СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА
УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН”

Национален парк
Пирин – ползи за
хората и природата

Като
процес
стратегията е:
... начин на мислене за

моделиране на бъдещето.

... непрекъснат процес,
водещ управлението в
посока на достигане на
целите на защитената
територия.

Като ПРОДУКТ стратегията е средство за записване и
предаване на процеса

В контекста на ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
стратегията е:
 Средство за постигане на ефективно

управление

 Средство за защита и подчертаване на
специфичното значение на защитената
територия
 Средство за опазване и насочване на
промените
 Средство за подготовка на номинации (ПАН
парк, Световно наследство, Биосферен
резерват)
 Предпоставка за определяне на статут на
защитената територия

Добрата Стратегия е наръчник, който
дава отговори в четири насоки:
Пространство – Какво трябва да бъде направено КЪДЕ
?
Време -

Какво трябва да бъде направено КОГА

Участие -

Какво трябва да бъде направено КОЙ

Метод -

Какво трябва да бъде направено КАК ?

?
?

Какво е визия …
“Пътна карта на управлението” която ….
• Подпомага местни, национални и международни
консервационни принципи и стандарти.

• Изяснява какво точно се опазва и показва как ще се
съхранява и подобрява състоянието и качеството на
ЗТ.
• Възприема се от всички, които ползват територията в
социален, икономически и природозащитен аспект.
• Показва как ЗТ ще допринася за подобряване
бита на местните хора.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НП „ПИРИН” И ПРИЛЕЖАЩИТЕ
ТЕРИТОРИИ. (БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ)
Територията на НП ”Пирин” и прилежащите му територии ще са с изключително съхранена природа.
Статутът на защитената територия, включена под егидата на ЮНЕСКО и в Европейската мрежа от
защитени зони НАТУРА 2000, е сериозна предпоставка и гарант за опазването й.
В района няма да се развива промишленост, която да крие рискове от екологично замърсяване.

Национален парк ”Пирин” и прилежащите му територии ще са желана туристическа дестинация не
само в България, но и в чужбина.
На територията на парка ще функционира добре разработена мрежа от туристически маршрути,
обезпечени с необходимата маркировка и съпътстваща инфраструктура.
Те ще осъществяват връзка с близките селища и ще дават възможност да се наблюдава уникалния
природен комплекс в комбинация със съхранени бит, култура, фолклор и историческо наследство.
Посещенията в националния парк ще стават по начин, който гарантира запазване на естествения
характер на природните местообитания и процесите, протичащи в тях.
Развитието на устойчив туризъм ще повиши стандарта на местните хора. Те ще са пряко
заинтересовани и ще участват активно в процеса на неговото развитие. Местните фестивали, обичаи
и дори ежедневният начин на живот, ще са част от туристическата атракция.
Районът ще се посещава от хора с високо екологично съзнание и правилно отношение към природата,
търсещи индивидуалността на местната култура и фолклор.

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН – ПОЛЗИ ЗА ХОРАТА И
ПРИРОДАТА
Очаквани резултати от проекта:
•Дирекцията на Националния парк да съдейства и подкрепя
различни инициативи в прилежащите територии, свързани с парка.
•Промяна на мисленето на хората и желание от тяхна страна да
участват в съхранението на Пирин за бъдещите поколения.
•Очертаване насоките за развитие на местните общности.
•Постигане на по-голяма продаваемост и по-висока цена на местни
продукти и услуги, чрез използване на международната ценност на
парка за привличане на туристи.

•Усвояване на добри практики и иновативни методи.
•Възможност за създаване на локална мрежа от експерти.
•Мултиплициране на получения ефект.

МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Програма
„Човешки ресурси”
1. Развитие на мрежата от партньорства за
устойчив туризъм в района на Пирин
2. Въвеждане на системи за квалификация и
постоянно усъвършенстване на кадрите в
туризма
3. Информационни кампании за устойчив
туризъм за населението и бизнеса
4. Обмени на опит
5. Промоционални събития в подкрепа на
устойчивия туризъм

Програма
„Развитие на туристическия
продукт”
1. Развитие на основните туристически услуги
2. Разработване на необходимата туристическа
инфраструктура за устойчив туризъм
3. Разработване на богат набор туристически услуги
на база интерпретация на природното и културноисторическото наследство
4. Максимално оползотворяване на съществуващите
туристически ресурси
5. Управление на посетителите

Програма
„Маркетинг на дестинация Пирин”
1. Разработване на маркетингов план за

дестинацията
2. Утвърждаване на брандинг-реквизити
на дестинацията
3. Утвърждаване на марка за произход
“Произведено в Пирин”
4. Провеждане на рекламни мерки за
дестинацията

БЛАГОДАРЯ ЗА

ВНИМАНИЕТО

Людмила Димитрова – ръководител
на проекта

