ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
СПИСЪК
на финансираните проекти на ДНП Рила”
Проектни разработки, финансирани от ПУДООС през 2003 г.



1. Проект: Поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните
площи в Национален парк „Рила”
Общата стойност на проекта е 13428 лв. Реализиран е през 2003г.
Цели на проекта включват:
Противопожарна дейност:
През 2003 година на територията на парка са възникнали 4 пожара с обща площ 0,45
дка, както следва: ПУ-Белово – 1 пожар с площ 0,2 дка, ПУ-Бели Искър – 1, с площ 0,05
дка и ПУ-Говедарци – 2, с обща площ 0,2 дка). При пожарите са изгорели основно треви,
храсти и мъртва горска постилка.В изпълнение на Оперативния план за противопожарна
охрана на територията на НП “Рила” са определени, оборудвани и обозначени местата
за палене на огън. Противопожарните депа бяха дооборудвани с ГСМ и противопожарен
инвентар. В изпълнение на Проекта на територията на парка, ПУ-Говедарци е изградена
противопожарна просека с дължина 2400 м.



Попълване и отглеждане на горски култури
През 2003 година е извършено: попълване на горски култури – 5 дка; отглеждане горски
култури – 25,9 дка
Извършена е инвентаризация на горските култури. Средният процент на прихващане е
72.80 %



Поддържащи санитарното състояние на гората дейности със съпътстващ добив на
дървесина:
Чрез възлагане.
Извършени са поддържащи дейности със съпътстващ добив на суха и паднала
дървесина на площ от 6,58 ха. Съпътстващо са добити 2172,47 м 3 лежаща маса, в т.ч.:
1147,13 м3 едра; 96,73 м3 средна; 0,31 м3 дребна и 928,30 м3 дърва за огрев. Постъпили са
приходи в размер на 62 274,81 лв
От местното население.
За 2003 г. са извършени поддържащи санитарното състояние на горите дейности със
съпътстващ добив на суха и паднала дървесина от местното население на площ от 37,27
ха. Съпътстващо са добити 1229,85 м3 лежаща маса, в т.ч.: 335,71 м 3 едра; 8,34 м3
средна и 885,80 м3 дърва за огрев. Постъпили са приходи в размер на 16034,03 лв.



Почистване на езерата от нетипична растителност и твърди битови отпадъци:
През 2003 г. Съвместно с Института по ботаника – БАН бяха почистени от нетипична
растителност и твърди битови отпадъци 7 високопланински езера (ПУ-Дупница –
Долното, Рибното, Трилистника и Близнака от групата на Седемте езера; ПУ-Костенец –
Сухото и Ибърското езера; ПУ-Якоруда – езеро Грънчар). Беше извършена
инвентаризация на видовия състав на водната растителност, определяне на нетипичните
видове и изясняване на механизма на размножаването им. През 2004 г. в ПУ-Боровец ще
бъдат почистени езерата Мусаленско и Каракашево.
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2. Проект: Научни изследвания и мониторинг
За проекта са изразходвани: 7170 лв
Целите на проекта включват:


Научни проучвания – включващи разработена Експертна система за мониторинг и
оценка на фитосанитарното състояние на горите и определяне на основните
насекомни стресори “TREE DOCTOR”, включваща сканиран илюстративен
материал, морфологични характеристики за по-важните насекомни вредители,
биоекология и описание на повредите.
Откриване находището на Iris variegata ssp. davidovii – ssp. balcanica в района на ПУ
Белица и инвентаризация на част от флората. Направено е описание на част от
находището на алпийска роза (Rhododendron myrthypholium Schott et Kotschy) в
района на ПУ Костенец. Описание на находища на алпийски повет (Clematis alpina L.),
рилска иглика (Primula deorum Vel.), жълта тинтява (Gentiana lutea L.), нарцисовидна
съсънка (Anemone narcissiflora L.) в ПУ Боровец; Описание на месторастенето на тис
(Taxus baccata L.) по ботаническия маршрут, ПУ-Говедарци; Описано е находището на
Potentilla montenegrina в резерват “Парангалица”; Картиране находища на четири
консервационно значими видове растения (рилски ревен, черен емпетрум, мечо
грозде, жълта тинтява) в ПУ Дупница в района на Черната скала и водопад “Скакавица”.



Мониторинг: С подкрепата на проект ОБРИР са проведени работни срещи по
разработване и прилагане на система за екологичен мониторинг и определяне на
съдържанието на матрицата за извършване на комплексен екологичен мониторинг
(КЕМ) за националните паркове “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”.
Съвместно със СС на БТС и Университетски аварийно-спасителен отряд (УАСО) е
извършено подновяване и възстановяване на туристическа маркировка и монтирани
съоръжения за безопасност на 15 туристически маршрута на територията на парка.
Направена е подготовка за изготвяне програма за съвместна дейност между ДНП “Рила



Екотуризъм: Проведени са посещения на изградения ботанически маршрут “Приятели
на растениеята, Яворова поляна – Урдин циркус” с 4 групи от “Зеленото лятно училище”
на Сдружение “Паневритмия” (21 – 25.07.2003 г.).
Проведен е за първи път на територията на НП “Рила” коло поход от яз. “Белмекен” до х.
“Македония” с участието на група американски велотуристи (05 – 06.08.2003 г.).



Мониторинг на туристическото натоварване:
3. Проект: Изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура. За
проекта са изразходвани 65572 лв. И включва следните дейности:



Туристическа инфраструктура:

За подобряване на туристическата инфраструктура и условията за пребиваване в парка
през 2003г. са изработени и монтирани конструкции на табели “Природна
забележителност” – 5 броя, “Правила за поведение” – 65 броя и “Резерват” – 25 броя.
Изградени са 10 нови места за краткотраен отдих на туристите. Изработени са 42 броя
конструкции за указателни табели в населените места, които ще бъдат монтирани през
2004 г. Монтирани са 590 бр. знаци и табелки (Място за палене на огън, Забранено
паленето на огън, Място за риболов, Риболовът забранен и др.).
Проект: Връзки с обществеността и образователни програми
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За целите на проекта са изразходвани 19849 лв като се включват следните дейности:


Издаване на рекламни и образователни материали, обогатяване на библиотеката на
ДНП “Рила”



Връзки с медиите



Партньорства, работа с обществеността и образователни програми:



Участие в работни срещи:



Организиране на кампании, отбелязване на конкретни дати от природозащитния
календар:
4. Проект: Дейности на парковата дирекция - за целите на тази дейност са
изразходвани 6595 лв като те включват обучение и квалификация на служителите от
НП Рила
Проектни разработки, финансирани от ПУДООС през 2004 г.
5.
Проект: Проект по Противопожарна дейност.
Проектът е реализиран през 2004г.
Извършено е:
 Изработване на общия план за противопожарна охрана – в периода 01.04.20.04.2004 г.
 Проверка на ППД и готовност (на всички ПУ, ЦО и ПЦ Паничище) – в периода 01.0631.06.2004 г.
 Изготвяне на документация за възлагане на МОП по извършване на противопожарни
дейности – 01-10.06.2004 г.
 Изготвяне на отчет (по форма) – за проведените ПП инструктажи на територията на
НП “Рила” – за противопожарният период

6.
Проект за почистване на езерата, реализиран през 2004 г.
Извършено е почистване от прекомерно развила се водна растителност и твърди
битови отпадъци на Мусаленско и Каракашево езера, намиращи се до хижа “Мусала”,
ПУ Боровец. (20.09.-21.09.2004 г.)
7.
Проект: Мониторинг на биологичното разнообразие
Проектът е осъществен през 2004 г.
Извършено е:
 Участие в определяне на трансект с пробни площи в ПУ Якоруда (15.09.-17.09.2004) г
и ПУ Дупница (19-21.10.2004 г.).
 Заснемане на пробните площи в ПУ Якоруда (15.09.-17.09.2004) и ПУ Дупница (1921.10.2004 г.) – определяне на координатите с GPS – приемник.
 Фитопатологично обследване на горите в пробните площадки в ПУ Якоруда (15.09.17.09.2004) и ПУ Дупница (19-21.10.2004 г.)
8.
Проект: Текущи дейности през 2004г.
Проектът включва изготвяне на годишен план за паша и ползване на сено.
Изготвен е годишен план за паша и ползване на сено. Приложен е контрол по
изпълнение на плана. Изготвен е годишен отчет и анализ на пашата и ползването на сено
на територията на НП “Рила” през 2004 г.
От тарифни такси за паша на домашни животни и добив на сено на обща стойност
1140.25 лв., в т. ч. от паша – 910.25 лв., от сено – 230.00 лв. Издадени разрешителни съответно:
за паша – 64 бр. и – 11 бр. за сенокос
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9. Проект за разработване на специализирана ботаническа екопътека през 2004г
Проектът включва разработване на трасе на екопътеката, с екип от ИБ при БАН (12.13.08.04 г.;16.-17.08.04 г.;13.-15.09.04 г.). Изработени са информационни табели, дипляна,
наръчник и ръководство за интерпретатора.
Проектни разработки, финансирани от ПУДООС през 2009 г.
10. Проект: Поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните
площи в Национален парк „Рила” през 2009г.
Всички разходи по проекта възлизат на 6868 лв. проекта е за периода 2009г. и включва
следните дейности:
 Поддържащи санитарното състояние на гората. Дейности със съпътстващ добив
на дървесина
 Разпространение на гъби (макромицети), видов състав и ресурсна оценка, IIeтап, 2-годишен проект. Включващ изследването на видовото разнообразие на
макромицетите като през 2009 г. са били установени 265 вида. Установените
гъби са от 2 отдела, 2 класа, 12 раздела, 44 семейства и 115 рода. В резултат на
работата по Проекта броят на известните макромицети от НП „Рила” вече е 651
вида.
 Други дейности са опазване на горите от пожари като са изготвени оперативни
планове за противопожарна дейност, проведени са срещи с органи на НСПАБ,
ДА „Гражданска защита”, ДАГ и общините и са съгласувани оперативни
планове за действие при пожари.
11. Проект: Туристическа инфраструктура и капиталово строителство
Проектът е реализиран през 2009 г. и разходите по него възлизат на 15 635лв. По проекта
са постигнати следните цели:
За подобряване на туристическата инфраструктура и условията за пребиваване в
парка през 2009г. са били монтирани 7 броя табели и знаци. Оформени са 4 нови места
за краткотраен отдих на туристите. Изградени са 5 броя пътни съоражения (мостове и
подпорни стени). В м. “Карталска поляна” в ПУ Благоевград е изграден покрит навес за
зелено училище по Проект ФАР ТГС България-Македония





Подновяване, възтановяване и направа на нова хоризонтална и вертикална
маркировка на територията на НП „Рила” - Тук се включва изработката на 300 броя
стандартни метални азимутни табели за зимна маркировка на туристическите
маршрути, окомплектовани със съответните крепежни елементи за закрепването
им на стълбовете. Изготвена е 100 м. сигнална светлоотразителна лента за
вертикални стълбове и азимутни табели. Подготвена е картна основа за
изработване на информационни листовки за маршрутите: ЦПШ Мальовица – вр.
Мальовица; ЦПШ Мальовица – Страшно езеро; ЦПШ Мальовица – Заслон БАК и ЦПШ
Мальовица – Йончево езеро – Римски друм.
Изградени са парково архитектурни мебели като тук са изработени 113 броя
табели и знаци и с били оформени нови места за краткотраен отдих на туристите.
Към този проект се включват дейностите по ремонт и поддържане на
инфраструктурата на НП „Рила”. Контролно информационни пунктове, поддържане
на пътища и пътни съоражения – мостове, подпорни стени и др.

12. Проект: Образователни програми, информационно
материали, посетителски центрове и обучения.

осигуряване,

рекламни
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Общата стойност на проекта възлиза на 16014 лв и проекта е постигнат през 2009г.
Към този проект са включени дейности по поддържане на ПЦ “Паничище” и ремонт на
отоплителни инсталации, популаризиране на парка, отбелязване на дати от
природозащитния календар, обучение и квалификация на служителите от НП “Рила”.
13. Проект: Научни излседвания и мониторинг
Проектът е реализиран през 2009 година и разходите по него възлизат на 1481 лв Тук се
включва мониторинга на биологичното разнообразие, мониторинг на флора. Картирани
са популациите на петниста тинтява и райхенбахова перуника в ПУ Дупница, измерена е
площа която заемат видовете, тяхната плътност, фенологични фази, здравословно
състояние и заплахи.
14. Проект: Инвентаризация и видов състав на висши растения -1-ви етап, 3-годишен
проект
През 2009 година започна изпълнението на проекта от План за управление на парка,
финансиран от ПУДООС, като по него са инвентаризирани и описани 437 вида висши
растения.
Картирано е находище на Lathyrus grandiflorus, вид които не е вписан в Приложение №
12.1 от Плана за управление на парка. Инвентаризацията е извършена в ПУ Дупница от
16.06.09г. до 19.06.2009г.
15. Проект „Оптимизиране на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България». 2007
– 2009. Изпълнител – Институт по ботаника, БАН, НПМ - БАН
Проектни разработки, финансирани от ПУДООС през 2010 г.
16. Проект: Природозащитно образование – Организиране и провеждане на
образователни дейности по програмите “Паркът и класната стая”, “Зелено
училище”, “Паркът –природен музей” и “Рила – позната и непозната”.
За целите на проекта са реализирани презентации за “Национален парк Рила” и
Натура 2000 на среща-дискусия в гр, Сапарева баня през 2010г., Презентации за
“Национален парк Рила” пред студенти от Аграрен университет Пловдив, ботаническа
ексурзия с деца и педагози в района на циркуса на “Седемте езера”
17. Проект: Инвентаризация и видов състав на висщите растения – три годишен
проект
Осъществен през 2010г. При изпълнението на този проект е взето участие в научна
конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда”, под патронажа на Министъра
на околната среда и водите на Република България по повод Международната година на
биоразнообразието. Дейностите по проекта включват инвентаризация на растителните
видове в районите в които е извърщен мониторинг на КЗВР и НСМБР. Описани са 518 вида,
от които 73 консервационно значими.
18. Проект: Минералите в “Национален парк Рила”
С реализирането на проекта минералите в “Национален парк Рила” е изпълнена и
Програмата № 5.5.7 „Програма за утвърждаване идентичността на парка” от плана за
управление на “Национален парк Рила”, чрез поставени върху макета на парка на знаци,
символи и легенди на минералните находища срещащи се в парка.Проектът е
осъществен през 2010г.
19. Проект: Дейности изпълнявани по членството на парка в мрежата PAN Parksресертификация на парка, участия в работни срещи, обучения и конференции.
Дейности по прилагане и изпълнение на Стратегия за развитие за устойчив
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туризъм около НП „Рила”, Плана за управление на посетителите в НП „Рила” и
сертифициране на местните бизнес партьори.
Проектът е осъществен през 2010г. и включва дейностите :
 Изготвяне на годищен последващ доклад за стандарта на парка по Пан Паркс
ръководството за проверка по Принципи и критерии;
 Участие в работна среща на местната Пан Паркове група за НП „Рила”.
 Организиране и провеждане на работна среща на Дирекция НП „Рила” с
членове на Местната Пан Паркове Група за Национален парк Рила и др.
20. Проект: Възтановяване на популацията на балканската пъстърва в избрани реки и
езера на НП „Рила”.
Проектът е осъществен през 2010г., като е направено проучване за закупуване на
зарибителен материал за балканска пъстърва. След извършването на дейността е
подготвена и заповед за забрана на риболова на територията на НП „Рила” за периода до
31.12. 2012г.
Изпълнение на проекти през 2011г.
21. Проект Управление на природните компоненти:
Проектът включва:


Борба с ерозията - за целта за изработени технически проекти за района на
Седемте рилски езера за рекултивация на нарушени терени и туристически
маршрути в района от утвърдения план за дейността на Дирекция НП “Рила”
през 2011г.



Предотвратяване на пожарите – направа на нови и поддържане на
съществуващи противопожарни съоражения. Изработване, поставяне,
поддържане на табели с противопожарно съдържание. Изработени знаци на
теритоята на парка. Проекта включва поддържане и ремонт на
противопожарна техника, специализирано противопожарно наблюдение и
т.н.



Биологичен мониторинг на горските екосистеми – поддържане санитарното
съсътояние на горите дейности на територията на НП “Рила”



Инвентаризация и видов състав на висшите растения – три годищен период.

22. Проект: Управление на посетителите
Проектът е изпълнен през 2011 и включва развитието на система от екопътеки в т.ч.
подновяване, възтановяване, ремонт и направа на хоризонтални и вертикални туристически
маркировки на основните и второстепенните туристически маршрути на НП Рила. Във
връзка с това е извършено почистване на туристическа пътека и възтановяване на
хоризонтална маркировка от х. Мусала - Чадер тепе – Ситняково;
Осъществени са ремонт и поддържане на инфраструктурата на НП “Рила”,
поддържане на пътищата и пътните съоражения, мостове, подпорни стени.
23. Проект: Интерпретация и образование
Включва закупуването на специализирана литература и DVD филм с екологична
насоченост. Организиране и провеждане на образователни дейности по програмите
„Паркът –класната стая”, „Паркът – природен мусей” и „Рила - позната и непозната”.
Осъществен е през 2011г.
24. Проект: Партьорства и местни общности
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Проектът е проведен през 2011г. Включва организиране и участие в работни срещи,
свързани с управлението и опазването на Седемте рилски езера с участието на
заинтересовани страни – МОСВ, местна власт, туристически дружества и т.н.
25. Проект: Дейност на паркова администрация
Включва екипировка и оборудване на охраната, обучение на парковата охрана за
действие в авариини ситуации, действия по залавяне на нарушители и пр. Към дейностите
на парковата администрация се включва и популяризиране на парка.
Изпълнение на проекти,финансирани от ПУДОС през 2012г.
26. Проект: Организиране и провеждане на образователни дейности по програмите
“Паркът и класната стая”, “Зелено училище”, “Паркът –природен музей” и “Рила –
позната и непозната”.
На 13. 08. 2012г. в района на Седемте рилски езера е проведено Зелено училище,
което е било под формата на ботанически маршрут Седемте рилски езера- Раздела –
Седемте рилски езера на които са били представени растителни видове в района, тяхната
екология, косервационна значимост и правилата за поведение в парка, които трябва да
спазват посетителите
27. Проект: Отбелязане на дати от природозащитния календар – 24 февруари – 20
години Национален парк Рила. Световен ден на водата, Ден на Земята, Ден на
биоразнообразието, Европейски ден на парковете, Зелена седмица, 5 юни –
Световен ден на околната среда, Европейска седмица на мобилността,
Международен ден за опазване на биоразнообразието - 29 декември и др.
Организиране и провеждане на конкурси, открити уроци, изложби, посещения на
парка и др.
В рамките на проекта са организирани и проведени еколектория съвместно с
регионално исторически музей Благоевград, както и откриване на изложба в Център за
туристическа, бизнес и културна информация - Белица съвместно с ОНЧ “Г. Тодоров” –
Белица и Празник с партньорите на парка, посветен на 20 годишнината от обявяването на
НП “Рила ” за защитена територия.
28. Проект: Научни изследвания
Осъществява се мониторинг на състоянието на абиотичните показатели като
през 2012 г. продължава започналият през 2004 г. мониторинг на течащи и стоящи води.
Общо от територията на НП Рила са взети 36 проби. Направените анализи от ИАОС
показват, че почти 100% от обследваните показатели попадат в нормите за първа
категория водопримник. Извършен е и мониторинг за състоянието на консервационно
значимите растения и животни, в резултат на което са посетеничетири паркови
участъка, в резултат на което бяха картирани месторастения на Gentiana punctata,
Gentiala lutea, Rheum rhaponticum, Rhodiola rosea.
Извършен е и мониторинг на гори, като в резултат на това е извърщено
картиране на следните видове:
 Картиране и описание на местонахождението на Борисова ела;
 Картиране и описание на местонахождението на Тис.
29. Проект: Прилагане на национална система за мониторинг на биологично
разнообразие.
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Посетени са три паркови участъка в резултат на което е извършен мониторинг
на картирани през 2011г. видове висши растения в местата определени за такъв, както
и мониторинг за кафява мечка, съглано утвърдения от Министъра на околната среда и
водите график. Картирани са видове включени в НСМБР, които са описани на
територията на целия парк и резерват.
Други текущи дейности, нефинасирани от ПУДООС
През 2012г. е изготвен и одобрен проект „Устойчиво управление на НП Рила –I-ва фаза”
по ОП „Околна среда 2007-2013г”. В план за дейностите в ЗТ – Изключителна държавна
собственост през 2012 са заложени следните дейности:
 Разходи за Одит на Проект „Устойчиво управление на НП Рила –I-ва фаза” по ОП
„Околна среда 2007-2013г”
 Разходи за организация и управление на проект „Устойчиво управление на НП
Рила –I-ва фаза” по ОП „Околна среда 2007-2013г”
 Разходи за публичност на проект „Устойчиво управление на НП Рила –I-ва фаза”
по ОП „Околна среда 2007-2013г”
30. Проект: Поддържащи санитарното състояние на горите дейности на територията
на НП Рила – Маркиране на дървесина и публикуване на обяви по процедурите за
възлагане на поддържащите дейности
31. Проект: Зарибяване на Седемте рилски езера с балканска пъстърва.
С цел реализиране на дейността са били зарибени с балканска пъстърва езерото
Бъбрека. Зарибяването има за цел увеличаване числеността в популацията на балканската
пъстърва в циркуса на Седемте рилски езера. Зарибяването е в изпълнение на
програма5.1.11. “Програма за управление на състоянието на популацията на диви животни
” от План за управление на Национален парк рила. Деиността е осъществена през 2013г.
32. Проект: Дейност свързана с кампании за опазването на околната среда
В изпълнението на проекта са били проведени:
- Кампания да изчистим “България за един ден” – почистени са териториите над
курортното селище паничище до местността Самоковището.
- 5 юни Световен ден на околната среда;
33. Проект: Отразяване на Натура зоните по Директивата за хабитатите в KBC и
кадастрална карта;
С цел реализиране на проекта е взето участие в:
- Обучение по проект DIR 59318-2-3 разработване и внедряване на
информационна система за защитените зони от екологичната мрежа
Натура 2000
- Потребителска конференция ГИС в действие в сесия ГИС за околната среда
Поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи в
Национален парк „Рила”
34. Проект: Поддържане санитарното състояние на гората, дейност на територията
на “НП Рила” – маркиране на дървесина и публикуване на обяви по процедурите за
възлагане на поддържащи дейности
През 2014 на територията на НП Рила бе предвидено да се извършат дейности
чрез възлагане на територията на ПУ Костенец, ПУ” Боровец” и ПУ Говедарци.
35. Проект: Дейност свързана с кампании за опазването на околната среда
В изпълнение на проекта са организирани и проведени:
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-

-

Кампания да изчистим “България за един ден” – в резултат на кампанията бяха
почистени слените територии: Лет. „Бодрост”, и м. Славово за парков участък
Благоевград, КК „Семково”, м Стеници., м. Зимния завой, м. Валевица ;
В проекта са включени кампании с обществеността с участието на
заинтересовани страни;
Кампании за опазване на околната средав рамките на провеждащото се
„Еднодневно Екоучилище в НП Рила”

36. Проект: Мониторинг на състоянието на абиотичните показатели
За целите на проекта се извърщи анализ на течащите води и стояшите води. На
взетите проби бе направен физиологичен анализ и на Д „НП Рила” са предоставени
резултатите с протоколи от РЛ Благоевград на ИАОС Благоевград, Пазарджик и София.
37. Проект: Мониторинг състояние на консервационно значими растения и животни
Във връзка с изпълнение на проекта е направен мониторинг на снежно кокиче,
жълта тинтява, и жълт планински крем. Мониторинг на черна боровика-отчитане на
фенологичните фази и ресурсна оценка на запас от черна боровинка. Най-много са
картираните находища на жълтата тинтява.
Направен е и мониторинг на консервационно значимите едри бозайници. Тук се
включва дивата коза, благороден елен, сърна, дива свиня и т.н. Проекта е осъшествен през
2014г
38. Проект: Отразяване на защитените територии в KBC и кадастрална карта
С цел реализиране на проекта е осъществена профилактика на графичната
станция с цел подобряването на практическото използване на възможностите на
географската информационна система на „НП Рила”
39. Проект: Прилагане на национална сиситема за мониторинг на биологичното
разнообразие
Служители от Д „НП Рила” са взели участие през 2014г. в масирания мониторинг на
кафявата мечка в Смолянски регион в периода от 05.11 – 07.11.2014г. Такъв е извършен на
територията на Национален парк Рила в периода от 11. 09. – 21.09.2014г., съгласно
утвърдената методика и по утвърдени маршрути. Попълнени са полеви формуляри с
резултати от мониторинга, които са представени в Централен офис заедно с доклада от
началник отделите „КО”. Попълва се база данни на ИАОС с резултати от мониторинга на
кафява мечка на територията на НП „Рила” , след което е подпълнен електронния
формуляр.
Други двама служители от НП „Рила ” са участвали в обучение на два модула
организирани от ИАОС по Проект DIR – 5113024-1-48 “Теренни проучвания за
разпространението на видов/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията
на цялата страна I-ва фаза.”
40. Проект: Сключване на застраховки „Живот, заболяване, трудова и битова
злополука на служителите от НП Рила. Закупуване и доставка на медикаменти.”
В изпълнение на проекта са били сключени застраховки „Злополука и заболяване”
на служителите от „НП Рила” и са били закупени медикаменти за допълване на аптечките в
автомобилите по Парковите участъци на Д „НП Рила” за което са изразходвани по
предназначение на проекта следните средства:
 Закупуване и доставка на медикаменти – 1447, 06 лв.
 „Сключване на групова застраховка „Злополука и заболяване” на служителите от НП
Рила” – 2301,12 лв.
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41. Проект: Наемане на лица за подпомагане на охраната и контрол в района на
Седемте рилски езера в интензивния туристически сезон. Организиране на
дежурни групи от служители ПОК в интензивния туристически сезон
В изпълнение на утвърдена от Министъра на ОСВ Програма от мерки за района на
Седемте рилски езера Д „НП Рила”, организира дежурни групи от служители „ПОК” в
интензивния туристически сезон ц сел охрана и контрол в района на Седемте рилски
езера за периода 15.07.2014 до 15.09.2014г. Дадени са били общо 77 дежурства от
командиовани служители от други паркови участъци, които са подпомогнали Парков
участък Дупница в организирането на контролно-охранителни мероприятия и съблюдаване
на режимите и нормите залегнати в ЗЗТ и Плана за управление на „НП Рила”
42. Проект: Поддържане интернет страницата на НП „Рила”- поддържане на домейн,
хостинг, обновяване и редакция, добавяне на страници, хардуерна и софтуерна
поддръжка. Обезпечаване и поддържане на интернет за ПЦ Паничище:
В изпълнението на проекта са извършени следните дейности:
 Регистрация и поддържане на домейн www.rilanationalpark.bg-platen платен за една
година до 08.05.2015г.
 Изработване на нов модул „Профил на купувача” на сайта на „НП Рила”, съобразно
с промените в Закона за обществените поръчки.
Проекти, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство
43. Проект: „Опазване на биоразнообразието на глациални реликтни растения в
България (Conservation of biodiversity in hot-spots of glacial relict plants in Bulgaria)
Финансов механизъм на ЕИП. Норвежки грант, 2009-2011 г.
Проектът е бил насочен към локализиране на популациите на глациални реликтни
растения и оценка на тяхното състояние. Изпълнител: Институт по ботаника, БАН
Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“
44. Проект „Изследване и картиране на растителни пейзажи в горската част на Рила
планина» - 2001 г. Проект на Института по ботаника, БАН
45. Проект Характеристика на природната среда и структура на представителни
екосистеми от Picea abies (L.) Karst. в Рила планина. 2001 – 2002. Проект на Института
за гората, БАН
46. Проект „Естествено възобновяване на горски екосистеми и макро- и
микросукцесии в Рила планина“. 2004 – 2007 г. Проект на Института за гората, БАН
47. Проект „Комплексно изследване на високопланински защитени, ендемични и
редки лечебни растения в българската флора – опазване и устойчиво използване“.
2009 – 2013 г.Проект на Института по ботаника/ ИБЕИ-БАН.
Проекти, финансирани от ОП „Околна среда 2007-2013 г.
48. Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”.2011 – 2013 г.Изпълнител «Консорциум «НАТУРАБългария» Извършено е картиране и определяне на природозащитното състояние
на видове и местообитания от Приложения 1 и 2 на Директивата за
местообитанията, намиращи се на територията на защитена зона «Рила» от
мрежата Натура 2000 в България.
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49. Проект „Теренни проучвания за разпространение и численост на висши растения,
мъхове и гъби; безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, птици, бозайници. 2013 –
2015 г. Изпълнители – ИБЕИ-БАН, "Обединение ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ".
Проекти, финансирани от МОСВ
50. Проект „Устройствен проект на лечебни растения към раздел "Лечебни растения"
в ПУ на НП "Рила". 2004 – 2007 г. Предмет на проекта са били 11 вида лечебни
растения с находища на територията на парка Изпълнител: Институт по ботаника –
БАН.
51. Проект «Макромицетите в НП „Рила” – видово разнообразие и ресурна
оценка”.2007 – 2009 г. Изпълнител Институт по ботаника, БАН.
52. Проект Разработване на Червени списъци на висши растения и гъби“. 2003 – 2005 г.
Оценка по критериите на IUCN на 1400 вида от българската флора и микота, в т.ч. и
на територията на НП „Рила“. Изпълнител: Институт по ботаника – БАН.
53. Проект „Опазване на видове и хабитати в България: Инвентаризация на
потенциални обекти за НАТУРА 2000 по групите флора и хабитати“. 2004 – 2005
г.Финансиране – МОСВ и Датско министерство на околната среда.
54. Проект „Червена книга на Република България, т. 1. Растения и гъби, т. 2. Животни, т.
3. Местообитания. 2004 – 2007 г. Изпълнител – институти на БАН, експерти от ЛТУ, СУ,
НПО.
55. : Проект «Изграждане на мрежа от защитени зони в България – НАТУРА 2000“. 2005 –
2006 г. Изпълнител – БАН, НПО, СУ, ЛТУ
Проекти от програма Life+
56. Проект „пазване и възтановяване на 11 типа природни местообитания край реки и
влажни зони в 10 НАТУРА 2000 места в българските гори“. 2010 – 2014 г. (На
територията на парка обект са популациите на 4 вида висши растения
в
местообитания 6430 и 7140). Изпълнител –БАН
Проекти на Plantlife International
57. Проект Оценка и избор на важни места за растенията в България (Important plant
areas). 2002-2003; 2006, 2007. Изпълнител – Институт по ботаника, БАН
Проекти, финансирани от Дръжавния бюджет
58. Проект „Монографска поредица“Флора на Р България”, том 11. Проектът се
изпълнява през целия период на действие на План01. Изпълнител –Институт по
ботаника, Институ по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.
59. Проект „Монографска поредица “Гъбите в България”, тт. 5-10. Проектът се
изпълнява през целия период на действие на План01. Изпълнител –Институт по
ботаника, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
60. Проект „Проучване биоразнообразието на мъховете в България, база данни и
картиране на разпространението им“ 2006 – текущ. Включени са данни и от
територията на НП „Рила“. Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания, БАН.
61. Проект
Изследване
на
флората
и
растителността:
разнообразие,
разпространение, биосистематика, динамика и консервационна значимост. 2009 –
текущ. Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.
62. Проект „Таксономия, опазване и устойчиво използване на гъбите“. 2009 – текущ.
Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.
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63. Проект „Растителни ресурси: изследване, опазване и устойчиво ползване на
лечебни и стопански ценни растения от дивата и култигенна флора“. 2009 – текущ.
Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН.

