
Снимки: Николай Ковачев и Михаил Михов

Национален парк Пирин



Историята на ски зоната
• На 10.05.1999 Националния център за териториално развитие и 

жилищна политика с директор арх. Диков приема на вътрешния си 
съвет разработката на “ Общ градоутройствен план на ски-зона 
Банско” с инвеститор “Юлен” АД изработена от арх. Емил Леков

• На 20.7.1999 г, върховния съвет за териториално и селищно 
устройство, строителство, архитектура и регионална политика при 
МРРБ разглежда проекта “ Общ градоутройствен план на ски-зона с 
център град Банско” 

• На 6.08.1999 МОСВ взима решение и потвърждава необходимостта от 
ОВОС

• На 31.07.2000 г. нинистъра на околнат среда и водите Ев. Манева със 
свое решение 57-13/2000 съгласува Територална устройствен план за 
извънселищна територия “Ски-зона с център град Банско”

• На 1.03.2001 г. със своя заповед 09-13 кмета на гр. Банско одобрява 
плана



Историята на концесията
• С Решение № 514 на Министерския съвет от 03.07.2001 г. се 

обявява конкурс за предоставяне на концесия върху територия -
част от НП "Пирин", с площ 99,55 ха за изграждане на "Ски-зона 
с център – Банско (изборите за 38 НС са минали 17.06.2001 а 
правителството на Симеон Сакскобурготски встъпва в длъжност 
на 24.07.2001) 

• На 21.12.2001 г министъра на ОСВ сключва договор за 
предоставяне на концесия върху защитена територия 
изключителна държавна собственост, представляваща част от 
национален парк Пирин за изграждане и експлоатация на “ски 
зона с център гр. Банско”

• Размера на концесионното възнграждение не може да бъде по–
малък от 2% от печалбата и 1% от приходите



Площ според държавата



Площ според концесионера



Площ според доклад на Коалиция 
Спасете Пирин 2006

Оценката на всички използвани площи 
от концесионера в НП Пирин е за над 
250 ха



ЛЕГЛОВА БАЗА

ТУП е изготвен при 
съществуващи 

2 257 легла в Банско 
и перспектива 
от 6 640 легла



Легловата база в Банско според ДОВОС 
и спред решението по ОВОС



ЛЕГЛОВАТА БАЗА 2013

ЛЕГЛА В МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

над 20 000
ЛЕГЛА В ЖИЛИЩА (втори дом)

между 20 и 25 000



Бъдещо развитие според 
решението по ОВОС от 2000 



Какво се случва
• Юли 2001 е одобрено задание за План за 

управление на НП Пирин
• С решение № 646 от 6 август 2004 г. Министерски 

съвет приема плана за управление – територията на 
всички сгради и съоръжения в рамките на парка са 
включени в зоната на сградите и съоръженията, вкл. 
99,5 ха сгради и съоръжения съгалсно приетия ТУП

• На 22 март 2005 община Банско приема изменение 
на ТУП на ски зоната с вклюване на нови 112 ха за 
застрояване

• На 8.09.2005 директора на РИОСВ Благоевград 
съгласува изменеието на ТУП  (на 17.08 встъпва в 
длъжност правителството на Сергей Станишев)



Какво е план за управление на НП Пирин 2004 – 2013 – законът в Пирин

Позволява: 

Нищо повече извън решение по OВОС на МОСВ от 2000 и ТУП 
на ски-зоната от 2001

Концесията:
99,5 ха – по концесионен договор
164,34 ha - реално ползвани (64,79 ha повече)





нарушения, довели до изсичането на 
64,7 ха вековни гори в НП

• Изграждането и ползването на ски-писти и лифтове 
(вкл. ресторант с РЗП над 1200 м и водоем с обем 
над 1000 куб. м в м. Бъндеришка поляна, ски пистите 
Платото 1 (северно от влек Платото- Тодорка), Чалин 
валог 2 (западна), както и съгласуваните през 2010 г. 
от министър Караджова ски-лифтове „Бъндеришка 
поляна – Коларски път (6 сед.) и „Платото – Тодорка” 
(4 сед.). 

• Изграждането на ски-писти „Шилигарника 2” (№ 10) и 
„Стражите” (№ 12), както и ски-лифт „Железен мост –
Платото” (4 сед.) извън обхвата на концесията (фиг. 
4).



Многократно увеличаване на разрешената с решенията 
от ОВОС площ за ски писти и съоръжения

Разрешени са:

1. Строеж на ски  съоръжения и сечи с обща площ 99 ха

2. Ширината на просеките за писти от 20 - 30 м, за лифтове от 4 до 9 м

Резултат



Общата площ на ново построените съоръжения е над 150 
ха

Построените писти са широки между 30 и 150 м,                
а просеките за лифтове – от 20 до 40 м.



Извършване на значителни земно-изкопни работи

Резултат

Всички решения по ОВОС изрично забраняват извършването на 
значителни земно-изкопни работи







Използване на тежка техника

Резултат

Решенията по ОВОС изрично изискват изграждането на просеките 
да се извършва предимно по ръчен метод или с малогабаритна 
техника







Употреба на химикали и торове

Резултат

Употребата на химикали и торове за трасетата на ски 
съоръженията е изрично забранена в решенията по ОВОС





Изкореняване на пъни

Резултат

Изкореняването на пънове е забранено във всички решения по 
ОВОС





Неизпълнение на предвидените противоерозионни,
отводнителни и рекултивационни мероприятия

Резултат

Всички решения по ОВОС съдържат изрична клауза, задължаваща 
инвеститора за изпълни набор за противоерозионни, отводнителни и 
рекултивационни мероприятия





Изграждане на множество временни пътища

Резултат

Изграждането на нови временни пътища е забранено в решенията 
по ОВОС





Отклоняване на водите от ски пистите

Резултат



Свлачища и прекъсване на пътища





Каква е алтернативата



Какво казава закона
• Чл. 21. В националните паркове се забраняват:

• 1. 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;



Визията на община Банско
Действащ план за управление на НП Пирин Предложение з а изменения на плана за управление на 

НП Пирин от община Банско
1.  На цялата територия на НП Пирин се 
въвеждат следните допълнителни забрани:

1. На територия на НП Пирин се въвеждат 
следните забрани:

1.1.Строителство на нови и разширяване на 
съществуващи ски-писти и съоръжения

1.1.Строителство на нови и разширяване на 
съществуващи ски-писти и спортни съоръжения 
извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради 
и съоръжения

1.2. Унищожаване, увреждане, преместване на 
обекти и съоръжения от административната,    
туристическата  и информационната 
инфраструктура;

1.2.Унищожаване, увреждане, преместване на 
обекти и съоръжения от административната,    
туристическата  и информационната 
инфраструктура в нарушение на установените 
с плана за управление режими и норми

1.6. Изкуствено осветление на територии извън 
определената зона на сгради и съоръжения;

1.6. Изкуствено осветление на територии извън 
зоната за туризъм и  зоната на сгради и 
съоръжения;

1.11. Използване на моторизирани средства, 
освен при изпълнение на неотложни дейности в 
горите и спасителни акции ;

1.11. използване на моторни превозни средства,  
освен при изпълнение на неотложни дейности в 
горите и спасителни акции и за целите на 
управление и ползване на зоните на парка



Визията на община Банско
Действащ план за управление на НП Пирин Предложение з а изменения на плана за управление на НП 

Пирин от община Банско
2. На цялата територия на НП Пирин се разрешават: 2. На територия на НП Пирин се разрешават:

5. (нова) спортни дейности и туризъм в съответни зони

14. В зона ІІ а – зона за  опазване на горските екосистеми и 
отдих, се забранява всякаква човешка дейност освен:

10. (нова) водовземане и водоползване за нуждите на 
управление на парка и обслужване на посетителите

15. В зона ІІ b - зона за устойчиво ползване на открити площи и 
отдих, се забранява всякаква човешка дейност освен:

9 (нова) строителство, ремонт и реконструкция за 
осъществяване целите на управление на зоната

16. В зона ІІІ - зона за туризъм , се забранява всякаква човешка 
дейност освен:

11. (нова) строителство, ремонт или реконструкция на 
туристически заслони и хижи, комуникации, пречиствателни 
съоръжения, сгради и спортни съоръжения, водовземане и 
водоползване за нуждите на управление на парка, 
обслужването на посетителите и развитие на спорта и 
туризма.



Визията на община Банско
Действащ план за управление на НП Пирин Предложение з а изменения на плана за управление на НП Пирин 

от община Банско
17. В зона ІV - зона на сгради и съоръжения, се забранява всякаква 
човешка дейност освен:
17.10. Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, пътища и 
съоръжения.

17.10. Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, пътища, 
писти, спортни и други съоръжения, пречиствателни съоръжения 
и комуникации, водовземане и водоползване.
17.( Нова ) т.11 изкуствено осветление за целите на управление и 
ползване на зоната

режим 76. Строителство, ремонт и реконструкция на територията 
на парка може да се извършват само в зона ІV– Зона на сгради и 
съоръжения. 

76. Строителство, ремонт и реконструкция на територията на парка 
може да се извършват само в зона II a – зона за опазване на 
горските екосистеми и отдих за водовземане и водоползване, в 
зона II  б – зона за устойчиво ползване на откритите площи и отдих 
като потенциална дейност за осъществяване целите на 
управление на зоната, в зона III  - зона за туризъм като 
второстепенн дейност и в зона ІV– Зона на сгради и съоръжения 
като приеоритетна дейност.



Визията на община Банско
Зона                    

Дейност   

І а

Резерватна зона

І b

Зона за огранича

ване на 
човешкото въздей

ствие

ІІ а 

Зона за  опазване 
на горските 

екосистеми и 
отдих

ІІ b

Зона за устойчиво 
ползване на 

открити площи и 
отдих

ІІІ

Зона за туризъм

ІV

Зона на сгради и 
съоръже

ния

Строителство, 
ремонт и 
реконструкция

т.V.9. (действащ 
план)

– – – – – 1

Строителство, 
ремонт и 
реконструкция

т.V.9.
(предложение на 
община Банско)

- - 3 3 2 1

Водовземане и 
водоползване т. 
V.10 (нов режим .
предложен от 
община Банско)

- - 3 3 2 2



Нашата визия
• Вчаст I„Режими и норми, общовалидни за цялата територия на националния парк“- част 

„Режими“ следното съдържание:
Въвежда се нова точка 1.13:Забранява се всякакво строителство на територията на 
целия национален парк до приемането на кадастрална карта и кадастрални регистри на 
имотите, включени в националния парк с изключение на строителството, извършвано от 
Дирекцията на национален парк Пирин, при което обектите стават държавна собственост.

• В част II „Зониране и функционално предназначение на зоните“ следното съдържание:
Въвежда се нова точка 10.2 д: Отстраняване на нови сгради и съоръжения и такива, 
построени в нарушение на настоящия план.
Въвежда се нова точка 10.2 е:Възстановяване на горски екосистеми върху обезлесени 
територии в миналото.

• В част III „Режими и норми по зони“ следното съдържание:
Въвежда се нова точка 16.11:Премахване на незаконни постройки, сгради и 
съоръжения и такива построени в нарушение на настоящия план.

• Въвежда се нова точка 17.11:Увеличаване капацитета на лифтове и влекове извън 
този на прилежащите територии за ски спорт. Капацитетът на прилежащите 
територии се изчислява с показател 200 м² писта на един скиор.



Визията на АПБ
• В част IV „Режими и норми по видове дейности“ следното 

съдържание:
Въвежда се нова точка 37.5: Сеч на дървесна растителност в 
зоната за туризъм, с изключение на тази, която е опасна за 
посетители и санитарни сечи
Въвежда се нова точка 75 а: Компенсационното залесяване, 
определено с утвърдения ТУП на ски зона с център 
„Банско“ и ОВОС към него от 2000 год. се извършва в 
посочените от ТУП-а територии до 1 Юли 2014 г.



Благодаря за вниманието
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