
Проект „КОНЧЕТО“ в дати 

м. Август  
2016 

Внесено е предложение за участие в кампанията  
„Избери за да помогнеш“ на Райфайзен Банк  

м.Септември 
2016 

Предложението а обновяване на заслон „Кончето“  
е едно от одобрените измежду  121 предложения. 

м.Ноември  
2016 

1. Стартира кампанията „Избери за да помогнеш“ 
2. Открита е дарителска сметка и е подета рекламна кампания. 
3. Създадена е Facebook страница https://web.facebook.com/POMOGNI/?ref=bookmarks  

м.Февруари 
2017 

Кампанията на РайфайзенБанк е официално закрита. 
Събраните към момента средства са 10536.09 лв. 

м.Април 
2017 

Променен е идейният проект за обновяване на заслона. 
Предварителните изчисления показват, че ще са необходими около 48000 лв. 

м.Май 
2017 

Изпратено е писмо да Президента на РБългария с молба за съдействие относно 
транспортирането на новия заслон с хеликоптери. 
Като дарение са изготвени са предварителни проекти по всички части. 

м.Юни  
2017 

Взето е възлагателно писмо от тур.д-во „Пирин“- Разлог 
Изпратено е писмо с инвестиционни намерения до МОСВ-дирекция на НП“Пирин“ 
Получен е отговор от администрацията на президента, че искането ни е пренасочено 
към м-во на отбраната и м-во на транспорта. 

м.Юли  
2017 

Извършено е геодезично заснемане на съществуващия заслон 
Получени са откази от МО и МТИТС, че не могат да извършат въздушен транспорт  

м.Август 2017 Изпратено е писмо до Министъра на отбраната с молба за съдействие. 

м.Септември 
2017 

В община Кресна са внесени наличните документи, за съгласуване и издаване на 
разрешително за строеж. 
Заслона е вписан с кадъра и е издадена кадастрална скица 

м.Октомври 
2017 

Поискано е съдействие от МОСВ/НП“Пирин“ във връзка с искането на допълнителни 
документи от община „Кресна“ 

м.Ноември 
2017 

Получен е отговор от командването на военно-въздушните сили, че могат да 
транспортират заслона на части, срещу сумата от 52000 лв. 

м.Декември 
2017 

1. Изпратено е писмо до Президента, Министър-председателя и Министъра на 
отбраната с молба за съдействие и редуциране на исканата сума от 52000 лв. 
2. Получен е отговор от МС, че писмото е препратено до МО. 
3. Към 31.12.2017 набраните средства от дарения възлизат на 16198.29 лв. 

м.февруари 
2018 

Проведена е среща в М-во на отбраната за уточняване на искането за транспорт 
По същия въпрос е изпратено е писмо до Н-ка на политическия кабинет на МО  

м.Март 2018 В община Кресна са внесени исканите допълнителни документи от МОСВ 
м.Април 2018 От община Кресна е издадено удостоверение за търпимост на заслон „Кончето“ 
м.Май 2018 От община Кресна е издадена е строителна виза 
м. Юни 2018 От община Кресна е издадено разрешение за строеж 

м.Юли 2018 Получено е разрешение на извършване на СМР на територията на НП „Пирин“ 
Към 31.07.2018 набраните средства са 20777.29 лв. 

м.Август 
м.Септември 

2018 

Проведени са разговори с фирма “HeliEr“ за въздушен транспорт. Поисканата сума е 
два пъти по голяма от първоначално договорената. 
Стартира кампанията по подмяна на заслона. 
Стартира Facebook кампания за допълнително събиране на средства. 
Изпратени са писма до кметовете на Разлог и Банско с молба за съдействие. 
През двата месеца бяха извършени повече от 250 курса при които доброволци 
изнесоха на гръб около 1500 кг. инструменти, вода, цимент и инертни материали и 
храна. Разстоянието е повече от 15 км, а денивелацията 1000 м. от същите хора бяха 
свалени на гръб и около 750 кг.,части от стария заслон, инструменти и отпадъци. 
На 10 и 11 септември с помощта на хеликоптер бяха качени 3200 кг. материали за 
новия заслон и свалени 2100 кг. части от стария. 
Изпратени са писма до кметовете на Банско, Гоце Делчев, Симитли и Сандански с 
молба за съдействие. 
Общо за този период само на заслона са дадени 130 дни доброволен труд. 
На 30.09.2018 новия заслон беше тържествено открит. 

30.09.2018. Общо събраните средства възлизат на 48312.78 
м.Октомври Предстой подписването на Акт 15 

https://web.facebook.com/POMOGNI/?ref=bookmarks


 

 


