
 

 

График за провеждане на обществените поръчки по проект № DIR-
5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” 

отчет към м. IX 2013 г. 

№ Обществена поръчка 
Срок за 

провеждане Статус 

1 
Избор на изпълнител за извършване на одит по 
проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво 
управление на Национален парк „Пирин” 

V - XI.2012 Приключена 
 

2 

 Избор на изпълнител за извършване на 
„Организация и управление на проект 
„Устойчиво управление на Национален парк 
„Пирин” 

V - XI.2012 
Приключена 
 

3 
Избор на изпълнител за изработване на Плановете  за управление на  Национален 
парк „Пирин” и резерват „Тисата”: 

3.1. 
Избор на изпълнител за изработване на План  за 
управление на  Национален парк „Пирин”   

IV.2013 
В процес на избор 
на изпълнител 

3.2. 
Избор на изпълнител за изработване на План  за 
управление на  резерват „Тисата” 

V.2013 
В процес на избор 
на изпълнител  

4 

Избор на консултанти  за извършване 
„Опазване, поддържане и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Национален парк 
„Пирин” 

IV.2013 
Приключена 
 

5 

 Избор на изпълнители  за извършване 
„Опазване, поддържане и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Национален парк 
„Пирин” 

VI. 2013 
В процес на избор 
на изпълнители 

6 
 Избор на изпълнител за извършване 
Проектиране на посетителска инфраструктура  

IV.2013 
Приключена 
 

7 
 Избор на изпълнител за извършване на 
строителство и ремонт на посетителска 
инфраструктура 

IV.2013 Предстои 
 

8 
Избор на изпълнител за извършване на  
строителен надзор 

IV.2013 
Приключена 
 

9 

Избор на изпълнител за маркиране границите на 
Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви 
дупки - Джинжирица”, „Юлен” и „Тисата”, и на 
буферната зона на Световното природно 
наследство – Юнеско 

I - IV.2014 
 В процес на 
подготовка на 
техн.спецификация 
 



 

 

10 

 Избор на изпълнител за поставяне на трайни 
знаци на терен границите на Национален парк 
„Пирин”, резерватите „Баюви дупки - 
Джинжирица”, „Юлен” и „Тисата”, и на 
буферната зона на Световното природно 
наследство – Юнеско 

I - IV.2014 

  
В процес на 
подготовка на 
техн.спецификация 
 
 

11 
Избор на изпълнител за Визуализация на 
съществуващите официални туристически 
маршрути 

IV.2013 Приключена 
 

12 
Избор на изпълнител за изработване на 
интерпретативен информационно – 
образователен пакет 

IV.2013 
Приключена 
 

13 
Избор на изпълнител за разработване 
реализация на  технически проект за опазване от 
пожари 

IV.2013 
В процес на избор 
на изпълнител 

14 
 Избор на изпълнител за изработване на 
стратегии, планове и програми  по т. 4.4, 4.5 и 
4.6 

V.2013 
В процес на 
подготовка на 
техн.спецификация

15 
 Избор на изпълнители  за дейности от 
информация и публичност 

IV.2013 
Приключена 

16 
Избор на изпълнител за изграждане на  ГИС на  
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 

IV.2014 
Предстои 

17 
Избор на изпълнител за доставка на софтуер  за 
ГИС на  Национален парк „Пирин” и резерват 
„Тисата” и обучение. 

IV- VII. 2014
 
Предстои 

18 
Избор на изпълнител за доставка на оборудване 
и  внедряване на ведомствена комуникационна 
система 

III.2014 
 В процес на 
подготовка на 
техн.спецификация 

19 
 Избор на изпълнители за доставка на компютри, 
лаптопи и таблети и офис обурудване 

VIII.2014 
 Приключена 
 

 


