой ще залее и засипе Банско или част от него е
въпрос  на  време.  Такова  природно  бедствие  може да  бъде катастрофално и  тогава
загубите се изчисляват в човешки жертви, в разрушен сграден фонд, комуникации и
други щети. Някои частични опити за овладяване на ерозията по пистите с биологични
способи в среднопланинските части имат незначителен ефект, а във високата планина
те са почти неприложими и безрезултатни. Освен това стръмните ски писти в някои
участъци създават благоприятни условия за лавини и тяхното разрушително действие
неминуемо ще се прояви. Съвкупността от неразумните антропогенни вмешателства в
Североизточен  Пирин  ще  предизвика  локални  екологични  катастрофи,  водещи  до
разсипване на ланшафта и пропиляване на редица природни ресурси. Унищожаваната
природа  на  Национален  парк  Пирин  в  района  на  Банско  е  резултат  от  алчността,
глупостта и некомпетентността като фрапантното в случая е, че именно ведомството,
което е  призвано  да  опазва  природата  (МОСВ),  я  руши системно  и  мащабно.  Кой
следва да носи отговорност за това престъпление - тези които са разрешили сечта и
изграждането на толкова ски-писти и съоръжения, или тези които са извършители и
поръчители? Това е работа на прокуратурата и съда, подпомогнати от структурите на
гражданското общество, ако те са на мястото си. Проучванията на Института за гората
съвпадат  до  голяма  степен  с  резултатите  от  работата  по  проекта  "Гражданското
общество  в  действие  срещу  нарушенията  и  бракониерствата  в  горите"   на
неправителствената организация "Зелени Балкани". Посегателствата върху защитени
територии и в близост до тях са опасен прецедент. България ще спечели, ако съхрани
остатъците си от запазена и дива природа и ще загуби, ако я урбанизира безогледно.
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Приложение 8

1.Член 4 от Конвенцията за опазване на световното природно и културно наследство на
ЮНЕСКО: 
Всяка  държава  -  страна  по  тази  конвенция,  признава  задължението  си  да  осигури
идентификация, защита, съхранение, популяризация и предаване на бъдещите поколения на
посоченото в чл. 1 и 2 културно и природно наследство, разположено на нейната територия. Тя
трябва  да  се  стреми  да  полага  максимални  усилия  за  осъществяването  на  тази  цел,  като
използва както наличните си ресурси, така и международната помощ и сътрудничество, които
могат да й бъдат оказани във финансово, художествено, научно и техническо отношение.

2. Член 4 от Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания: 
i.  Всяка  договаряща  страна  взема  съответните  и  необходимите  законодателни  и
административни мерки за осигуряване запазването на природните местообитания на дивите
видове от флората и фауната, особено на тези, които са изброени в приложения №  и , както и
да осигури запазването на застрашените от изчезване природни местообитания. 

ii. Договарящите страни отчитат в своята политика за планиране и развитие изискванията за
запазване на защитените райони, споменати в предходната точка, така че да се избегне или
сведе до минимум всякакво влошаване на ситуацията в такива райони. 

3. Член 5 от Европейската конвенция за ландшафта:
Всяка страна следва:
А. законово да определи ландшафта като съществен компонент от жизнената среда на хората,
израз на разнообразието на споделяното от тях културно и природно наследство и основа за
тяхната идентичност;
Б.  да  установи  и  прилага  политика  за  ландшафта,  целяща  неговата  защита,  управление  и
планиране посредством възприемането на специфични мерки, посочени в Член 6;
В. да  установи процедури за участието на широката общественост,  местните и регионални
власти  и  други  заинтересовани  страни  в  дефинирането  и  прилагането  на  политиката  по
отношение на ландшафта, упомената в горестоящата точка Б;
Г.  да  интегрира ландшафта в своята регионална  политика,  политика за градско планиране,
културна,  екологична,  селскостопанска,  социална  и  икономическа  политика,  както  и  във
всякакъв друг вид политика, която пряко или косвено засяга ландшафта.

4. Член 6 от от Европейската конвенция за ландшафта: 
А. Популяризиране
Всяка  страна  се  ангажира  да  повиши  сред  гражданското  общество  и  публичните  власти
разбирането за важността на ландшафта, неговата роля и промени.
Б. Обучение и образование 
Всяка страна се ангажира да подкрепя:
а. обучението на специалисти по оценка и работа с ландшафта;
б. мултидисциплинарни обучителни програми по политика, защита, управление и планиране
на ландшафта за професионалисти от частния и публичния сектор и за съответните асоциации;
в. училищни и университетски курсове,  които в рамките на съответните предмети третират
ценностите, свързани с ландшафта, и въпросите по неговата защита, управление и планиране.
В. Идентифициране и оценка
1.  С активното участие на заинтересованите  страни,  както  постановява Член 5в, и с оглед
усъвършенстването на познанията за своя ландшафт всяка Страна се задължава да:
а.  идентифицира ландшафта на своя територия;
ii анализира неговите характеристики и факторите, които го трансформират;
iii да регистрира промените;
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б.  да  направи  преценка  на  така  идентифицирания  ландшафт,  вземайки  под  внимание
специфичните ценности, които заинтересованите страни и населението му придават. 
2. Тези процедури на идентифициране и оценка трябва да се предвождат от обмен на опит и
методологии между страните на европейско ниво, както следва от Член 8.
Г. Целево качество на ландшафта
Всяка страна се ангажира да дефинира цели по качеството на вече идентифицирания и оценен
ландшафт, след консултации с обществеността в съответствие с Член 5в.
Д. Приложение
За  да  приложи в действие  политиката  за  ландшафта,  всяка  страна  се  ангажира  да  приеме
инструменти, целящи защита, управление и/или планиране на ландшафта.

5. Член  7 от Конвенция за биологично разнообразие:
Член .Идентифициране и управление

b)  наблюдава  и  контролира  чрез  вземане  на  проби  и  други  методи  идентифицираните
компоненти  на  биологичното  разнообразие  според  буква  "а",  като  се  обръща  особено
внимание на тези, изискващи спешни мерки за опазване, и тези, които предлагат най-голям
потенциал за устойчиво използване;

c)  идентифицира процеси и категории дейности,  които имат или могат да имат значително
вредно  въздействие  върху  опазването  и  устойчивото  използване  на  биологичното
разнообразие,  и  наблюдава  и  контролира  последствията  чрез  вземане  на  проби  и  други
средства;  и
d)  поддържа  и  организира  чрез  какъвто  и  да  е  механизъм  данни,  произтичащи  от
идентифицирането и мониторинга на дейности, свързани с букви "а", "b" и "c".

6. Член  8  от  Конвенция за биологично разнообразие:
Член "In-situ" опазване
Всяка договаряща страна, доколкото е възможно и подходящо:
а) създава система от защитени територии или територии, където е необходимо да се вземат
специални мерки за опазване на биологичното разнообразие;
c) регулира или управлява биологичните ресурси във или извън защитените територии с цел да
се осигури тяхното опазване и устойчиво използване;
d)  осигурява  опазването  на  екосистемите,  естествените  местообитания  и  поддържане  на
ценните популации от видове в естествената им среда;
e) осигурява екологосъобразно и устойчиво развитие в територии, съседни на защитените, с
цел бъдещо разширяване на тези територии;
f)  възстановява  деградиралите  екосистеми  и  осигурява  възстановяването  на  застрашените
видове чрез разработване и прилагане на планове или стратегии за управление;
g)  създава  или  поддържа  средства  за  регулиране,  управление  или  контрол  на  рисковете,
свързани  с  използване  и  получаване  на  живи  модифицирани  организми,  резултат  на
биотехнологии, които организми могат да имат вредни въздействия върху околната среда и да
засегнат опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, като се вземат
предвид и рисковете за човешкото здраве;
h)  предотвратява  интродуцирането  на  чуждоземни  видове,  които  заплашват  екосистемите,
местообитанията или видовете, и контролира и унищожава тези чуждоземни видове;
i)  осигурява необходимите условия за съвместимост между сегашния начин на опазване на
биологичното разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти;
j)  съобразно  националното  законодателство  уважава,  опазва  и  поддържа  познанията,
откритията и практическия опит на местното население и общности с традиционен начин на
живот,  съвместим  с  опазването  и  устойчивото  използване  на  биологичните  ресурси  и
разширяване на прилагането с тяхно съгласие и участие на познанията, откритията и опита и
насърчаване на справедливото поделяне на ползата, произтичаща от използването на такива
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познания, открития и опит;
където  са  установени  значителни  вредни  въздействия  върху  биологичното  разнообразие,
съгласно чл. 7 регулира или управлява съответните процеси и категории дейности;  и

7. Член 10 от Конвенция за биологично разнообразие:
Член Устойчиво използване на компонентите на биологичното разнообразие
Всяка договаряща страна, доколкото е възможно и подходящо:
а) предлага на националните власти, вземащи решения, мнение за опазването и устойчивото
използване на биологичните ресурси;
b) взима мерки, отнасящи се до използването на биологичните ресурси, с цел да се избегне или
сведе до минимум вредното влияние върху биологичното разнообразие;
c) защитава и насърчава традиционното използване на биологичните ресурси в съответствие с
културните  обичаи,  които  са  съвместими  с  изискванията  за  опазването  и  устойчивото  им
използване;
d) подпомага местното население да развива и прилага оздравителни действия в разрушените
области, където биологичното разнообразие е намаляло; и
e)  насърчава  сътрудничеството  между  правителствените  институции  и  частния сектор  при
разработването на методи за устойчиво използване на биологичните ресурси.

8. Член 11 от Конвенция за биологично разнообразие:

Член Мерки за стимулиране

Всяка  договаряща  страна,  доколкото  е  възможно  и  подходящо,  приема  икономически  и
социално  обосновани  мерки  за  стимулиране  на  опазването  и  устойчивото  използване  на
компонентите на биологичното разнообразие.

10.  Член 2 и 3 от Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни /
Бонска конвенция/  

Член 2
Основни принципи
1.Страните признават значението на опазването на мигриращите видове и на съгласието на
държавите  в  региона  да  предприемат  действия  с  тази  цел,  когато  това  е  възможно  и
подходящо, като отделят специално внимание на мигриращите видове, чийто природозащитен
статус е неблагоприятен, и като самостоятелно или в сътрудничество вземат подходящите и
необходими мерки за опазването на такива видове и техните местообитания.

Член 3
Застрашени мигриращи видове
Приложение 

4.  Страните, които са държави в региона за даден мигриращ вид,  включен  в приложение  I
полагат усилия:
а)  да опазват и, където е възможно и подходящо да възстановяват онези местообитания на
вида, които са от значение за отстраняване на опасността от изчезване на този вид;
b)  да  предоставят,  отстраняват,  компенсират  или  свеждат  до  минимум,  според  случая,
неблагоприятните ефекти от дейностите или обстоятелства, които сериозно затрудняват или
спират миграцията на видовете; и
c)  доколкото  е  възможно  и  подходящо,  да  предотвратяват,  намаляват  или  контролират
факторите,  които  застрашават  или  които  има  вероятност  да  застрашат  вида,  включително
стриктно да контролират въвеждането на екзотични видове и да контролират или елиминират
вече въведени екзотични видове.
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11.Член 4 от Конституцията на Република България:
Чл. 4 ал. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и
влезли  в  сила  за  Република  България,  са  част  от  вътрешното  право  на  страната.  Те  имат
предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

12. Член 15 от Конституцията на Република България:
Чл.  15.Република  България  осигурява  опазването  и  възпроизводството  на  околната  среда,
поддържането и разнообразието на  живата природа и разумното използване на природните
богатства и ресурсите на страната.

13. Член 18 ал. 5 от  Конституцията на Република България:
Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за обектите и разрешения за
дейностите по предходната алинея, се уреждат със закон.

14.Член 18 ал. 6 от  Конституцията на Република България:
(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на  гражданите и на обществото.

15. Член 42 от Конституцията на Република България:
Чл.  42.  (1)  Всеки  има  право  да  търси,  получава  и  разпространява  информация.
Осъществяването на  това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на
другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве
и морала.
Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които
представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от
закона тайна или не засяга чужди права.

16. Член 127 от Конституцията на Република България:
Чл. 127. Прокуратурата следи за спазване на законността, като:
1.  привлича  към  отговорност  лицата,  които  са  извършили  престъпления,  и  поддържа
обвинението по наказателни дала от общ характер;
3. предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;

17.Член 14  от Закона за защита на природата:
Чл.14. (изм., ДВ,бр.133 от 1998 г.) За защитени се обявяват отделни видове диви растения и
животни, които са редки или застрашени от изчезване, представляват научен интерес или са
предмет на международни конвенции или договори, по които Република България е страна.
Чл.14а. (нов, ДВ,бр.29 от 2000 г.) Опазването на защитените лечебни растения се урежда с
отделен закон. Чл.15. (1) (изм., ДВ,бр.133 от 1998 г.) Забранява се: 1. събирането, късането,
отсичането  или  изкореняването  на  защитени  растения,  продажбата  и  изнасянето  им  зад
граница.  2. преследването, улавянето или убиването на защитени животни, унищожаването на
техни  леговища,  гнезда  или  яйца,  както  и  продажбата  и  изнасянето  им  зад  граница.  (2)
Изключенията от разпоредбите на ал.1 се определят със заповедта по чл.19.

18.Член 2 от Закона за защитените територии:
“Чл.  2.   (1)  Законът  цели  опазването  и  съхраняването  на  защитените  територии  като
национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на
родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на
обществото.
(2) Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в
тях.”

19. Член 18 от Закона за защитените територии:
чл. 18 (2) Националните паркове се управляват с цел:
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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;

създаване  на  предпоставки  за  развитието  на  туризъм,  екологосъобразен  поминък  на
населението и други дейности, съобразени с целите по т. 1 – 3.

20.Член 21. ал. 1 т. 1 от Закона за защитените територии:

Чл. 21.  В националните паркове се забраняват:
(изм.  -  ДВ,  бр.  48  от  2000  г.)  строителство,  освен  на  туристически  заслони  и  хижи,
водохващания  за  питейни  нужди,  пречиствателни  съоръжения,  сгради  и  съоръжения  за
нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации,
ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;

21.Член  21. ал. 1 т. 3 от Закона за защитените територии:
Чл. 21.  В националните паркове се забраняват:
● извеждане на голи сечи;

22. Член 21. ал. 1 т. 4 от Закона за защитените територии:
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
4.  използване на изкуствени торове и други химически средства;

23.Член 21. ал. 1 т. 9 от Закона за защитените територии:
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
извеждане на голи сечи;
9.  нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и
прилежащи територии;

24.Член 21. ал. 1 т. 15 от Закона за защитените територии:
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:

15.(доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени
видове, освен за научни цели;

Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
14. намеса в биологичното разнообразие

25. Член  81 ал.1 т. 1 от Закона за защитените територии:
Чл. 81.  (1) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което:
1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон,
в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;

26. Член 82 от Закона за защитените територии
Чл. 82.  Наказва се с глоба от 500 до 10 000 лв. длъжностно лице, което:
1.  разреши или разпореди, или не наложи наказание за дейности или строителство в защитена
територия в нарушение на режима, определен с този закон, със заповедта за обявяване или с
утвърдените планове и проекти по глава четвърта;

27. Член 83 от Закона за защитените територии:
Чл.  83.   (1)  Наказва  се  с  глоба,  съответно  с  имуществена  санкция,  от  1000 до  10  000 лв.
едноличен търговец или юридическо лице, което:
1.   осъществява  дейност  в  защитена  територия  в  нарушение  на режима,  определен  с  този
закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;
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2.  осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в
този закон.
Когато дейността по ал. 1, т. 1 и 2 е строителство или разработване на площи, глобата е от
5000 до 50 000 лв.

28.Член 84 ал. 1 от Закона за защитените територии:
Чл. 84.  (1) Вещите - предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване в
защитени територии - изключителна държавна собственост, се отнемат в полза на държавата.

29.Член 23 а от Закона за опазване на околната среда от 1991 г.:
Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. доп. ДВ бр. 26/2001 г.) Компетентният орган
организира обсъждане на представения доклад за оценката на въздействието върху околната
среда, в което участват органите на местната администрация, представители на обществените
организации, обществеността и заинтересувани физически и юридически лица. 
(2) (Нова - доп. ДВ бр. 26/2001 г.) В случаите, когато в наредбата по чл. 22 се предвижда
изработването на предварителен и на окончателен доклад за оценка на въздействието върху
околната среда, компетентният орган за вземане на решение организира среща със
заинтересуваните лица за обществено обсъждане на предварителния доклад за оценка на
въздействието върху околната среда. 
(3) (Предишна ал. (2)-изм. ДВ бр. 26/2001 г.) Лицата по ал. 1 трябва да бъдат уведомени от
компетентния орган чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин не
по-късно от 1 месец преди обсъждането. 
(3) (Нова - доп. ДВ бр. 26 от 2000 г. и отм. ДВ бр. 26/2001 г.)

30.Член чл. 3, т.1, т.2, т.3. , т.4.,т. 5. т. 6, т.7. т. 8 и т. 11  от Закона за опазване на околната
среда
Чл. 3. Опазването на околната среда се основава на следните принципи:
1. устойчиво развитие;
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
3.  предимство  на  предотвратяването  на  замърсяване  пред  последващо  отстраняване  на
вредите, причинени от него;
4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на
околната среда;
5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
6. замърсителят плаща за причинените вреди;
7.  съхраняване,  развитие  и  опазване  на  екосистемите  и  присъщото  им  биологично
разнообразие;
8. възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените
райони;
11. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.

31.Глава Втора от Закона за опазване на околната среда:
Чл.  39.  (1)  Опазването  на  почвата  гарантира  ефективна  защита  на  човешкото  здраве  и  на
естествените почвени функции.
(2) Опазването на почвата и подземните води от замърсяване с естествени и изкуствени торове
и средства за растителна защита се извършва чрез прилагане на добри земеделски практики.
Чл.  40.  Юридическите  и  физическите  лица,  които  използват  почвата  като  средство  за
производство или действат на почвата по друг начин, са длъжни да не предизвикват вредни
изменения върху нея в обработваните от тях поземлени имоти, както и в съседните поземлени
имоти.
Чл.  41.  Собствениците  и ползвателите  на  поземлени  имоти са  длъжни да  вземат мерки  за
предотвратяване на вредни изменения, застраша глава ващи почвата.
Чл.  42.  (1)  Който причини вредни  изменения на  почвата,  е  длъжен  да  възстанови  за  своя
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сметка  естествените  качества  и  функции  на  почвата  до  такава  степен,  че  трайно  и
продължително да не възникват никакви опасности и вреди за човека.
(2)  Собствениците  и  ползвателите  на  подземни  и  надземни  мрежи  и  съоръжения  на
техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не
допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.
Чл. 43. (1) Хумусният пласт на почвата се поставя под специална защита.
(2) Преди започване на строителство или търсене, проучване и добив на подземни богатства
хумусният пласт  на  почвата  се  изземва,  депонира  и оползотворява по предназначение  при
условията и по реда на наредба на министъра на земеделието и горите, министъра на околната
среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3)  Дейностите  по  ал.  2  се  извършват,  като  не  се  допуска  замърсяване  или  увреждане  на
почвата в съседните поземлени имоти.
(4) След приключване на дейностите по ал.  2 инвеститорът  или инициаторът на проекта е
длъжен да извърши рекултивация на увредения терен.

Чл.  44.  Собствениците и операторите  на депа за отпадъци, включително хвостохранилища,
сгуроотвали  и  други,  както  и  на  съоръжения  за  съхраняване  на  отпадъци  и/или  опасни
химични вещества,  препарати  и  продукти  ги  организират  и  експлоатират  по  начин,  който
изключва замърсяване и увреждане на почвата и другите компоненти на околната среда.

32.Член 51 – 53 от Закона за опазване на околната среда:
Чл.  51.  (1)  На  опазване  и  защита  подлежат  видовете,  местообитанията  на  видовете  и
природните местообитания с присъщото им биологично разнообразие.
(2)  Опазването на разнообразието  от природни местообитания и видове от дивата флора  и
фауна се осъществява при условията и по реда на специален закон. 
Чл. 52. Дивите растителни и животински видове се ползват по начин и със средства, които
гарантират благоприятното развитие на техните популации в естествената им среда. 
Чл. 53. (1) За опазването и ползването на горите, дивеча, рибите, билките, гъбите и другите
възобновими ресурси  от  дивата  природа  се  изработват  дългосрочни  и  годишни  планове  и
програми.

33.Член 148 от Закона за опазване на околната среда:
Чл.  148.  (1)  Министерството  на  околната  среда  и  водите  осъществява  контрол  върху
компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат.
(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ.
Контролът се осъществява на национално равнище от министъра на околната среда и водите
или от упълномощени от него длъжностни лица, а на регионално равнище - от директорите на
РИОСВ,  директорите  на  басейновите  дирекции,  директорите  на  националните  паркове,
областните управители и от кметовете на общините или от упълномощени от тях длъжностни
лица.

34. § 1. , т. 5. от Допълнителните разпоредби на ЗООС."Замърсяване на околната среда"
е промяната на качествата й вследствие на възникване и привнасяне на физически,
химически или биологически фактори от естествен или антропогенен източник в страната или
извън нея, независимо дали се превишават действащите в страната норми.

35.§ 1. , т.16 , б. „б“ и „в“ от Допълнителните разпоредби на ЗООС.
т.16.  "Вредни  изменения  на  почвата"  са  нарушаване  на  почвените  функции,  които
предизвикват значителни вреди и щети за отделния индивид и за общността като цяло:
б) замърсяване с пресен торов отпад и концентрирани минерални торове, както и с различни
видове отпадъци;
в) физическа деградация, като водна и ветрова ерозия с нейните антропогенни аспекти,
преовлажняване и заблатяване, последици от изгаряне на стърнища и растителни остатъци.
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36. Член 19 от Закона за биологичното разнообразие:
Чл. 19. Когато съществува опасност от увреждане на територии от списъка по чл. 10, ал. 4,
преди  да  са  обявени за  защитени зони,  министърът  на  околната  среда  и водите  може със
заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забрани или ограничи отделни действия в тях
за срок до две години, с изключение на обектите, предоставени за отбраната и въоръжените
сили.

37. Член 38 от Закона за биологичното разнообразие:
Чл. 38. (1) За животинските видове от приложение 3 се забраняват:
2.  преследване  и  обезпокояване,  особено  през  периодите  на  размножаване,  отглеждане  на
малките, презимуване и миграция;
4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на
миграция;

38. Член 40 от Закона за биологичното разнообразие:
Чл. 40. (1) За растителните видове от приложение 3се забраняват:
брането,  събирането,  отрязването,  изкореняването  или  друг  начин  на  унищожаване  на
екземпляри в техните естествени области на разпространение;

39. Член 46 от Закона за биологичното разнообразие:
Чл. 46. За птиците по чл. 45 се забраняват:
3. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда;
5. обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.

40. Закон за водите
Чл. 46. (1) Разрешително за ползване на воден обект е необходимо за:
1. изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и
съоръжения за:
б) линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и
проводи;

41. чл. 2, ал. 4 от Закона за концесиите
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 1997 г.) Не могат да бъдат предоставяни концесии при
опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените
със закон територии и обекти и за обществения ред.

42. чл. 29, ал. 3
чл. 29, ал. 3 Националният концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп,
включително и чрез Интернет.

43. част 3 от Плана за управление на Национален парк Пирин 
Съгласно част 3, Режими 
Дейности, забранени на цялата територия на Национален парк Пирин:
1. Строеж на нови и подмяна на съществуващи ски писти и съоръжения 
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Приложение 9

Цитати от Наказателния кодекс на Република България

Чл. 136. (1) (Предишен текст на чл. 136, ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Който наруши правила,
установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота
или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с
поправителен труд, както и с обществено порицание.
(1) (Предишен текст на чл. 136, ДВ, бр. 28 от 1982 г.; изм., бр. 103 от 2004 г. – в
сила от 01.01.2005 г.) Който наруши правила, установени за охрана на безопасността
на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва
с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание.
(2)  (Нова,  ДВ,  бр.  28  от  1982  г.)  Когато  с  деяние  по  предходната  алинея  по
непредпазливост  се  изложи  на  опасност  животът  или  здравето  на  трудещите  се,
наказанието е лишаване от свобода до една година или поправителен труд.
(2) (Нова, ДВ, бр. 28 от 1982 г.; изм., бр. 103 от 2004 г. – в сила от 01.01.2005 г.)
Когато с деяние по предходната алинея по непредпазливост се изложи на опасност
животът или здравето на трудещите се, наказанието е лишаване от свобода до една
година или пробация.

Чл. 147. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 21 от 2000 г.) Който
разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва
за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.

Чл. 148 ал. 2 от НК:
(2) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 21 от 2000 г.) За клевета, извършена при условията
на предходната алинея, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици,
наказанието  е  глоба  от  пет  хиляди  лева  до  петнадесет  хиляди  лева  и  обществено
порицание.

Чл. 219. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г.) Длъжностно
лице,  което  не  положи  достатъчно  грижи  за  ръководенето,  управлението,
стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му
работа  и  от  това  последва  значителна  повреда,  унищожение  или  разпиляване  на
имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се
наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.
(2) (Изм., ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г.)
Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на
лица,  на  които  е  възложено  управлението,  разпореждането  или  отчитането  на
обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието
или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет
хиляди лева.

Чл. 235. (Изм., ДВ, бр. 26 от 2004 г.)
(1) Който без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън
указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира, добива, взема или
извозва от  горския  фонд каквито и  да било дървета или част от  тях,  включително
отсечени или паднали, когато с това са причинени немаловажни вреди, се наказва с
лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.
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(2)  С  наказанието  по  ал.  1  се  наказва  и  този,  който  укрие,  товари,  транспортира,
разтоварва, съхранява или преработва незаконно добит от другиго дървен материал,
когато с това са причинени немаловажни вреди.
(3) За престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една до осем
години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева, ако:
1.  е  извършено  от  две  или  повече  лица,  сговорили  се  предварително  за  неговото
осъществяване;
2.  е  извършено  в  съучастие  със  служител  по  горите,  който  се  е  възползвал  от
служебното си положение;
3.  е  извършено  чрез  използване  на  неистински  или  преправен  документ  или  на
документ с невярно съдържание;
4. е извършено повторно;
5. предметът на престъплението е в големи размери.
(4)  Когато  престъпленията  по  ал.  1  -  3  са  извършени  от  лице,  което  действа  по
поръчение  или  в  изпълнение  на  решение  на  организирана  престъпна  група  или
представляват  опасен рецидив,  наказанието е лишаване от свобода от  три до десет
години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.
(5)  Когато  предметът  на  престъплението  е  в  особено  големи  размери  и  случаят  е
особено тежък,  наказанието  е  лишаване  от  свобода от  пет  до  петнадесет  години  и
глоба от петдесет хиляди до петстотин хиляди лева.
(6) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е
отчужден, се присъжда неговата равностойност.

Чл. 236. (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 92 от 2002
г.) Който унищожи или повреди по какъвто и да е начин горски дървета, младеняк,
подраст,  горска  култура  или  горски  разсадник,  когато  с  това  са  причинени
немаловажни  вреди,  се  наказва  с  лишаване  от  свобода  до  две  години  или  с
поправителен труд, както и с глоба от сто до триста лева, а в особено тежки случаи - с
лишаване от свобода до пет години.

Чл. 278в. (Нов, ДВ, бр. 28 от 1982 г.; предишен чл. 278а, бр. 10 от 1993 г.)
(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г.) Който
унищожи или повреди защитена територия или екземпляр от защитен растителен или
животински вид, се наказва с лишаване от свобода до две години или с поправителен
труд както и с глоба от десет до сто лева.
(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр.
103  от  2004  г.  –  в  сила  от  01.01.2005  г.)  Който  унищожи  или  повреди  защитена
територия или екземпляр от защитен растителен или животински вид,  се наказва с
лишаване от свобода до две години или с пробация както и с глоба от десет до сто
лева.
(2)  (Изм.,  ДВ,  бр.  86  от  1991  г.,  бр.  85  от  1997  г.)  За  маловажни  нарушения  по
предходната  алинея  наказанието  е  глоба  до  двадесет  лева,  налагани  по
административен ред.
(3) (Изм., ДВ, бр. 86 от 1991 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г.)
Който унищожи или повреди изключително ценни единични и невъзстановими земни
и скални образувания, пещери, екземпляри от европейски  или световно застрашени
диви растения и животни, обявени за защитени, се наказва с лишаване от свобода до
три години или с глоба от двеста до две хиляди лева, както и с обществено порицание.
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Чл. 282.  (1) (Изм.,  ДВ,  бр.  28 от  1982 г.)  Длъжностно  лице,  което  наруши или  не
изпълни служебните си задължения,  или превиши властта или  правата си с цел да
набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат
да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет
години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, точка 6, или с
поправителен труд.
(1)  (Изм.,  ДВ,  бр.  28  от  1982  г.,  бр.  103  от  2004  г.  –  в  сила  от  01.01.2005  г.)
Длъжностно  лице,  което  наруши  или  не  изпълни  служебните  си  задължения,  или
превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или
да  причини  другиму  вреда  и  от  това  могат  да  настъпят  немаловажни  вредни
последици,  се  наказва  с  лишаване  от  свобода  до  пет  години,  като  съдът  може  да
постанови и лишаване от правото по чл. 37, точка 6, или с пробация.
(2) (Изм., ДВ, бр.  28 от 1982 г.;  изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.)  Ако от деянието са
настъпили  значителни  вредни  последици  или  е  извършено  от  лице,  което  заема
отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем
години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, точка 6.

Чл. 301. (1) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г.) Длъжностно лице, което
поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме
предложение  или  обещание  за  дар  или  облага,  за  да  извърши  или  да  не  извърши
действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се
наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
(2) (Изм., ДВ, бр. 51 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г.) Ако длъжностното лице е извършило
някое от деянията по ал. 1, за да наруши или загдето е нарушило службата си, когато
това нарушение не съставлява престъпление,  наказанието е лишаване от свобода до
осем години и глоба до десет хиляди лева.
(3) (Изм., ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 51 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г.) Ако длъжностното
лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да извърши или загдето е извършило
друго престъпление във връзка със службата, наказанието е лишаване от свобода до
десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.
(4) (Изм., ДВ, бр. 89 от 1986 г.) В случаите по предходните алинеи съдът постановява и
лишаване от право по чл. 37, точки 6 и 7.
(5) (Нова, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на чуждо длъжностно
лице,  което  поиска  или  приеме  подкуп или  приеме предложение  или  обещание  за
подкуп.

Чл. 302. За подкуп, извършен:
1. (доп., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от лице, което заема отговорно служебно положение,
включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател;
2. чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение;
3. (изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.) повторно;
4. в големи размери,
наказанието е:
а) (доп., ДВ, бр. 89 от 1986 г.; изм., бр. 51 от 2000 г.; доп., бр. 92 от 2002 г.) в случаите
на чл. 301, ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от три до десет години, глоба до двадесет
хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, точки 6 и 7;
б) (доп., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) в случаите на чл. 301, ал. 3 - лишаване от свобода от три
до петнадесет години, глоба до двадесет и пет хиляди лева и конфискация до една
втора от имуществото на виновния, като съдът постановява и лишаване от право по чл.
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37, точки 6 и 7.

Чл. 302а. (Нов, ДВ, бр.  89 от 1986 г.;  доп.,  бр.  92 от 2002 г.) За подкуп в особено
големи  размери,  представляващ особено  тежък  случай,  наказанието  е  лишаване  от
свобода от десет до тридесет години, глоба до тридесет хиляди лева, конфискация на
цялото или на част от имуществото на виновния и лишаване от права по чл. 37, точки 6
и 7.

Чл. 352. (1) (Изм., ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 26 от 2004 г.) Който
замърсява  или  допуска  да  се  замърсят  водни  течения,  басейни,  подземни  води
териториалните  и вътрешните морски води,  почвата и въздуха и с това ги направи
опасни  за  хората,  животните  и  растенията  или  негодни  за  използуването  им  за
културно-битови,  здравни,  земеделски и други народностопански цели, се наказва с
лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до пет хиляди лева.
(2) (Изм., ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Същото наказание се налага и на длъжностно лице,
което е допуснало при проектиране, строителство или експлоатация на отводнителни и
напоителни системи да не се вземат необходими мерки, за да се предотврати опасно
замърсяване на вододайните зони за питейно водоснабдяване или покачването нивото
на подземните води в населените и курортните места.
(3) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено по
непредпазливост, наказанието е поправителен труд или глоба до десет лева.

Чл. 353а. (Нов, ДВ, бр. 86 от 1991 г.) Длъжностно лице, което в кръга на служебните
си задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната
среда и нейните компоненти - въздух, вода, почва, морски пространства - и от това
последват  немаловажни  вреди  за  околната  среда,  живота  и  човешкото  здраве,  се
наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до хиляда лева.

Чл. 353г. (Нов, ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Който в нарушение на закон изгради водовземно
съоръжение или съоръжение за използване на повърхностни или подземни води, се

наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от пет хиляди до петнадесет
хиляди лева.
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Приложение 10
Таблици с данни за нови ски курорти

Име на
ски
курорта

Засегната ЗТ площ Стадий на
развитие 

Ски зона Банско Национален
парк Пирин. 

100  % в ОСН
на UNESCO

Съществуваща ски зона вече
заема площ над 250 ха.
Съществуват планове за
двукратно разширение 

Предложението е
одобрено от Общински
съвет Банско и РИОСВ
Благоевград. НПО подават
иск за нищожност.

Ски зона
Добринище

Национален
парк Пирин 

75 % в ОСН

на UNESCO

Съществуваща ски зона заема
площ от 5 ха и ски лифт 3 км.
Инвестиционно намерение е за
трикратно разширение и
сливане със ски зона Банско

Съществува
инвестиционно
предложение, подкрепяно
от местните власти.

Курортно-
туристическа
локализация
Самоков – Боровец –
Бели Искър (Супер
Боровец)

Национален
парк Рила

Одобреният проект привидно
не навлиза в защитената
територия, но реално ще бъде
засегнати над 36.11 ха от
парка, другите съоръжения са в
непосредствена близост и на се
очаква на практика навлизане в
парка. 

Предстои изготвяне на
подробни устройствени
планове и ОВОС.

Ски-курорт
Паничище –
Езерата - Кабул

Национален
парк Рила

Значително. Първият доклад за ОВОС
беше върнат. Предстои
изготвянето и одобренито
на втори ДОВОС. 

Ски курорт Връх
Вежен 

Национален
парк
Централен
Балкан 

Няма информация за площи,
налична е информация за
изграждане на структури за
над 20 000 скиора и
инвестиции за 150 млн евро. 

Понастоящем е изготвена
само концепция, не са
подадени официално
предложения в МОСВ. 

Ски курорт Ком Предложения за
природен парк
Северозападна
Стара
Планина 

97 хa Община Берковица
преговаря с няколко
инвеститора. Няма
офоциално разрешение от
МОСВ. 

Ски курорт Перелик Предложения за
Природен парк
Западни
Родопи 

2197 хa Докладът по ОВОС е вече
одобрен от МОСВ.
Община Смолян се надява
да започне проекта това
лято. 

Ски курорт Сюткя Предложения за
Природен парк
Западни
Родопи

Няма данни. Отхвърлен от МОСВ през
2003 г., но все още силно
подкрепян от местната
адмиснитрация и ,естни
хора, може да бъде
подновен. 
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Приложение 11

Алтернативна икономическа оценка на Национален парк Пирин, България –
Боян Рашев

Бранденбургски Технически Университет Сottbus, Управление на околна среда и
ресурси, Дипломна работа

Заключения

VII.2 Национален парк Пирин

VII.2 Национален парк “Пирин”

VII.2.1 Икономическа оценка

Резултатите  от  проучването  чрез  метода  на  относителната  оценка87 показват,  че
продуктът  “девствената  природа  на  Национален  парк  “Пирин”  създава
приблизителна печалба   от 47.91 до 58.91 (pриблизително =53.45) лева  от български
посетители. Сумарно за над 50 000 до 100 000 посетители, приблизителната печалба
възлиза на обща икономическа стойност от  2 672 500 до 5 345 000 лв/годишно.

Не е  изненадващо,  че  само  относително  малка  част  от  приблизителна  печалба  от
потребителите може да бъде получено от прякото използване на парка/резултатите от
методът на разходите на пътуване – 5.80 до 11.67 лв за посетител/. Непосетители не
бяха добре представени в изследването. Освен това те отговаряха само чрез анкети,
разпрастранявани  в  интернет.  Следователно,  не  мога  да  направя  добре  обоснована
оценка на тяхното годишно активно салдо. 

Все пак резултатите показват  приблизително около 60 млн лв /при стойност 20 лв за
домакинство/. Нужни са още изследвания за по-прецизна оценка. 

Заключения във връзка с ефективното управление на парка. 

Годишният бюджет на Дирекцията на Национален парк Пирин не превишава 1 млн
лева /по непотвърдени данни/. Общите инвестиции за развитие на ски зоната не /ски
писти, ски лифтове и т.н./ са в порядъка на 20 млн американски долара (около 35 млн
лева по непотвърдени данни). Печалбите от проекта са под въпрос, вземайки предвид
краткия  ски  сезон  в  Пирин  и  липсата  на  сняг  през  през  последните  години.
Последствията  от  проекта  за  ски  пистите  засягат  не  само  девствената  природа  на
парка,  но и културната и историческата стойност на Банско, от които биха могли да
бъдат катастрофални, особено ако се появят  подобни проекти в бъдеще. Това менние

87  Contingent Valuation Method
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е изразено от много анкетирани от двете проучвания, въпреки че аз никога  не съм
засягал темата в интернет проучването и се опитвах да я избегна в личните интервюта.
Съотношението  между  установената  стойност  на  продукта  на  парка  и  годишния
бюджет на същия /съотношение 65 към 1/ показва, че Национален парк “Пирин”, в
неговото  естествено  състояние  ,  донася  много  значителни  печалби  на  българското
общество.  Важно  е  да  се  добави,  че  оценения  продукт  не  включва  потенциалните
услуги, предлагани от природата в парка в полза на цялото общество като пречистване
на  въздуха  и  водата,  разнообразие  на  генетичен  фонд,  дърводобивни  и  гроски
продукти  и  т.н.  цялостната  икономическа  оценка  на  природата  на  Пирин  е  със
сигурност  много  по-висока  и  предстои  да  бъде  оценена.  Вместо да  се  опитват  да
използват  природната  стойност  на  местната  и  централна  власт
подпомагат/популяризират проекти със съмнителни ползи за обществото и явна вреда
на  природата.  Вярвам,  че  е  време  да  прерагледаме  отношението  си  към  най-
скъпоценна планина на България. 
Баснко  е  главният град  подстъп към Национален  парк  Пирин.  Той  е  едно  от  най-
ценните обекти на българското културно и историческо наследство.  Понастоящем е
превърнат в ски курорт.
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Приложение 12

Доклад на Международната мисия в Националния парк Пирин, България
11-16 февруари 2002

Робърт Милн (ЮНЕСКО) и Герхард Хайс (ССОП)

СЪДЪРЖАНИЕ
Благодарност
Резюме
Предистория на мисията
Доклад на мисията
А.Описание на ресурсите
1.Стопанисване на горите
2.Граници: (1983), (1986), (1999 до днес)
Б.Управление и цялост на обекта на световно наследство Пирин
1.Компетенции и способности на персонала
2.Управление на парка
3.Управленски проблеми дефинирани от МОСВ
4.Други въпроси свързани с управлението и интегритета
В. Опазване на обекта на световно наследство Пирин в контекста на миналото и
предлаганото ски-строителство
Г.Дискусия.
Д.Резюме.
Е.Препоръки.

Допълнение
(i) Резюме на крайния проект, направено от дружество “Юлен” (ноември 2001)
(ii) Списък на участниците (ще бъде предоставен от МОСВ)
(iii) Маршрут и програма

БЛАГОДАРНОСТ
Световният център за природно и културно наследство към ЮНЕСКО организира Мисията от
името на Комитета за световно наследство по покана на министъра на околната среда и водите
(МОСВ), София, България (12 септември 2001) и с одобрението на 25-та сесия на Комитета за
световно наследство, Хелзинки, декември 2001. Това бе направено със съгласието и помощта
на  Световния  съюз  за  опазване  на  природата  (ССОП)  и  МОСВ,  София,  България.
Националната  служба  за  защита  на  природата  (НСЗП)  към  МОСВ  организира  срещи  и
логистика,  необходими  за  изпълнение  целите  на  Мисията.  Директорът  на  Националната
служба  за  защита  на  природата  Христо  Божинов  любезно  придружи  екипа  на  Мисията  и
назначи служители на МОСВ в помощ на екипа. ССОП назначи г-жа Боряна Михова (член на
Комисията по защитените територии към ССОП) да помогне допълнително на екипа с превод
(устен и писмен).

Екипът на Мисията се срещна с длъжностни лица от МОСВ, с членове от екипа на дружество
Юлен,  изготвили  предложението  за  изграждане  на  ски-комплекс  Пирин;  с  директора  и
персонала на Националния парк Пирин, с работници от ски-района и концесионни оператори,
с членове на екипа специалисти на фондацията “Българо-швейцарска програма за опазване на
биоразнообразието”;  с кмета на Банско,  с официални лица от управата на Банско и местни
обществени  лидери;  с  членове  на  Българската  академия  на  науките  и  с  представители  на
многобройни  заинтересовани  неправителствени  организации,  с  потенциални  дарители  и
граждани. При всички срещи тези хора предоставяха информация и проявиха разбиране, което
подпомогна екипа на Мисията да постигне целите си.
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РЕЗЮМЕ И ПРЕПОРЪКИ
Заради  многократно  изразените  притеснения  на  български  неправителствени  организации
относно потенциалните заплахи от предложения нов проект за изграждане на ски-комплекс в
границите на обекта на световното наследство (ОСН) Пирин и допълнителната информация,
предоставена от ССОП и МОСВ, по молба на 25-та сесия на Комитета, Хелзинки и с поканата
на МОСВ, беше изпратена Мисия на ЮНЕСКО/ОСН – ССОП в България 11 – 16 февруари
2002.

Мисията  установи,  че  потенциалните  заплахи  за  ценностите  от  световното  наследство
предхождат настоящото предложение за строителство и започват с регистрирането на обекта
(1983)  без представяне  на ключови документи,  включително законни карти на границите и
планове  за  управление.  Впоследствие  се  осъществява  разработването  на  ски-район  в  ОСН
(1986), което е било одобрено преди регистрирането и без да се предостави за обсъждане или
преглед  от  Комитета  или  Консултативния  съвет.  В  резултат  на  това  строителство  най-
обширната и ценна територия от ОСН е разделена на две части,  което влияе на обмена на
различни биологични видове в ОСН. 

Наскоро предприетите от МОСВ съдебни процедури, необходими според българския Закон за
защитените територии за предложения разширен проект за ски-комплекс (съгласно Плана за
териториално развитие или ПТР), включително общественото мнение, оценката на влиянието
върху околната среда и експертното мнение от Съвета по екология, са подкрепени от местни
неправителствени организации чрез подаване на жалби до Върховния административен съд.
Населението  от  района  подкрепя  проекта  за  строителство  като  потенциален  източник  на
заетост и приходи в регион с нисък жизнен стандарт.

В контекста на съществуващия ски-район (818,46 ха), новият проект за ски-комплекс включва
нова сеч на гората (29,71 ха) за ски-писти и съоръжения. В проекта е включен лифт, който да
функционира целогодишно и да  транспортира скиори и посетители към и от близкия град
Банско и така евентуално да се изключи достъпът на моторни превозни средства до обекта.
Проектът  предлага  залесяване  и  други  мерки,  включващи  премахването  на  съоръжения  и
оборудване с цел възстановяването на райони със занемарена дейност (21 ха). Вече е започнато
залесяването на изоставени ски-писти с по-малък наклон. Макар новият засегнат район да е
относително  малък  в  окончателните  си  граници  в  сравнение  със  съществуващия,  той
допълнително ще засили фрагментацията на терена и ще затрудни  обмена на биологичните
видове между двете части. 

При ефективно ръководство, контрол и изпълнение, без допълнително интензивно използване
или строителство  над  така  предложеното,  чрез  подмяната  на пътя с  кабинков лифт и чрез
залесяване, очакваното потребление няма да надхвърли допустимите граници на промяна или
допълнително неблагоприятно въздействие върху ценностите от световното наследство. Видно
е, обаче, че районът като цяло е засегнат значително от предишното ски-развитие и усилията
на държавата не трябва да са насочени единствено към защита на забележителностите, но и
към запазване интегритета на района като едно цяло.

Площта за ски-строителство в ОСН Пирин е скромна в сравнение със съществуващите ски-
райони в обектите  на световно наследство  в  Канада,  САЩ, Нова Зеландия  и навсякъде  из
Европа,  но  не  бива  да  пренебрегваме  факта,  че  районът  е  ценен  поради  богатството  на
ендемични видове и образуването на нови такива, изискващи внимание и отлични стандарти за
управление на работата. Строителните работи са създали един злополучен прецедент, който
при  липса  на  ясно  решение  и  декларация  на  намерението  да  се  предотврати  всякакво
допълнително  разрастване  или  строителство  в  ОСН,  заплашва  да  унищожи  ОСН  чрез
разрастващо се строителство. Възможността да се отреже строителният район от ОСН също
представлява  опасен  прецедент,  но  трябва  да  се  преоцени  в  контекста  на  окончателен  и
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действащ план за управление.

Трябва още да отбележим, че разширяването на ски-строителството не е разрешено в други
обекти на световно наследство, след като вече са включени в Списъка на световно наследство
и  че  съществуващото  и  предложеното  строителство  в  никакъв  случай  не  е  свързано  с
оказващия слабо въздействие върху природата екотуризъм.

Има  редица  други  неблагоприятни  проблеми,  свързани  с  управлението,  които  заплашват
целостта на ОСН и забележителните световни ценности, заради които обектът бе регистриран.
Новият План за управление, който се изготвя по Българо-швейцарска програма за опазване на
биоразнообразието (БШПОБ), ще се занимае с тях. Ако изготвянето на Плана в цялостния му
завършен вид се забави, това дава основание за изготвянето на “Временен план” или подробна
декларация  за  намерението,  за  да  се  проведат  строителството  и  управлението  през
строителната фаза на новия проект и да се обезпечи контрол по управлението до завършването
му.

Държавата заяви, че признава, че е необходимо незабавно да се разгледат недостатъците на
първоначалната кандидатура и се съгласи да предприеме съответните необходими действия и
да предостави допълнителна информация.

Препоръчва  се  отлагането  на  решения  относно  ОСН  Пирин,  докато  не  се  предприемат  и
обсъдят следните действия:

• Предоставяне  на  яснота  и  актуализирани  подробности  относно  одобреното
предложение  за  ски-строителство,  включително  подобряване  на  стопанисването  на
околната среда и предприемане на мерки, намаляващи нанесените поражения , както и
съдебно решение по повод подадените жалби;

• Изготвяне на точна карта на границите на ОСН с подробности за съществуващата и
предложената ски-строителни зони;

• Изготвяне  на  “Временен  план  за  управление”  като  официална  декларация  на
намеренията  за  бъдещо  управление  (намерения  относно  управленските  цели,
организация  и  механизми;  брой  персонал  и  обем  на  строителството;  развитие  на
туризма  и  потребление;  наблюдение  и  изпълнение;  връзки  с  обществеността  и
представяне, съвместимо с най-добрата дейност и защита на ценностите на световното
наследство и т.н.);

• Създаване на Научен съвет, както е посочено в кандидатурата.

Ако  тези  дейности  не  бъдат  изпълнени  навреме  и  задоволително  (преди  26-та  сесия  на
Комитета), препоръчва се Комитета да приеме, че ОСН Пирин е под потенциална заплаха от
гледна точка на действащите указания (пар. 83 (ii), (b), (d) и да впише ОСН Пирин в листата на
Застрашеното световно наследство.

Препоръчва се всяка идея за определяне на по-широки и различни граници на ОСН Пирин с
цел по-нататъшната защита и управление на възможни ценности на световното наследство,
пропуснати в първоначалната номинация, или изключването на ски-строителната зона, да се
разработва само след като държавата вече е започнала изпълнението на Плана за управление и
е  показала  способността  си  да  се  справя  ефективно.  На  този  етап  се  препоръчва  да  се
предостави помощ.на кандидатурата.  И още, молбите за техническа помощ и подготовка се
приемат за уместни, за да се осигури способен персонал, адекватен за ефективното изпълнение
на предстоящия цялостен План за управление на Българо-швейцарска програма за опазване на
биоразнообразието според най-добрите действащи стандарти.
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I.Мисията - предистория 
Макар  и  одобрено  в  Плана  за  управление  на  горите  в  Пирин  (1983),  специфичното
строителство на хотел и разработването на площ от 818,46 ха за зимни спортове в долината на
Вихрен над община Банско и в границите на ОСН Пирин, е споменато за първи път на 9-та
сесия на Комитета, 1985. Това строителство е завършено съгласно съществуващите български
законови  изисквания  (1986)  без  по-нататъшен  коментар  от  Консултативния  съвет  или  от
Комитета.
Българските власти информираха Секретариата и 24-та сесия на Комитета за решението да се
одобри  изменение  в  района  на  ски-строителството  в  съгласие  с  българския  Закон  за
защитените  територии  (1999).  Комитета  поиска  допълнително  изясняване  на  ситуацията  и
допълнителна информация. Българските власти отговориха на молбата на 12 септември 2001.

25-та  сесия  на  Комитета  обсъди  тревогите  за  Национален  парк  Пирин,  включително
подробности  от  предложения  проект  за  разширение  на  ски-строителството,  предоставен  от
Министерството на околната среда и водите, както и тревогите, изразени от консорциума на
неправителствените организации, и придружаващите коментари на ССОП. Поради оставащите
притеснения от възможността за разрастване на строителството, Комитета поиска планираната
Мисия на ЮНЕСКО-ССОП за преглед на ситуацията, да се осъществи колкото е възможно по-
бързо. Организиран бе екип на Мисията в състав Р. К. Милн (ръководител на Мисията) и д-р
Герхард Хейс (ССОП), който да посети България от 11 до 16 февруари 2002 г. по покана на
МОСВ.

II. Доклад на мисията

А.Описание на природните ресурси
Управление  на  горите.  Националният  парк  Пирин  е  покрит  със  17 209  ха  гори,
представляващи  42,7  %  от  територията  му.  Преобладаващите  дървесни  видове  включват
македонски  бор  (Pinus peuce)  (31.5%),  шотландски  бор (Pinus silvestris)  (30,1%),  норвежки
смърч  (Picea abies)  (13,8%),  обикновена  сребриста  ела  (Abies alba)  (7,1%),  обикновен  бук
(Fagus silvatica) (6,7%), австрийски бор (Pinus nigra) (5,3%) и босненски бор (Pinus heldreichii)
(5,2%). Приблизително 2000 ха са стари гори с насаждения от над 140 години: 75% от старите
гори се състоят от македонски бор (1000 ха) и босненски бор (375 ха).

Тези стари гори са запазени главно в границите на бившия природен резерват Баюви дупки -
Джинджерица (2859 ха) и Юлен (3156 ха). Във втория се наблюдава по-малко разнообразие по
отношение на големина и възраст. Особено в Баюви дупки - Джинджерица македонският и
босненският  бор  достигат  максималната  си  височина,  като  някои  екземпляри  достигат
съответно 45 м / 26 м височина и възраст 500 / 1000 години. Докато по време на номинацията
за световно наследство Баюви дупки - Джинджерица вече съществува (комбиниран през 1979
г. в един резерват от три отделни части), то природният резерват Юлен е създаден през 1994.
Баюви дупки- Джинджерица е изцяло в границите на ОСН, докато Юлен е включен частично
(нямаме цифрови данни за района).

Македонският и босненският бор са най-важните и забележителни дървесни видове в ОСН.
Двата  вида  са  ендемични  за  Балканите  и  могат  да  бъдат  открити  и  в  други  резервати  на
Балканите. Освен в Национален парк Пирин, македонският бор е защитен и в Национален парк
Централен Балкан (България), Национален парк Олимп (Гърция) и Национален парк Пелистер
(Македония).  Босненският  бор  е  защитен  още  в  Национален  парк  Олимп  (Гърция)  и
Национален  парк  Викос  Аоос  (Гърция).  ОСН  Пирин  обаче  пази  най-обширните  гори  с
македонски бор от всички защитени територии, а Баюви дупки - Джинджерица притежава най-
големите дървесни представители от този вид. Босненският бор също достига най-големите си
размери в ОСН Пирин (26 м височина, над 1000 години). Само естествена динамика на горите
без човешка намеса (освен в случаите на потушаване на пожари) е необходима на природните

117



резервати Баюви дупки - Джинджерица и Юлен (около една трета от гористите територии на
ОСН). Като останка от стопанисването при Службата по горите (управлението на парка беше
отделено от Службата по горите през 1999 г.) човешкото вмешателство се наблюдава при по-
голямата  част  от  гористите  насаждения.  Специално  изкореняването  на  дънери  и
отстраняването  на  изсъхнали  дървета  нанасят  сериозен  удар  върху  биоразнообразието  на
фауната  (птици,  обитаващи  дънери  и  сапроксилни  безгръбначни  животни)  и  флората
(сапрофитни гъби, мъхове, лишеи).
2. Граници.  Границите на ОСН Пирин са  били постоянен източник на недоразумения
още от момента на вписването (1983). Без карта с ясно определени и точни граници на ОСН в
материалите  за  кандидатстване  или без  видима  гранична  демаркационна  линия  по  земята,
възможното посегателство  и разработването  на особено  уязвими терени създават  проблеми
още  от  самото  вписване.  Оказва  се,  че  вписаният  обект  (приблизително  26 479,8  ха)
първоначално  е  бил  силно  разчленена  територия,  състояща  се  от  две  по-големи  площи,
включващи природния резерват Баюви дупки - Джинджерица (2900 ха) и Народен парк Вихрен
(6736 ха), както и пет по-малки защитени гористи райони. Границите са преразгледани (1986)
и са нанесени малки корекции, водещи до площ от 27 442,9 ха, която се оказва коригираната и
действителна площ на ОСН Пирин.

Разработването на първоначалната зона за зимен спорт от 818,46 ха (1986 г.), както е одобрена
според действащия план за стопанисване на горите, почти разделя ОСН наполовина с вероятно
неблагоприятно  въздействие  върху  размяната  на  видовете  между  двете  територии  и
представлява значително по-високо и по-сложно ниво на управление. В рамките на тази зона за
зимни спортове 99,55 ха са силно увредени поради разполагането на ски-писти, съоръжения,
пътища, паркинги и оборудване. През 1987 г. стопанисваната и защитена територия на Пирин
(без ОСН) е разширена до площ от 40 066.7 ха,  без  повече по това време да се  взема под
внимание  Световното  наследство.  Това  се  оказва  пропуск  от  страна  на  Държавата  с
неразбиране  на  изискванията  на  Конвенцията  за  разширяване  на  ОСН.  Комитета  тогава  е
информиран (1992 г.) от българските власти за възможни големи разширявания на границите в
трансграничната  зона  с  Гърция,  но  отново  не  следва  никаква  номинация.  Последвалите
промени  на  границите  и  приемането  на  Закона  за  българските  защитени  зони  (1999  г.)
довеждат до създаването на настоящия Национален парк Пирин с площ от 40 332,4 ха под
непосредственото ръководство на МОСВ. В същото време властите не прокарват успоредно
предложение за разширяване на границите на ОСН.

По време  на номинацията  действащият  за  Пирин План за  стопанисване  на  горите   вече  е
подготвен за една по-широка схема на използване на горите под ръководството на Комисията
по горите и включва зоната за ски-спорт и хотелско строителство в границите на ОСН. Планът
не е преработен според изискванията за включване в Световното наследство.

Новата  ски-зона,  предложена  в одобрения План за териториално развитие (ПТР),  е  с  обща
площ от 1 474,62 ха, но включва части от общината на Банско извън ОСН за крайна спирка на
предложения  целогодишно  действащ  кабинков  лифт.  Имайки  това  предвид,  тaкова
предложение  за  развитие  явно  не  се  разпростира  достатъчно  в  съществуващата  зона  за
строителство.  Новото  строителство  на  ски-писти,  съоръжения  или  оборудване  в  ОСН  е
ограничено до 29,71 ха от мястото на новоизсечените гори над основните 99,5 ха терени за
ски-строителство в територията на обекта (от съществуващите като цяло 818,46 ха ски-зона).
Новото предложение за ски-проект планира допълнително залесяване и възстановяване на 21
ха от изоставената зона за ски-спорт. Новото разширяване обаче трябва да бъде разглеждано в
контекста на влиянието, оказвано от предишното строителство, което всъщност разделя ОСН
на две и значително влияе на размяната на разнообразни биологични видове. Допълнителната
сеч ще задълбочи още повече предишното увреждане.

Въпреки решенията относно реалните граници на ОСН Пирин, необходима е ясна и видима
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гранична  маркировка  както  на  картите,  така  и  на  земята,  с  цел  ефективна  защита  и
стопанисване на ресурсите.

Б.Стопанисване и интегритет на ОСН Пирин
1. Компетенции  и  способности  на  персонала.  Номинацията  на  ОСН  Пирин  (1983)
показва, че при условията на предишното строителство, разрастването на управленския екип
се е очаквало да надмине 50 души. При оценката на ССОП през 1992 г., се отбелязва, че броят
на персонала е останал както по време на номинацията – 31 човека. Сега борят е увеличен до
41 човека с 5 Главни лесничеи, които да ръководят опазването и изпълнителните дейности,
както и 6 души научно-технически персонал, но все пак съставът остава доста по-малък от
заявеното в кандидатурата, т.е.  от броят,  необходим за ефективно стопанисване, опазване и
представяне на ОСН. През зимата и през лятото могат да се очакват увеличени посещения
според  предложеното  развитие.  Желателно  и  необходимо  е  да  се  увеличат  капацитетът  и
възможностите  на  персонала  с  допълнително  обучение  как  да  се  справят  с  увеличената
посещаемост,  с  по-дългите  сезони,  с  изискванията  за  управление  на  ресурсите  и  с
отговорностите за ОСН.

Създаването на Научно-консултативен съвет за Пирин, което се изисква и в номинацията за
СН,  би  помогнало  на  управата  да  упражни  значимо  и  обективно  ръководство  над
стопанисващия обекта персонал. Ефективността на такова научно сътрудничество и потенциал
е добре демонстрирана в ОСН Сребърна. Членовете на Българската академия на науките са
най-добре квалифицирани да поемат тази роля.

2. Парково ръководство. Ръководството на парка не обръща внимание на специфичните
ОСН ценности с извънредно важно световно значение, нито, както изглежда, се задължава с
допълнителните изисквания на Конвенцията за световно наследство.  Това се подчертава  от
следното:
l Границите на Националния парк и ОСН не съвпадат. Липсват специфични индикации върху

картата и ландшафта, което определя различието между парка и обозначения ОСН.
l Управата,  натоварена  да  стопанисва  Национален  парк  Пирин  не  обмисля  допълнителен

специализиран  персонал  и  парични  средства  за  проучване,  мониторинг,  защита  и
представяне на ОСН в границите  на парка.  Нито броят персонал – 41,  нито актуалният
бюджет (през 2001 около 375 000 лева / 166 000 щ.д.  за персонала/режийни разноски и
около  200  000  лева / 88  000  щ.д.  за  инвестиции)  са  предвидени  в  съответствие  със
световното значение на Национален парк Пирин в сравнение с други български национални
паркове и защитени територии. Ако не се увеличи управленческият потенциал и качество,
то интегритетът на ОСН е в опасност.

3. Управленски проблеми дефинирани от МОСВ. Стопанисването на Национален парк
Пирин  изобщо  и  по-специално  на  ОСН  е  изправено  пред  множество  предизвикателства.
Противно на последния бюлетин на Световния център за консервация и мониторинг за Пирин
(1992),  Мисията  не  счита  настоящата  структура  на  управление  и  работата  за  особено
ефективни. На ОСН Пирин (и Националния парк) липсва подходящ План за управление, който
да  установи  приоритетите,  да  направлява  вземането  на  важни  решения  и  да  поддържа
интегритета на ценностите на световното наследство. Директорът на Националната служба за
защита на природата (МОСВ) определи следните нерешени проблеми в стопанисването, които
той дефинира като “заплахи”. Този списък не е по приоритети и повечето, ако не и всички
проблеми, отразяват недостатъци в качеството на персонала, липса на ефективно изпълнение
на подходящ план за управление и неефективно изпълнение на съществуващите наредби.

Мисията  приема  списъка  на  МОСВ  със  “заплахите”  като  вероятен  при  дадените
обстоятелствата,  пред  които  е  изправено  МОСВ  при  изпълнението  на  нов  режим  за
териториално  прекласифициране  и преустройване  от  горско  стопанство  в  относително  нов
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статус  на  Национален  парк  под  закрилата  на  Закона  за  защитените  територии  (1999)  и
съответните ограничения по отношение на персонала.

3.1.Неконтролиран туризъм и къмпинги.
Във връзка с очакваното увеличение на зимни и летни посещения в Пирин, необходими са
редица  мерки  за  контрол,  които  да  облекчат  неблагоприятното  посетителско  въздействие.
Налага се установяването на стандарти за ограничения до допустима промяна в райони с
концентрация  на  посетители (райони  за  ползване  през  зимата,  пътеки,  заслони,  хижи  и
особено  уязвими  райони).  Необходими  са  информация  и  указания.  Препоръчва  се
пропускателен режим за туристи и летовници. Видимото присъствие на добре подготвен и
униформен горски патрул би подпомогнало изпълнението на отнасящите се до посетителите
правила.

3.2.Замърсяване на водите с нечистотии и отпадъци. Особено обезпокоителни бяха
каналните води и отпадъците, изхвърляни в райони с голяма концентрация на посетители през
зимата.  Центърът  за  ски-туристи  в  ски-зоната  на  Банско  предлага  в  момента  само  една
тоалетна  за  около  2000  души  на  ден.  Нечистотиите  проникват  необработени  в  земята  и
вероятно във  водната  система.  Планът  за  териториалното  развитие  изисква  подобрение  на
сегашната ситуация по отношение на съоръжения и монтаж, за които е отговорно дружество
Юлен (концесионер на съоръженията и монтажа). Но има и други постройки на частни лица
(хотели и ресторанти) и заслони, пръснати из цялата територия на ОСН, където съществуват
проблемите с каналните води и отпадъците.  Според информация,  предоставена от екипа на
проекта  Българо-швейцарска  програма  за  защита  на  биоразнообразието,  напълно  липсват
системи за обработка и изхвърляне на отпадъците.

3.3.Неконтролирана паша. Стадата домашни животни и умишлените пожари, предизвикани
от овчари, с цел разширяване на пасищата,  трябва да се приемат като сериозно поражение
върху природните ценности на ОСН. Официални публикации на МОСВ показват  фотоси  с
обширни летни пасища около връх Вихрен в територията на ОСН. Повечето от традиционните
места за паша са по южните склонове на планината, извън съществуващия ОСН, но са част от
Национален парк Пирин. Това трябва да се има предвид, ако държавата номинира разширение
на съществуващия ОСН.

3.4.Незаконна сеч, пожари и бракониерство. Съществува  опасност  от  незаконна  сеч  на
дървета в община Разлог от ОСН (северозападната част) и в границите на ОСН. Природният
резерват Баюви дупки - Джинджерица  всъщност се  простира  надолу към долината на тази
община и предлага лесен достъп за потенциални нарушители. По-голямата част от сечта сега
става  извън ОСН.  Само  няколко  дървета  са  отсечени  в  границите  на ОСН.  Въпреки  това,
заплахата от по-нататъшна незаконна дейност ще се увеличи в близко бъдеще поради посоката
на  предполагаемата  незаконна  свръх  експлоатация  на  горските  насаждения  извън  ОСН.
Според  персонала  на  парка  недостатъчното  оборудване,  прилагане  на  закона  и
сътрудничеството  между  местните  власти  (Горско  стопанство,  Полиция)  затрудняват
съдебното  преследване.  Задържането  на  нарушителите  е  трудно  с  настоящия  персонал.
Нарушителите  обикновено  не  ги  съдят,  освен  в  случаите,  когато  са  хванати  на
местопрестъплението, а съдът е снизходителен към осъдените нарушители.

Контролът  на  огъня,  изобщо,  представлява  голямо  безпокойство  за  персонала.  Умишлено
подпалване на поляни с цел разширяване на местата за паша, запалване на огън от посетители
и  неволни  пожари,  предизвикани  от  светкавици  –  всичко  това  поставя  пред  управата
изисквания, далеч над настоящите възможности за контрол на пожарите. Указанията за работа
в критични ситуации изглежда не са на място и за борбата с огъня се разчита, на първо място,
на усилията на доброволци с малко или никаква екипировка, освен ръчни инструменти.
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Ловът и носенето на огнестрелно оръжие в парка са абсолютно забранени. Въпреки това се
носят  слухове  за  незаконен  лов  на  “трофейни”  животни  като  диви  кози.  Прилагането  и
изпълнението  на  такива  разпоредби  е  трудно  в  планински  терен  и  изисква  допълнително
специално  внимание  от  страна  на  парковия  персонал,  служителите  на  закона  и  съдебната
система.

3.5.Залесяване с неподходящи растителни видове. Макар  и  под  контрола  на  персонала
стопанисващ парка,  залесяването на увредени терени с  неподходящи растителни  видове бе
определено  от  МОСВ  като  повод  за  безпокойство.  Мисията  бе  информирана,  че  има  в
наличност дървесни видове от разсадник, които са подходящи за залесяване в ОСН и ще се
използват  в  бъдеще.  Отговорни  организации  несъмнено  ще  трябва  да  използват  в
залесителната си дейност само видове, типични за съседните неувредени гори.

• Други проблеми в стопанисването и интегритета.
Мисията откри следните допълнителни проблеми в стопанисването, които не са уточнени от
МОСВ:

1.Неподходящ План за управление. Народен  парк  Пирин  е  основан  през  1963  г.  под
ръководството  на  Комисията  по  горите.  Следва  поредица  от  традиционни  планове  за
стопанисване на горите, включително и одобрените Планове за управление на горите от 1983
и  1993.  Макар  че Мисията  не беше  в  състояние  да  прочете  тези  многотомни  текстове  на
предишни планове на български език, цифрите и таблиците лесно можеха да се интерпретират
като следствие от комерсиална сеч на гората: горската покривка беше подробно представена в
кубични метри и един том се състоеше предимно от изграждането на хранилки за елени и
съоръжения за поставяне. След почти четиридесет години от основаването на парка и почти
двадесет  години  от  номинацията  за  СН,  Българо-швейцарска  програма  за  управление  на
биоразнообразието ще изготви първия план за управление, проектиран да съхрани и представи
природните ценности в съгласие с приетите национални и световни стандарти за Национални
паркове.  Въпреки  това,  проектопланът  за  управление,  както  е  сега  в  общи  линии,  само
повърхностно преценява статуса и критериите за ОСН и ще бъде определен за завършен, едва
след като се вземат основни решения за управление и развитие от МОСВ. След като бъде
одобрен, ще се следи внимателно за ефективното му изпълнение. Предложено е изготвяне и
представяне на “временен” План за управление, който да отрази намеренията на МОСВ да
разглежда проблемите на Световното наследство.

2.Разработване на ски-зони в други общини. Ски-зоната  в  Банско  в  Плана  за
териториално развитие бе първоначалната цел на Мисията на ЮНЕСКО/ССОП. Ски-зоната в
Банско не е единствената ски-зона в границите на ОСН. От регистрирането й през 1983, са
разработени  ски-зони  в  общините  Добринище  и  Разлог.  През  1996  е  одобрено  и
строителството на друга (ски-зона Кулиното) и тогава са променени границите на Парк Пирин
и ОСН, за да се осигури това разработване. Според информация от персонала на парка, тази
отрязана територия покрива около 50 ха. Ски-зоната в Добринище разполага с лифт с около 3
км дължина. Три четвърти от ски-пистата се намира в ОСН. Ограниченото време не позволи
на  Мисията  да  инспектира  този  строителен  обект.  Изглежда,  че  обозначеният  ОСН  е  в
юрисдикцията на четири други общини. Ако доходите на местното население се увеличават от
разработването  на  ски-зони   и  това  е  една  от  първоначалните  цели  за  стопанисване  на
Национален парк Пирин и ОСН съответно, изглежда правдоподобно, че  общини без или с
малки  ски-зони  в  момента,  ще  търсят  одобрение  за  допълнително  строителство  в
бъдеще. Това разбира се веднага ще причини нескончаемо съсипване на ценностите на
световното наследство.

БАН и неправителствени организации изразиха загриженост, че предложените планове за ски-
зони в Банско са прецедент, от който ще се възползват и други общини. Тези страхове могат да
бъдат добре разбрани, имайки предвид изграждането на няколко ски-зони и тяхната постоянна
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интензификация  от  времето  на номинацията  за  СН през  1983.  Аргументите,  използвани от
поддръжниците  на строителството (голямата леглова база  в Банско се нуждае от съответен
капацитет на ски-съоръжения) обясняват страховете. Не съществува обаче План за регионално
развитие, обединяващ всички общини с територии от Националния парк и фокусиращ върху
защита  и съхранение  на  националните  и световни ценности в  Пирин.  Очевидна последица
може да бъде неконтролираната и неуправляема надпревара между общините за изграждане на
най-атрактивните  туристически  съоръжения.  Нещо  повече,  липсва  всестранен  техническо-
икономически  анализ  на  предложеното  строително  разширение.  Като  се  имат  пред  вид
експлоатационните възможности на предходния зимен сезон, такъв анализ е важен.

3.Строителство на сгради в долината на Бандерица(Община Банско, ПТР– район). Мисията
бе информирана неофициално, че по пътя от Банско към ски-зоната в границите на ОСН са
разположени “незаконни” постройки. Мисията забеляза няколко сгради в ОСН, но не можа да
определи годините на строителството и дали са “незаконни” или не.

4.Неконтролирани скиори. Неконтролирани, спускащи се извън пистата скиори и
сноубордисти  минават  напряко  през  млади,  неукрепнали  насаждения  от  планински  бор,
разположени  на  по-голяма  надморска  височина  от  ски-зоната  в  Банско  към  връх Тодорка.
Обозначените  писти  също  минават  през  млади  насаждения  от  планински  бор.  Мисията
забеляза,  че скиори,  ползващи открития лифт,  не винаги се  спускат по пистата,  а  встрани,
напряко,  увреждайки младите борчета,  опасно изложени над снега.  Необходими са по-ясно
обозначени писти и контрол,  за да намалее неблагоприятното въздействие върху уязвимите
ресурси.

5.Научни изследвания, събиране на данни и мониторинг. Както  и  при  много  други
природни резервати  в България,  за  проучване  и приложение  от управата има предоставена
изобилна и подробна информация. Въпреки това, проучванията, систематичното събиране на
данни  и  мониторинг  в  Пирин  в  най-добрия  случай  са  безразборни  и  не  се  занимават  с
приоритетните  екологични  въпроси.  Умението  да  интерпретираш  безпристрастно  и  да
приложиш съществуващите данни към ситуацията,  изглежда  не е присъщо на персонала на
парка. Макар че държавата го е записала в кандидатурата на Пирин, все още не е създаден
Научно консултативен съвет, който да ръководи решенията по стопанисване на ОСН. За тази
цел е належащо по-тясно сътрудничество с БАН. Помощта на Научно-консултативния съвет е
необходима,  за  да  се  обхванат  както  допълнителните  дългосрочни  “заплахи”  в  по-широк
аспект, посочени от МОСВ, включващи глобалната промяна в климата, изчерпването на озона,
трансграничното  замърсяване  на  въздуха  и  водата,  така  и  по-локализирани  промени  в
екосистемата,  причинени  от  посетителското  ползване  (напр.  мочурищата)  и/или  други
антропогенни вреди.

4.6.Представяне, рекламни материали и екообразование. Никаква идентификация на ОСН
Пирин не  беше  забелязана  на  място  или в  информационните  брошури,  които  могат  да  се
получат в Банско. Рекламните материали са фокусирани върху съоръжения за ски, хотели и
ресторанти.  Няма  нито  представяне  на  статуса  на  Световното  наследство,  нито  на
забележителностите.  Една  учителка,  обаче,  полагаше  усилия  да  предложи  образователни
екскурзии на открито из Пирин на учениците си. За жалост, да се продължи тази очевидно
ценна  програма  по  природознание  и  доброволческа  дейност,  е  малко  вероятно  без
допълнителни  минимални  външни  средства  (2 000  лв./год.).  Трябва  да  се  подкрепи
съвместната  работа  с  местния  частен  сектор  (хотелски  оператори),  който  би  могъл  да
съдейства за ученически обиколки и информационни материали.

4.7.Доброволци. Редица  дейности  поне  частично  се  подкрепят  от  местни  доброволци.
Спасителните операции и ски-патрулът са дело на доброволчески усилия. Борбата с пожарите
се  води  в  сътрудничество  с  доброволци.  И  както  беше  споменато  по-горе,  съществуват
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усилията на учители да осъществят екообразователни програми, но им липсват необходимата
подкрепа и материали.

Накратко,  съществуват  сериозни  ограничения  в  управлението  и  сериозно  занемаряване  в
стопанисването  на  ОСН.  ОСН е  под  заплаха  да  загуби  забележителни  световни  ценности,
заради които беше вписан. Много от тях са независими от първоначалното и предложено ски-
строителство, свързано с ПТР. Следващата част се занимава специално с влиянието на това
строителство върху статуса на опазване на ОСН.

В. Статус  на  опазване  на  ОСН  Пирин  в  контекста  на  старото  и  предложеното
развитие на зимни спортове. 
Включването на Пирин в Списъка на световно наследство (1983) по природни критерии (i), (ii)
и  (iii)  явно  е  станало  без  прилагане  на  карта  с  ясно  определени  граници  и  без  план  за
управление,  предоставен  на  Консултативния  орган  (ССОП)  или  на  Комитета  за  световно
наследство. Многотомният план за управление на горите в района от 1982 г. първоначално е
имал за цел изсичане на гората; той е на български език и не може да се прегледа. Вписаното
владение е било една почти несвързана редица от гористи местности и планинска топография,
включваща няколко относително малки защитени резервати,  разделени от висок планински
терен в границите на горско стопанство. Поради липса на подходящи помощни документи, на
Комитета ще му е трудно да си представи точното владение, което трябва да се стопанисва по
стандартите на Световното наследство и да проумее присъщите затруднения в стопанисването
при прилагане на най-добрата практика за запазване ценностите на световното наследство. 

Преди вписването Комитета получи уверение в кандидатурата на Пирин, че персоналът ще
бъде увеличен, за да осигури адекватно качество на стопанисване и че за стопанисването ще
бъде  подпомаган  от  Научно-консултативен  съвет.  Нищо от  това  не  е  изпълнено.  Оттогава
насам законовата ситуация относно защитените природни територии в България се е развила
до промяна статуса на вписания обект (Закон за защитените територии 1999).

Както бе отбелязано преди това, първоначалният (планиран) ски-комплекс се изгражда в ОСН
Пирин  без  да  е  подробно  разгледан  от  Комитета.  По  международните  стандарти
съществуващият  ски-комплекс  е  скромна  площ  за  ски-спортове,  който  никога  не  е  бил
ефективен,  поради  осъзнати  грешки  в  планирането  и  първоначалното  разполагане  на
оборудването и ски-пистите.

С течение на времето са се струпвали безразборно помощни съоръжения, свързани със ски-
спорта (магазини, ски-училище, спасителна служба, първа помощ, ресторанти), които сега са
прилепнали плътно в края на склона и на открития лифт. Някои конструкции са атрактивни и
подходящи,  други - лошо изградени,  извън мащабите,  и повечето  очевидно са  резултат  на
индивидуални  и  непланирани  действия.  Една  твърде  голяма  постройка  е  разширена  за
нощувки.

Непрекъснато се използват преносими тоалетни вместо постоянно действащи санитарни възли
и  отпадъците  се  изхвърлят  в  част  от  гората  зад  постройките.  Повдигани  са  въпроси  за
евентуалното замърсяване на подпочвените води от човешките отпадъци. Данни за качеството
на  водата  не  бяха  предоставени  на  Мисията  за  разглеждане.  Огромният  безпорядък  от
временни  и  нелепи  рекламни  табели  не  може  да  подобри  атмосферата.  Не  се  забелязва
представяне на статута на Световното наследство, нито пък може да се види представител на
Национален  парк  Пирин.  Мястото  може  доста  бързо  да  се  подобри,  като  се  приложат  и
изпълнят  стандартите  за  стопанисване  на  развиващи  се  райони.  Въпреки  изразеното
безпокойство  от  наплив  на  хора  на  това  място,  беше  установено,  че  влековете  не  бавят
скиорите през уикенда, нито пък има особено многолюдни склонове. С ефективен контрол на
управление  и  надзор  може  да  се  увеличи  капацитетът  на  съоръженията  в  границите  на
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допустимата промяна.

Проектът  за  нов  ски-комплекс  в  границите  на  ОСН  Пирин  мина  през  необходимото
обществено допитване, през екологична оценка на въздействието (ЕОВ) и през разглеждане от
Висшия  експертен  съвет  по  екология  (ВЕСЕ)  и  бе  одобрен  от  МОСВ  в  съответствие  с
българския закон и приключи със съдебно решение. Решението на МОСВ, с което се приема
подобрената  версия  на  предложения  план  за  развитие,  беше  обжалвано  пред  Висшия
административен  съд  от  консорциума  на  неправителствените  организации,  но  жалбата  бе
отхвърлена.  Още  две  отделни  жалби,  основани  на  ЕОВ,  бяха  подадени  от  НПО  срещу
Решението на МОСВ, но отхвърлени от тричленния Висш административен съд. Последното
решение отново бе обжалвано пред по-висшия петчленен съвет на Висшия административен
съд, където жалбата бе отново отхвърлена.

Мисията бе информирана от МОСВ, че решението на Съвета е последна съдебна инстанция в
България  и  допълнителни  жалби  относно  законността  на  изпълнението  на  проекта  върху
цитираните земи е невъзможно. Изискванията и задълженията по Конвенцията за природното
и културното наследство обаче не са взети под внимание нито от НПО, нито от МОСВ при
проектирането, разглеждането и съдебното решение. Копие от резюмето на предложението за
застрояване  (ноември  2001),  изготвено  от  предприемача  (дружество  ЮЛЕН)  е  включено  в
приложението на доклада на Мисията.

Г.Дискусия 
Въпросът  за  ски-комплекса  в  ОСН Пирин се  поставя  доста  след  извършване  на  деянието.
Първите  въздействия  и  увреждания  от  ски-развитието  се  появяват  още  с  началното
разработване на района (1986-7). Съществуващата ски-зона представлява много развита зона,
която  е  разсякла  най-обширната  и  ценна  територия  от  ОСН  на  две.  Размяната  на
биоразнообразието  между  двете  части  е  значително  нарушена  и  съобразявайки  се  с
критериите, по които обектът бе номиниран, въздействието е сериозно.

Новото предложение няма да създава нови или допълнителни големи поражения, ако се въведе
здрав екорежим на стопанисване,  ако предвиденото залесяване и мерките за намаляване на
нанесените щети са успешни и трафикът на коли към обекта се намали, като се затвори пътят и
се  пусне  кабинковият  лифт.  Въпреки  това,  новото  предложение  наистина  засилва  и
задълбочава  съществуващото  влияние  по  отношение  размяната  на  видовете.  Освен  това,
вероятността  от  по-нататъшно  значително  строителство  на  други  места  в  Пирин  създава
значителни  безпокойства,  като  се  позовава  на  предишното  предложение.  По-нататъшното
съществено  развитие,  включващо  поражения  на  терена,  масивни  конструкции  и/или
приспособления  за  нощувки,  би  причинило  нарастващи  неблагоприятни  поражения  върху
ценностите  на  световното  наследство  и  ерозия  на  ОСН.  Трябва  да  се  поиска  от  МОСВ
уверение срещу такова по-нататъшно развитие. Трябва да се постави ясна маркировка, за да се
спрат  по-нататъшни  несъответствия  с  прилагането  на  Конвенцията  по  отношение  на  ОСН
Пирин.

Съседните общини в Пирин (на първо място община Банско и според сведенията още Гоце
Делчев,  Сандански,  Кресна  и  Разлог)  подкрепят  предложението  за  увеличаване  на
съществуващите  възможности  като  очакван  източник  за  увеличение  на  приходите  и
възможности за работа в регион с иначе нисък жизнен стандарт. В община Банско се изгражда
допълнителна  търговска  инфраструктура,  свързана  с  туризма  (хотели,  ресторанти  и  др.)  в
очакване  на  увеличени  посещения  в  Пирин.  Маркетингови  или  регионални  икономически
анализи в подкрепа на тази инвестиция и очакване не бяха предоставени на екипа на Мисията,
макар че беше споменато за някакво проучване на една регионална ПРООН за развитие на
туризма,  което  защитава  разнообразния  екотуризъм  като  слабо  вредящ  на  природата.
Предложението  за  развитие  на  ски-спорта  съдържа  целогодишен  кабинков  лифт,  който  да
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превозва посетителите на Пирин и скиорите от Банско до зоната за развитие в ОСН Пирин.
Така  ще  се  отстранят  потокът  от  коли  на  посетителите  в  зоната  и  съответните  места  за
паркиране.  Предложеният  кабинков  лифт  би  могъл  да  намали  отрицателния  ефект  от
посещенията  като  цяло.  Трябва  да  отбележим,  че  в  рамките  на  обекти  на  световното
наследство  в  Канада,  САЩ,  Нова  Зеландия  и  другаде  в  Европа  действат  непрекъснато
значително  по-големи  добре  стопанисвани  зони  за  ски-спорт  с  пропорционално  по-голяма
посещаемост.

За  поправяне на предишните  грешки от  застрояването  се  предлага  засаждане  с  нови гори,
отстраняване на съоръжения и оборудване и намаляване на вредните влияния върху обекта (21
ха). Допълнителното ново увреждане на горите, предвидено в предложения проект за развитие,
е сравнително слабо (29,71 ха). Налага се селективна сеч за отваряне на две нови ски-писти;
строителството на нови съоръжения и нова инсталация за оборудване ще трябва да се включат
в крайния проект за застрояване. Може да се появи допълнително увреждане на други 9,27 ха
от  по-високите  сипейни  склонове  в  строителния  план.  Ако  оздравителните  мерки  и
засаждането  с  нови  гори  дадат  добър  резултат,  увреждането  на  горската  мрежа  ще  бъде
минимално – 4,25 ха - според МОСВ.

Увеличеният брой на посетители, който се очаква със застрояването, ще постави пред МОСВ
по-високи изисквания за стопанисване, което е необходимо, за да се осигури интегритетът на
ОСН. Заради това ще се изисква специално внимание към по-високи стандарти за развитие на
допълнителен капацитет на персонала, на неговите способности и на управлението. Това може
отчасти да се постигне с нови партньорства с предприемачи и с близките бизнес центрове. Има
много  възможности  да  се  засили  защитата  на  ценностите  на  ОСН  чрез  засилено
сътрудничество  с  прилежащите  общини и  с  посетителите  чрез предоставяне на  материали,
доброволни дейности и специфични проекти.

Ако границите на ОСН продължават да бъдат неясни и необозначени и ако не се демонстрира
управленска способност, ценностите на световното наследство и запазването на ресурсите ще
бъдат в потенциална опасност. Без одобрен и ефективно прилаган Управленски план, който да
дава ясна насока за защита на ресурсите,  приемлива употреба и представяне, запазването и
интегритетът на ценностите на световното наследство не могат да бъдат осигурени. Нежелан
прецедент за възможни бъдещи неблагоприятни и неприемливи въздействия върху обекта и
неговите  изключителни  универсални  ценности  ще  създадат  или  предложенията  за  зони  с
голямо строителство в и/ или непосредствено прилежащи до ОСН, или отстраняване на зоната
за ски-спорт в Банско от ОСН Пирин. Критериите и стандартите, приложени към обектите от
наследството на дивата  природа,  трябва да  водят  до  отстраняване  на  територията  от  ПТР,
обаче  в  светлината  на  прецедентите,  които  това  създава,  такова  изключване  трябва  да  се
избягва и да се предвиди в контекста на действащия План за управление.

Слабото увреждане и ефективно управляваният екотуризъм при контролирани обстоятелства
биха  предоставили  съвместими  алтернативи  вместо  допълнително  засилване  на
строителството. Миналото и предлаганото застрояване не може да се нарече екотуризъм. И
още, както бе отбелязано от 15-та сесия на Комитета, по онова време българските власти са
обсъждали “силно разширяване” на ОСН Пирин и Комитета “подкрепи българските власти да
продължават  с  разширяването  на  Пирин  и  да  предоставят  предложение  за  разширение  на
обекта” (1992).

Д. Резюме
Много проблеми, които представляват “утвърдени” или “потенциални заплахи” за ОСН Пирин
започват с включването на имота без нужните съпътстващи документи (карти на границите и
управленски  план),  продължават  с  ранното  застрояване  и  избиват  на  повърхността  с
изразените  тревоги  на  известни  личности  и  НПО  относно  предложения  проект  за
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допълнително развитие на ски-спорта.  Служители от МОСВ увериха екипа на Мисията,  че
основните  слабости  на  предложението  незабавно  ще  бъдат  поправени  и  че  изискваната
документация  ще  бъде  представена  на  Комитета  за  разглеждане.  Получаването  на  тези
материали ще даде на Комитета  по-задоволителна база  за  преглед  и вземане на решение с
оглед  на  запазването  на  ОСН  Пирин.  Министърът  на  ОСВ  и  директорът  на  NNPS бяха
посъветвани  за  тези  изисквания  и  се  съобразяват  с  необходимостта  от  предприемането  на
бързи оздравителни действия.

Е. Препоръки.

Следователно:

Очакват се и зависят от МОСВ изясняване и осъвременяване на новите детайли на одобреното
предложение за развитие на ски-спорта, включително усъвършенстване на стопанисването на
околната среда и вземане на мерки за намаляване на вредите, както и съдебното решение по
обжалването;

• Не е получена точна карта на границите на ОСН и получаването й зависи от МОСВ,
включително подробности относно съществуващата и предложената зона за развитие
на ски-спорта;

Не  e получен и е проблематично дали ще бъде получен “Временен управленски план” като
официално изложение  на  намерението  за бъдещо управление  (намерение  по отношение  на
управленските цели, мерки и механизми; увеличаване на персонала и създаване на капацитет;
развитие  на  туризма  и  използване  на  посещенията;  мониторинг  и  прокарване  в  действие;
връзки с хората и предложение, съвместимо с целта на Конвенцията за световното природно и
културно наследство);
Очаква се създаването на Научен съвет.

Препоръчва се:

Списък на опасностите:

Решенията относно статута на ОСН Пирин да бъдат отложени до 26-та сесия на Комитета и да
се направи хубав преглед на исканата информация и действия.

В  случай,  че  МОСВ  не  представи  договорените  допълнителни  материали  и  не  вземе
необходимите  мерки  преди  26-та  сесия  на  срещата  на  Комитета  за  световно  наследство
(Будапеща,  Унгария,  юни  2002  г.),  на  Комитета  се  препоръчва  ОСН  Пирин  да  изпълни
условията определени в Инструкциите за действие на КСН/99/2 параграф 83(iii):

а.Промяна в законовия статут,

б.Планираното развитие на ски-спорта и

в.Липсата на управленски план и маркиране на границите

1. Което съставлява индивидуално и колективно “потенциални заплахи” за ценностите на
световното наследство според дефиницията в номинацията под критерии (i),  (ii)  и (iii)  и са
необходими съответни конструктивни действия поради включването  на ОСН в Списъка на
застрашеното световно наследство.

2. Държавата  трябва  да  бъде  накарана  да  реши  широк  спектър  от  съществуващи
управленски проблеми, които потенциално отразяват значителна загуба на интегритет, както и
да  покаже  способност  за  ефективно  прилагане  на  Плана  за  управление,  разработен  от
“Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието”, след завършването му
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през 2003 г. Щом Планът за управление бъде приет и започне приложението му, трябва да се
отработят стъпки за постигане на напредък в приложението на Плана за управление.

Бъдещо разширение на обекта или промяна на границите:

l След одобряване и прилагане на Плана за управление и оценяване на неговата ефективност,
трябва да се вземе решение за отстраняване или нещо друго на ПТР от ОСН.

l Преди  обсъждане  на  разширението  на  ОСН с  цел  включване  на  възможни  ресурси  от
световното  наследство  до  и  извън  настоящите  граници  на  Националния  парк  Пирин,
държавата  трябва  да  покаже  своята  способност  да  стопанисва  настоящия  обект  по
подобаващ начин (виж точка 3).

l По отношение на възможно разширение, селекцията на допълнителни територии има нужда
от внимателна преценка, тъй като разширението до същинските граници на Националния
парк може да включи територии, които не съответстват на статута за световно наследство
(напр. пасища).

Техническа помощ

МОСВ трябва да поиска подготвителна помощ за подготовката на бъдещето разширение и
регулиране на границите на ОСН Пирин.

МОСВ трябва да поиска техническа и квалификационна помощ за осъществяване на Плана за
управление  и/  или  на  Конвенцията,  както  може  да  бъде  поискано.  Това  се  препоръчва  в
интерес на по-доброто опазване, стопанисване, защита и представяне на обекта.
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Приложение 13

Доклад за мисията на ЮНЕСКО-ССОП в България 
(3 до 6 февруари 2004 г.)

БЛАГОДАРНОСТИ
Членовете  на  мисията  искрено  благодарят  на  държавните  власти  в  България  за  тяхната
подкрепа, достъпност и помощ, осигурена на мисията по време на нейната работа.

Специални благодарности на зам. министъра на околната среда и водите г-ца Фатме Илиас, на
г-н Христо Божинов, директор на Националната служба за защита на природата и на неговия
персонал, на г-н Георги Грънчаров, директор на парка, който подпомагаше екипа на мисията в
откриването  на  факти.  Искаме  също  така  да  отбележим  големия  интерес  на  различните
отговорници в обекта на световно наследство, които ни предоставиха ценна информация за
ситуацията,  както  и  на  екипа  на  Българо-швейцарската  програма  за  опазване  на
биоразнообразието.

РЕЗЮМЕ И СПИСЪК С ПРЕПОРЪКИ
Обединената мисия на ЮНЕСКО и ССОП в България се състоя от 3 до 6 февруари 2004 г.
Мисията  бе  проведена  по  молба  на  Комитета  за  световно  наследство и  по  покана  на
българските власти.

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН
Мисията  забеляза,  че  съществуват  редица  констатирани  и  потенциални  опасности,
включително  съществуващото  развитие  на  ски-спорта  и  потенциалните  предложения  за
развитието му, което може да застраши ценностите и целокупността на обекта от световното
наследство  в  Националния  парк  Пирин.  Мисията  отбеляза  още,  че  отговорът  на
правителството към исканията на Комитета не е адекватен и че не е предоставена карта на
обекта от световното наследство, както бе искано многократно.

НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА
Мисията забеляза,  че е отбелязан напредък по отношение на отчета за Природния резерват
Сребърна, който бе махнат от списъка на застрашени природни обекти през 2003 г. Мисията
препоръча да се даде ход на молбите за международна помощ и да се усили сътрудничеството
с Румъния, както бе поискано от Комитета за световно наследство.

ПРЕДИСТОРИЯ НА МИСИЯТА
Територията на Националния парк Пирин бе включена в списъка на ЮНЕСКО за световно
наследство  през  1983  г.  според  природните  критерии  N (i),  (ii)  и  (iii).  Развитието  на  ски-
спорта,  включително  изграждането  на  хотел  и  ски-писти  бе  извършено  при  спазване  на
съществуващите законови изисквания в България през 1986 г. Двайсет и четвъртата и двайсет
и петата сесия на Комитета прегледаха решението да се одобри промяна в съществуващата
зона за развитие на ски-спорта в съответствие с българския закон за защитените територии и
загрижеността  за  Националния  парк  Пирин,  включително  уточняване  по  отношение  на
предложения  проект  за  разширяване  на  зоната  за  развитие  на  ски-спорта,  внесен  от
Министерството  на  околната  среда  и  водите  (МОСВ).  Комитета  поиска  смесена  мисия от
ЮНЕСКО и ССОП да прегледа положението, която бе проведена от 11 до 16 февруари 2002 г.
и докладът й е  представен на двайсет и шестата сесия на Комитета за световно наследство
през  юни 2002 г.  Комитета одобри предписанията на мисията  от 2002 г.  (приложени  като
Анекс III), а държавата не предприе никакво действие до май 2003 г. 

Двайсет и седмата сесия на Комитета за световно наследство (юни - юли 2003 г.) поиска мисия
за  бърза  оценка  в  София,  България,  която  да  се  занимае  с  всички  проблеми,  поставени  в

128



решението на Комитета (виж TOR и програмата на мисията като Анекс 6.1. и 6.2. съответно).

НАЦИОНАЛНА  ПОЛИТИКА  ЗА  ЗАПАЗВАНЕ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЕКТА  ОТ
СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО
Територията на планината Пирин е под закрилата на закона от 1962 г. Тя е била разширявана
няколко пъти – през 1976 г. на 27 000 ха и през 1987 г. до площта, която има в момента - 40 356
ха,  като  е  преименувана  на  Национален  парк  Пирин.  Със  заповед  №  225/09.12.1982  г.  на
ЮНЕСКО Националният парк Пирин е обявен за обект на световно наследство с 26 423, 80 ха. 

Никаква карта с границите на обекта на световно наследство не бе предоставена официално,
когато той бе вписан в Списъка на световното наследство през 1983 г. А и държавата никога не
поиска разширяване на обекта на световно наследство (до днешния размер на Националния
парк  Пирин).  Кампанията  “Спасете  Пирин”,  коалиция  от  неправителствени  организации
предостави на мисията неофициална карта с границите на Националния парк Пирин. От тази
карта се вижда, че сегашните ски-зони – Банско и две по-малки територии - се включват в
обекта на световно наследство.

Структура на управление и отзвук на признаването на ценности според международните
договори и програми
Международните спогодби, по които България е страна (освен Конвенцията за запазването на
световното  културно и  природно  наследство  и  Европейските  директиви),  са:  Конвенция  за
опазване  на  биологичното  разнообразие;  Европейска  конвенция  за  природния  ландшафт;
Конвенция  за  международната  търговия  със  застрашени  видове  от  дивата  фауна  и  флора;
Конвенция  за  запазването  на  европейската  дива  природа  и  националните  хабитати  (Берн);
Конвенция за  запазване  на  мигриращите  видове  диви животни (Бон);  Директива на  Съвета
92/43/ЕЕС  за  запазването  на  естествените  хабитати  от  дива  фауна  и  флора;  Директива  на
Съвета  79/409/ЕЕС  за  запазването  на  дивите  птици  и  Севилска  стратегия  за  биосферните
резервати, март 1995 г. – програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата” (Баювите дупки –
резерват Джинджерица е определен за биосферен резерват през 1977 г., но той не отговаря на
международните критерии за биосферни резервати).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
● Стопанисване и план за управление
Стопанисването  на  Националния  парк  Пирин  се  извършва  от  Министерството  на  околната
среда  и  водите  (МОСВ).  Националната  служба  за  защита  на  природата  (НСЗП)  към
Министерството играе координираща и контролираща роля по отношение на управлението на
защитените територии. Дирекцията на Националния парк Пирин извършва прякото управление
и прилагането на държавната политика.

С  приемането  на  закона  за  защитените  територии  през  1998  г.  Националният  парк  Пирин
придобива План за управление. В резултат на Меморандума за разбирателство, подписан от
правителствата на Р България и Конфедерация Швейцария през 1994 г., е създадена Българо-
швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), по която през 2001 г. е
подписана поправка в Меморандума и в Програмата е  включен компонент за Националния
парк  Пирин.  Главният  елемент  на този проект  е  подобряването на плана  за управление на
Националния парк Пирин. Според справка, подготвена от Националната служба за защита на
природата  (НСЗП)  и  одобрена  от  министъра  на  околната  среда,  се  дефинират  обсегът  и
съдържанието на плана за управление, който също е съобразен с общите европейки стандарти
за планиране на защитените територии. Планът за управление на Националния парк Пирин е
изработен в края на 2003 г. и сега е в процедура на одобряване от българските власти.

Проектът  на плана  за  управление на Националния парк  Пирин е  резултат от целенасочени
подготвителни проучвания и планиране. В процеса на изработване на плана взеха участие 45
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експерти и бе сформиран основен екип от консултанти. Съветници от швейцарската Агенция
за развитие и сътрудничество, както и швейцарски НПО и експерти от Националната служба за
защита  на  природата  в  МОСВ методологически  ръководеха  цялостния  процес  на  неговото
изработване. В процеса на планиране бе осигурено участието на заинтересованите институции
и  лица:  районните  и  общинските  администрации,  както  и  представители  на  различни
туристически, спортни, природозащитни и други неправителствени организации. Експертите
дефинираха доколко може да навредят на целите ограниченията/  опасностите и е направена
оценка,  засягаща  тяхното  влияние за  постигане  на  основните  цели и тяхната  териториална
компетенция в парка. Проектът за план на управление е разработил социална и икономическа
оценка на урбанизацията, социално-икономическите условия, собствеността и стопанисването
с  преценките  и  с  предложените  мерки/  препоръки,  както  и  с  формулиране  на  главните  и
специфичните проблеми на района и анализ на причините, водещи до поява на установените
проблеми. 

Проектът  за  план  на  управление  на  Националния  парк  Пирин  засяга  всички  въпроси  на
управлението и интегритета на  обекта на световно наследство Пирин, както и тези, които се
споменават  в  доклада  на  Международната  мисия в  Националния парк  Пирин,  България,  от
Робърт  Милн  (ЮНЕСКО)  и  Герхард  Хайс  (ССОП),  11-16  февруари  2002  г.  Планът  за
управление  предлага  и  решения  за  разрешаване  на  проблемите,  включително  на  онези,
изброени в доклада и по-специално: компетенции и възможности на персонала на дирекцията,
мониторинг и контрол, нелегално изсичане на дървета, пожари и бракониерство, засаждане с
неподходящи растителни видове, нерегулирана паша, неконтролирани скиори, неконтролиран
туризъм и къмпинги, замърсяване на водата с канални води и отпадъци, и др.

В случай, че българските власти ще одобрят плана за  управление,  ще осигурят фондове за
неговото  прилагане,  както  и  помощни  програми  за  подкрепа  на  развитието  в  района  на
Националния  парк  Пирин и  в  обекта  на  световно  наследство,  нарушаването  на  законовите
разпоредби и съществуващите планове би могло да бъде спряно.

3.2 Развитие на ски-спорт
Според одобрените планове и проекти (Министерство на околната среда  и водите)  вече са
построени или се строят голям брой ски-лифтове или други съоръжения и ски-писти. Според
данните от Проектоплана за управление на Националния парк Пирин, зоната за развитие на
ски-спорта  покрива  площ  от  около  1000  ха,  като  главната  територия  е  в  община  Банско.
Договорът за концесия обаче, който бе подписан с агенция Юлен само за зоната, която е под
ски-съоръженията - около 99 ха. Очевидно е, че сградите и конструкциите имат отрицателен
ефект върху тези елементи на зоната, които са станали причина Националният парк Пирин да
бъде включен в Списъка на световно наследство (уникални природни форми, висок процент на
ендемични видове,  един от които са  македонските  борови гори,  които отчасти са  изсечени
заради строителството).

● Други фактори, които влияят върху обекта
Мисията забеляза, че все още не са взети ефективни мерки за защита на ценностите на обекта и
че по земята не е маркирана точна система за ограничаване на територията;  Дирекцията на
Националния парк няма контрол върху парка чрез лицензи или други законови права  и не
съществуват постоянна система за контрол и постоянно докладване пред Центъра.
За да се пристъпи към решаване на гореспоменатите проблеми, както и на други,  които са
свързани с ценностите на световното наследство, дейностите на бъдещото ръководство трябва
да бъдат формулирани съгласно Плана за управление и неговите съвсем подробни програми и
предложени проекти. 

130



4.ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръки, свързани с обекта на световно наследство, районирането и буферните зони

Държавата трябва да:
l одобри Плана за управление колкото се може по-скоро, но не по-късно от края на 2004 г.;
l предостави точна карта на обекта на световно наследство, както е деклариран през 1983 г.;

да вземе решение относно изключване или друго решение за ски-зоната Банско от обекта на
световно наследство;

l подготви и предостави предложение за разширение на обекта на световно наследство, ако е
уместно;

l в съответствие с инструкциите за действие и с плана за управление да установи и управлява
райониращата система с буферна зона и подзони, за да се осигури неприкосновеността на
територията.

Препоръки, свързани с опазването на територията

Държавата трябва да:
● гарантира  ефективно  управление  чрез  осигуряване  на  персонал  и  ресурси  за

дирекцията на Националния парк;
l ефективно  да  контролира  онези,  които  работят  по  лицензионни  споразумения  или

имат  други  законови  права  за  използване  на  ресурсите  или  за  други  дейности  на
територията;

l вземе ефективни мерки да спре престъпването на законите в и около Националния
парк Пирин и обекта на световно наследство.

Препоръки, свързани с управлението

Дирекцията на Националния парк трябва да:
● определи приоритети във връзка с  Плана за управление според направения анализ и по-

специално:  защита  на  режимите  и  нормите  и  контрол  над  тях,  максимална  защита  и
управление на хабитатите с  висока  консервационна  стойност,  като  даде  възможности за
образование  по  опазване  на  природата,  както  и  разбиране  и  стимулиране  на  научните
изследвания, развитие на туризма като поминък и създаване на приходи за обществото в
резултат на възможностите и предимствата на Националния парк;

l подобри  управленската  политика  и  развитието  на  институцията,  както  е  определено  от
Плана за управление.

Препоръки, свързани с подобряване на комуникациите

Държавата трябва да:

l подкрепи дългосрочния мониторинг заради опазването и поддържането на ценностите на
обекта на световно наследство и редовното докладване за състоянието на имота;

Дирекцията на националния парк Пирин трябва да:
l развива  и  поддържа  дългосрочния  мониторинг  заради  опазването  и  поддържането  на

биоразнообразието и ценностите в обекта на световно наследство.

АНЕКСИ

Инструкции
Маршрут и програма
Състав на екипа на мисията
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Анекс 5.1
Инструкции

За съвместната мисия на ЮНЕСКО-ССОП в България
(3-6 февруари 2004 г.)

l Да се проведе съвместна мисия на ЮНЕСКО-ССОП, за да направи преглед на състоянието
на  запазеност  на  обектите  на  световно  наследство в  а)  Националния  парк  Пирин  и  б)
Природния резерват Сребърна, и двата включени в Списъка на световното наследство през
1983 г., както е поискано от Комитета за световно наследство на неговата 27-ма сесия;

l Да се занимае с всички проблеми на връзките между Министерството на околната среда и
водите (МОСВ), Министерството на културата, Постоянното представителство на България
към ЮНЕСКО, Националната комисия на България за ЮНЕСКО и Центъра на ЮНЕСКО за
световно наследство и да получава всички доклади, както е поискано от Комитета (вж. 27
СОМ 7В 15.5);

l Да преглежда всички доклади за двата обекта, както е постановено от 27. СОМ 7В 15.4 и 7В
15.6,  а  също  и  27  СОМ  7А  10.5  и  да  преценява  всяка  допълнителна  информация,
предоставена от властите и заинтересованите отговорници;

l Да установи дали властите ще приемат окончателния План за управление до края на 2003 г.
и да даде отзиви за това как се прилага;

l Да  прецени дали  условията  за  включване  в  Списъка  на  застрашените  природни  обекти
съществуват в съответствие с процедурите на насоките за действие и да направи доклад до
28-та сесия на Комитета за световно наследство през юни- юли 2004 г.

Решения  на  Комитета  за  световно  наследство  на  неговата  27-ма  сесия  в  Париж,
Франция, 2003 г.

Национален Парк Пирин (България)

Документи: WHC-03/27.COM/7B и 7B.Corr
27 СОМ 7В.15 Комитет за световно наследство,
● Отменя   своето решение да отсрочи включването на Националния парк Пирин в Списъка на

застрашеното  световно  наследство  до  нейната  27-ма  сесия  (26  СОМ  21  (b)  2),  като
решението по въпроса ще се основава върху преценката на реакцията на държавата спрямо
доклада на Мисията на ЮНЕСКО/ССОП;

•Съжалява  , че българските власти не са предоставили доклада, искан от 1 февруари 2003 г. до
29 май 2003 г.;
•Приветства   доклада  на  държавата  и  отбелязва  напредъка  в  подготовката  на  плана  за
управление  на  Националния  парк  Пирин  с  подкрепата,  предоставена  от  швейцарското
правителство;
•Настоява   държавата да приеме окончателния план за управление до края на 2003 г., както е
отбелязано в доклада, така че той да представлява законен документ и да предостави копие на
английски на Центъра по световно наследство и ССОП заедно с план за приложението му,
включително  разпределението  на  достатъчно  средства,  до  1  февруари  2004  г.  Всяко
строителство  в  обекта  на  световно  наследство ще  трябва  да  се  съобразява  с  този  план  за
управление;
•Иска   от  Центъра  по  световно  наследство  и  ССОП да  планират  среща  в  България,  за  да
прегледат ситуацията заедно със заинтересованите власти;
•Иска   държавата да осигури на Центъра по световно наследство до 1 февруари 2004 г., за да
може Комитета за световно наследство да проучи на своята 28-ма сесия през 2004 г. в какво
състояние  е  запазен  имотът,  една  точна  карта  на  границите  на  обектите  от  световно
наследство, както са записани през 1983 г., включително точни детайли на съществуващата и
предложената зона за развитие на ски-спорта, както и подробен доклад за:
(а) текущите усилия за развитие на ефективни управленски механизми,
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(б) реставрацията на горската екосистема на увредените зони,
(в) създаването на научен съвет,
(г) всякакъв вид застрояване на предложената зона за развитие на ски-спорта.

Природен резерват Сребърна (България)

Документ: WHC-03/27.COM/7A
27COM7A. 10 Комитет за световно наследство,
l Отбелязва,   че планът за управление е предаден от държавата на 25 юни 2003 г.;
l Насърчава   държавата да иска, ако е необходимо, техническа помощ от Фонда на световното

наследство,  за да закупи спешно портативен електрогенератор,  така че да осигури бързо
затваряне на вратите на шлюза в ситуация на потенциална опасност;

l Иска   от държавата да предостави календар на дейностите за подготвяне на предложение за
трансгранична територия на Световното наследство в делтата на Дунав в сътрудничество с
други заинтересовани държави;

l Решава   да  махне  природния  резерват  Сребърна  от  списъка  на  Застрашеното  световно
наследство;

l Изисква   от  държавата,  ССОП и Центъра  за  световно  наследство  да  си  съдействат  и  да
разискват въпроси, свързани с прилагането на плана за управление и до 1 февруари 2004 г.
да  предоставят  доклад  за  възловите  проблеми  на  управлението  и  по-специално  за
резултатите от програмата за мониторинг, за да бъдат проучени от Комитета за световно
наследство на нейната 28-ма сесия през 2004 г.

Анекс 5.3

Състав на екипа на мисията

Център на ЮНЕСКО за световно наследство
Д-р Метилд Рьослер (ръководител на мисията), директор за Европа и Северна Америка
ССОП
Г-жа Мария Зупанчич-Викар, ССОП
Бивш вицепрезидент на Световната комисия за защитените територии
Бивш министър на околната среда, Словения
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Приложение 14

ПИСМЕНА СПРАВКА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАЧЕВА, 

На основание чл. 18, т.2 и чл. 26 от Закона за опазване на околната среда, във връзка
със  заявление  вх.  ЗДОИО  –  6966/13.02.2006  г.  за  предоставяне  на  достъп  до  обществена
информация, относно т.3 Ви уведомяваме за следното:

Нарушения  на  решенията  по  ОВОС  в  ски-зона  с  център  Банско  не  са
констатирани.

Управлението  на  територията  на  Национален  парк  Пирин  се  осъществява
съгласно  Плана  за  управление,  който  се  спазва. Всяка  година  в  парка  се  осъществяват
дейности,  произтичащи  от  Плана  за  управление.  През  2005  г.  са  осъществени  следните
дейности по направления, както следва:

-Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;
-Опазване на горите от пожари;
-Туристическа инфраструктура и капитално строителство;
-Образователни програми, информационно осигуряване, рекламни материали, посетителски
център;
-Научни изследвания, мониторинг;
-Отразяване в Картата на възстановената собственост в границите на парка;
-Техническо оборудване.
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