
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДНП"Пирин" ПРЕЗ МЕСЕЦ …февруари 2019 г. 

наименование на проверения обект/дейност, собственик 
(ЮЛ, ЕТ, физ. лице) 

ПЛАНИРАНИ ПРОВЕРКИ      
БРОЙ 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ                                                БРОЙ 
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 КП  №0009758/01.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II",м. 
"Котечкото",  проверка за недопускане на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           
    

 КП  №0009469/01.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V",м. 
"Пиновото",  проверка за недопускане на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009801/02.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "I",м. 
"Палигоден",  проверка за недопускане на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  



 КП  №0008332/03.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция на каране на ски извън маркираниски 
писти  и трасета 

  1           

  

  

 КП  №0008331/02.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция на нерегламентирано каране на 
моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009166/02.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II", и ОУ"III", м. 
"Безбог",  проверка за превенция на каране на ски извън 
маркираниски писти  и трасета 

  1           

  

  

 КП  №0008736/03.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",  м. "Безбог",  
проверка за превенция на нерегламентирано каране на 
моторни шейни 

  1           

  

  

 КП за установяване на административно нарушение 
№005356/03.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "IV" , м. 
"Мозговица",   нерегламентирано каране на моторни шейни, 
неизвестен нарушител 

            1 

извънредна проверка 

  

 КП №0009059/06.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "II", х. "Пирин", 
проверка за превенция на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  



 КП №0008636/05.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "VII", м. 
"Арнауд дере", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП №0009402/03.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "IV", м. 
"Мозговица", паднали дървета 

            1 

извънредна проверка 

  

 КП  №0009718/05.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III",м. "Вила 
ВИК",  опасно наклонени дървета 

            1 

извънредна проверка 

  

 КП  №0009717/05.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III",м. 
"Кариерата",  проверка по изпълнение на предписания, дадени 
с ПАМ 

      1       
  

  

 КП №0006198/13.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "IV", м. 
"Мозговица", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0006840/12.02.2019 г., ПУ "Синаница", ОУ "IV", м. 
"Хълма,  резерват "Тисата", спазване на режими и норми, паша 
в прилежащи територии 

  1           

  

  

 КП  №0008084/09.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Темнико",м.  "Темнико",  резерват "Баюви дупки- 
Джинджирица", проверка за превенция на каране на ски извън 
маркирани ски писти и трасета 

  1           

  

  

 КП  №0008085/12.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Темнико",м.  "Темнико",  резерват "Баюви дупки- 
Джинджирица", проверка за превенция на каране на ски извън 
маркирани ски писти и трасета 

  1           

  

  



 КП  №0008866/09.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Кулиното",м.  "Кулиното",  проверка за превенция на каране 
на ски извън маркирани ски писти и трасета 

  1           

  

  

 КП  №0008867/12.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Кулиното",м.  "Кулиното",  проверка за състоянието на 
информационната инфраструктура 

  1           
  

  

 КП  №0009559/11.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Бетоловото",м. "Бетоловото",   проверка за превенция на 
каране на ски извън маркирани ски писти и трасета 

  1           
  

  

 КП  №0009560/12.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Топаловото",м. "Топаловото",   проверка за превенция 
незаконна сеч 

  1           

  

  

 КП  №0008334/10.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за нерегламентирано каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0008737/10.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция на каране на ски извън маркирани ски 
писти и трасета 

  1           
  

  

 КП  №0008333/09.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция на каране на ски извън маркирани ски 
писти и трасета 

  1           

  

  

 КП  №0008935/05.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",   
проверка за нерегламентирано каране на моторни шейни 

  1           

  

  



 КП  №0007793/05.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",   
проверка за превенция на каране на ски извън маркирани ски 
писти и трасета 

  1           

  

  

 КП  №0009167/09.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",   
проверка за нерегламентирано каране на моторни шейни 

  1           
  

  

 КП  №0008738/11.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II", х. "Безбог",  
проверка за превенция на нерегламентирано каране на 
моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0007066/05.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III",м. "ски писта 
№10", проверка по изпълнение на условия по Становище 

            1 

Проверка съгласно Становище с 
изх. №НПП-72/1/25.01.2019  г. 
на Директора на ДНП 

  

 КП №0009403/08.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "IV", м. 
"Беговица", проверка по изпълнение на условия по Становище 

            1 

Проверка съгласно Становище с 
изх. № НПП-2095/17.12.2018  г. 
на Директора на ДНП 

  



 КП  №0006839/06.02.2019 г., ПУ "Синаница", ОУ "IV", м. 
"Габровица",  резерват "Тисата", проверка по спазване на 
условия на Разрешително 

            1 

Проверка съгласно Писмо с изх. 
№ НСЗП-606/27.11.2018 г. на 
МОСВ 

  

 КП  №0009663/05.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VI",м. "Св. 
Никола",  проверка за превенция на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  

 КП  №0009610/05.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "IV", х. 
"Бъндерица", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009316/07.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III", х. "Вихрен", 
проверка за превенция на нерегламентирано каране на 
моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009802/07.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "I", м. 
"Палигоден", проверка за превенция на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  



 КП  №0009760/07.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II", м. 
"Котечкото", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009759/06.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II", м. "Мечи 
чал", проверка за превенция на лов на територията на Парка 

  1           

  

  

 КП  №0009470/06.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V", м. 
"Караманица", проверка за превенция на лов на територията 
на Парка 

  1           

  

  

 КП  №0009471/07.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V", м. 
"Пиновото", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009270/01.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VIII", м. 
"Лисичетата", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009271/05.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VIII", м. 
"Лисичетата", проверка за превенция лов на територията на 
Парка 

  1           
  

  

 КП  №0009272/08.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VIII", м. 
"Лисичетата", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  



 КП №0008381/16.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "V", м. "Крива 
река", проверка по изпълнение на условия по Становище 

            1 

Проверка съгласно Становище с 
изх. №НПП-2087/17.12.2018 г. 
на Директора на ДНП 

  

 КП №0008382/16.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "V", м. 
"Башлийца", спазване на режими и норми 

  1           

  

  

 КП  №0006841/15.02.2019 г., ПУ "Синаница", ОУ "IV", м. 
"Хълма,  резерват "Тисата", спазване на режими и норми 

  1           

  

  

 КП  №0008739/17.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция нерегламентирано каране на моторни 
шейни със съдействие на полиция. 

  1           

  

  

 КП  №0007794/14.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция нерегламентирано каране на моторни 
шейни. 

  1           

  

  

 КП  №0008936/14.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция на каране на ски извън маркирани ски 
писти и трасета  

  1           

  

  



 КП  №0008335/16.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция нерегламентирано каране на моторни 
шейниq  със съдействие на полиция. 

  1           

  

  

 КП  №0009168/16.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",   
проверка за превенция на каране на ски извън маркирани ски 
писти и трасета  

  1           

  

  

 КП  №0007795/20.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",   
проверка за превенция на каране на ски извън маркирани ски 
писти и трасета  

  1           
  

  

 КП  №0008937/20.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция нерегламентирано каране на моторни 
шейни. 

  1           
  

  

 КП  №0008336/24.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция на каране на ски извън маркирани ски 
писти и трасета  

  1           

  

  

 КП  №0009169/23.02.2019 г., ПУ "Безбог", ОУ "II",м. "Безбог",  
проверка за превенция нерегламентирано каране на моторни 
шейни. 

  1           

  

  

 КП №0007636/21.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "I", м. "Осемте 
реки",спазване на режими и норми 

  1           

  

  

 КП №0008383/18.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "VII", м. 
"Баганица", проверка за превенция на лов на територията на 
парка 

  1           

  

  



 КП №000940419.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "VI", м. 
"Башлийца", проверка по изпълнение на условия по 
Становище 

            1 

Проверка съгласно Становище с 
изх. №НПП-2090/17.12.2018 г. 
на Директора на ДНП 

  

 КП  №0008868/19.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Кулиното",м.  "Кулиното",  проверка за превенция на каране 
на ски извън маркирани ски писти и трасета 

  1           
  

  

 КП  №0009562/21.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Бетоловото",м.  "Бетоловото",  проверка за превенция лов на 
територията на парка 

  1           

  

  

 КП  №0009720/21.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III", м. 
"Бъндеришка поляна", проверка  по изпълнение на условия по 
Становище, "Юлен"АД 

            1 

Проверка съгласно Становище с 
изх. №НПП-52/2//28.01.2019г. 
на Директора на ДНП 

  



 КП  №0009719/12.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III", м. 
"Бъндеришка поляна", проверка  по изпълнение на условия по 
Становище, "Юлен"АД 

            1 

Проверка съгласно Становище с 
изх. №НПП-52/2//28.01.2019г. 
на Директора на ДНП 

  

 КП  №0008086/16.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Топаловото",м.  "Темнико",  резерват "Баюви дупки- 
Джинджирица", проверка за превенция на каране на ски извън 
маркирани ски писти и трасета 

  1           

  

  

 КП  №0009561/18.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Бетоловото",м.  "Бетоловото,  проверка на състоянието на 
информационната инфраструктура 

            1 

извънредна проверка 

  

 КП  №0009664/12.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "IV", м. "Св. 
Димитър", проверка за превенция на лов на територията на 
парка. 

  1           

  

  

 КП  №0009665/15.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "IV", м. "Св. 
Димитър", проверка за превенция незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  



 КП  №0009611/13.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "IV", х. "Вихрен", 
проверка за превенция на нерегламентирано каране на 
моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009317/13.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III",м. 
"Шилигарника", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009803/12.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "I",м. 
"Палигоден", проверка за превенция на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  

 КП  №0009804/17.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "I",м. 
"Стайчовец", проверка за превенция на лов на територията на 
парка 

  1           

  

  

 КП  №0009761/12.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II",м. "Мечи 
чал", проверка за превенция на лов на територията на парка 

  1           

  

  



 КП  №0009762/14.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II",м. "Босово 
бърдо", проверка за превенция на нерегламентирано каране 
на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009472/12.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V",м. 
"Караманица", проверка за превенция на лов на територията 
на парка 

  1           

  

  

 КП  №0009473/14.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V",м. 
"Пиновото", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009273/12.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VIII",м. 
"Лисичетата", проверка за превенция на лов на територията на 
парка 

  1           
  

  

 КП  №0009274/14.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VIII",м. 
"Лисичетата", проверка за превенция на незаконна сеч 

  1           
  

  

 КП  №0009666/20.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VI",м. "Св. 
Димитър", проверка за превенция на лов на територията на 
парка 

  1           

  

  

 КП  №0009612/21.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "IV",х. 
"Бъндерица", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009613/22.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III", м. 
"Бъндеришка поляна", организирано масово събиране на 
посетители, кръг от световната купа 

            1 

извънредна проверка 

  



 КП  №0009318/20.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III", м. "Чалин 
валог", проверка за превенция на лов на територията на парка 

  1           

  

  

 КП  №0009805/19.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "I", м. 
"Стайчовец", проверка за превенция на лов на територията на 
парка 

  1           

  

  

 КП  №0009806/20.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "I", м. 
"Палигоден", проверка за превенция на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  

 КП  №0009763/20.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II", м. 
"Котечкото", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009764/20.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II", м. 
"Маклище", проверка за превенция на лов на територията на 
парка 

  1           

  

  

 КП  №0009474/20.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V", м. 
"Пиновото", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1                   

  

  



 КП  №0009475/21.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V", м. 
"Пиновото", проверка за превенция на лов 

  1           

  

  

 КП  №0009275/19.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VIII", м. 
"Лисичетата", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП №0009060/26.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "II", м. "Келява 
река", проверка за превенция незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  

 КП  №0008869/24.02.2019 г., ПУ "Баюви дупки", ОУ 
"Кулиното",м. "Кулиното",  проверка за превенция на 
незаконна сеч 

  1           

  

  

 КП  №0009667/27.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VI", м. "Св. 
Никола", проверка за превенция на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  

 КП  №0009614/28.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "VI", м. "Св. 
Никола", проверка за превенция на нерегламентирано каране 
на моторни шейни 

  1           

  

  



 КП  №0009319/26.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "III", м. "Чалин 
валог", проверка за превенция на незаконна сеч 

  1           

  

  

 КП  №0009807/27.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "I", м. 
"Палигоден", проверка за превенция на незаконна сеч 

            1 

Проверка съгласно Заповед 
№26/01.03.2018 г. на Директора 
на ДНП "Пирин" 

  

 КП  №0009765/26.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II", м. 
"Чучорите", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009766/28.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "II", м. "Мечи 
чал", проверка за превенция на лов на територията на парка 

  1           

  

  

 КП  №0009476/26.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V", м. 
"Пиновото", проверка за превенция на нерегламентирано 
каране на моторни шейни 

  1           

  

  

 КП  №0009477/27.02.2019 г., ПУ "Вихрен", ОУ "V", м. 
"Караманица", проверка за превенция на лов на територията 
на парка. 

  1           

  

  



 КП №0006199/28.02.2019 г., ПУ "Каменица", ОУ "VII", м. 
"Мурата", проверка за превенция на лов на територията на 
парка 

  1           
  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                    

Общо    74 0 1 0 0 22 0 0 

 


