Сравнение въздействия План 2004 и проекта на План 2014
План за управление на НП Пирин
2004

Предвиждания на Актуализация на
План за управление на НП Пирин
2014

Спортни съоръжения
допустими в:

зона за сгради и съоръжения – 0,6%

Зоната за хижите, административните
центрове за управление и поддръжка на
парковете и спортните съоръжения
(0,5% от парка) и в Зоната за туризъм
(7%) или общо 7,5% от парка, 12 пъти
повече.

Строителство на
хижи, заслони,
водохващания и
пътища за
противопожарна
техника допустими в:

зона за сгради и съоръжения – 0,6%

Зона за опазване на горските,
високопланинските, тревните, езерни и
речните екосистеми - 58.7% от парка.
Възможност за строителство в 66,2% от
парка общо.

Сечи

План 2004 допуска сечи в горите
при строго доказана необходимост.
Сечите са извършват като
поддържащи и възстановителни
дейности в горите, които се
планират годишно на база на
състоянието на насажденията и се
извършват само при снеголоми,
ветровали и каламитети.

Паша

АПУ планира провеждането на сечи,
като поддържащи и възстановителни
дейности, но вече определя парцелите в
самия ПУ, в които да се извършва и
планира изработването на технически
проект, който да посочи размера на
ползване на дървесина. По този начин
сечите се планират за 10 годишен
период, подобно на планирането на
ползването на горите в стопанските
гори извън националния парк.
48 % от всички гори в НП Пирин са
предвидени за сечи чрез поддържащи и
възстановителни дейности по проект
Добив на дървесина за нуждите на
парка и местното население и дребния
местен бизнес – за пръв път такава цел.
В План 2004 са определeни 7921 ха В АПУ се предвиждат за паша 10 460,1
за паша, от които през 2014 се ха (или увеличение с 25%).
ползват 6928 ха.
едър рогат добитък: 0,5 животински едър рогат добитък 1 до 2,5 животински
единици/ха
единици/ха. (увеличение между 200 и
500 %)
овце: 2,5 животински единици/ха
овце: 6,5 животински единици/ха (
увеличение над 200 %)

