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Автор: инж. Венцеслав Гълъбов, инж. Любомир Алексов

1. Пожари
1. Анализ на дейността на Д „НП Рила“ по опазването на парка от
пожари през ревизионния период, съгласно наличната документация
1.1. Цели и задачи произтичащи от Плана за управление , свързани с опазването на
парка от пожари и тяхното изпълнение
Предвидените проекти и дейности свързани с опазването на парковата територия от
пожари, предвидени в ПУ на НП „Рила” от 2001 г, са свързани с постигане на Главна цел
- „Съхранение, опазване и поддържане естествеността на екосистемите и
ландшафта”.
За нейното осъществяване, предвидените проекти и дейности са включени в рамките на
програми от ПУ „Подобряване условията за туризъм и инфраструктурата в парка”,
както и Технически проект за ППУ(Противопожарно устройство) на парк Рила от 2003г. (в
сборника наричан за кратко – Технически проект ).
Целта и обекта на прилагане са: „Предотвратяване на опасността от пожари и
намаляване на тяхното негативно въздействие върху екосистемите от парковата
територия”.
Формулираните очаквани резултати са:
- Намаляване броя на пожарите в парка;
- Определяне на мерки за възобновяване на засегнатите от пожари площи;
- План за обучение на служители и доброволци;
- Разработване на система за координация и съвместни действия с
партньори.
В рамките на главните цели - „Институционално развитие на Д „НП Рила“ и обучение” е
предвидено като проект/дейност: „Системно обучение на парковата охрана”.
Планът за управление от 2001 г. предвижда и редица оперативни задачи свързани с
отговорностите на Д „НП Рила“ по изпълнението на предвидените в Плана за управление
програми и проекти. Те се изпълняват ежегодно в рамките на служебните задължения
на служителите от Д „НП Рила“, съгласно техните длъжностни характеристики:
o

Ежегодно разработване на оперативни планове за пожарна безопасност;

o

Обучение и инструктаж на служители и доброволци се организира всяка година
преди началото на пожароопасния сезон от Д „НП Рила“. Организират се
съвместно с местните власти и се провеждат със съответните служби на
Национална служба по противопожарна безопасност и защита на населението
(НСПБЗН), Министерство на вътрешните работи (МВР), Държавна агенция
„Гражданска защита” и др.;

o

За противопожарни дейности се ангажират и ползвателите в парка.
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изпълнение на поставените с Плана за управление цели и предвидените
програми, проекти и дейности, по специално разработено от Д „НП Рила“
задание през 2002 г., е изработен Технически проект за ППУ(Противопожарно
устройство) на парк Рила от 2003г.Той е утвърден със Заповед № РД1077от
20.08.2003г.. на Министъра на Околната среда и водите.

Основната цел на проекта е да се обосноват и регламентират необходимите
мероприятия за опазване на парка от пожари, както и да се предвидят необходимите
за изпълнението им средства за периода на действие на Плана за управление.
Проектът прави подробен анализ на наличното материално- техническо обезпечаване
на противопожарната организация при Д „НП Рила“ и на тази база, отчитайки и
действащата в страната нормативна база и утвърдените практики, определя
необходимите
за
изпълнение
през
ревизионния
период
мероприятия
по
противопожарно устройство на парковата територия, както и други превантивни мерки
и подготвителни дейности. Предвижда необходимите за реализацията им средства - за
съоръженията с противопожарно значение, освен средствата за изграждане и тези
необходими за ежегодната поддръжка.
Проектираните мероприятия са разработени по паркови участъци и общо за
територията на парка, като към проекта, за тяхното онагледяване е изработен и картен
материал. Предвидени в плана са средства за изграждане на нова противопожарната
инфраструктура на парка и за снабдяване с необходимата екипировка, както и за
ежегодна
поддръжка
на
съоръженията,
екипировката
и
наемането
на
пожаронаблюдатели.
В съответствие с формулираните очаквани резултати в проекта са разработени:
o

Определяне на мерки за възобновяване на засегнатите площи от крупни пожари
през изминалия период ;

o

План за обучение на служители и доброволци, който включва система от курсове
за обучение на три целеви групи.

Ревизионният период на техническия проект е изтекъл през 2010г. В рамките на
разработвания от Д „НП Рила“ проект „Устойчиво управление на „Национален парк
Рила” и РМГ, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, е
изработен Технически проект за ППУ на парк Рила от 2003г. утвърден със Заповед №
РД1077от20.08.2003г.. на Министъра на Околната среда и водите.
Техническият проект включва анализ на рисковете от възникване на пожари на
територията на националния парк и резерватите и на готовността на Д „НП Рила“ за
превенция и борба с тях.
Направен е подробен преглед на изпълнените противопожарни мероприятия- във връзка
със съществуващите съоръжения с противопожарно значение и наличното материалнотехническо обезпечаване, както от количествена гледна точка по отношение на
действащите нормативни документи, така и по отношение на текущото им състояние.
Отчетено е и изпълнението на други противопожарни мероприятия и дейности по
опазване на парка от пожари - осигуряването на патрулно-наблюдателна служба,
провеждане на курсове за обучение за боравене с БМТ, провеждането на лесокултурни
противопожарни мероприятия, изграждането на система за институционална
координация и съвместни действия.
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На тази база са проектирани нови мероприятия по противопожарно устройство на
територията. Предвидена е необходимата екипировка. Планирани са средства за
реализация на мероприятията и набавяне на екипировката, както и за ежегодна
поддръжка на съоръженията и материално техническата база. Разработката е по
паркови участъци и общо, като освен Обяснителната записка е представен и картен
материал.
В техническия проект са представени и технически спецификации на проектираните
мероприятия по противопожарно устройство- както по изграждането им, така и по
ежегодната им поддръжка, както и технически спецификации на необходимата
противопожарна екипировка. Тези спецификации улесняват Д „НП Рила“ при
сключването на договори за обществени поръчки с юридически лица за изработване и
поддръжка на съоръжения с противопожарно значение и материално-техническо
обезпечаване.
По отношение на предвидените в ПУ оперативни задачи свързани с отговорностите на Д
„НП Рила“ по пожаробезопасността в парка, ежегодно или постоянно (неколкократно)
през годината са изпълнявани следните мероприятия и дейности:
Преди началото на пожароопасния сезон, се изготвя Оперативен план за
опазване от пожари на територията на НП „Рила”. Той съдържа планираните за
изпълнение през годината противопожарни мероприятия и е съгласуван с
ОУПБЗН гр Благоевград. На негова база, главните инспектори изготвят оперативни
планове за територията на своите участъци. Оперативните планове се съгласуват
с поделенията на НСПБЗН. В тях са описани задълженията и отговорностите на
отделните длъжности в Д „НП Рила“, във връзка с превенцията и борбата с
пожарите, като съдържат и срокове и отговорници по реализацията на всяко
планирано мероприятие. Като приложение към плана се представят и списък с
гасяческото ядро от служители на Д „НП Рила“, схемата за оповестяване, график
за осигурено дежурство през пожароопасния сезон.
Обявяване на пожароопасния сезон със заповед на Директора на парка, на
основание заповеди на Министъра на МОСВ.
Подписване на споразумения с поделенията на НСПБЗН за съвместни действия,
които включват: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на
пожари на територията на НП „Рила”; Координиране на действията при
сигнализиране за горски пожари и участие в гасенето им.
Подписване на споразумения за съвместна дейност (на територията на парка и
в прилежащите горски територии) с ЮЗДП - гр. Благоевград и неговите
териториални поделения. Споразумението регламентира превантивни мерки по
опазване на горите, и действията при пожарна ситуация.
Създаване на гасачески групи от местното население съвместно с органите на
местната власт в населените места около парка. Списъците на гасачите се
предоставят в Д „НП Рила“.
Организиране на викторини, обучения и състезания от Д „НП Рила“ и РСПБЗН, с
деца от началните и средни училища на гр. Благоевград, Дупница, Костенец,
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Белово, Якоруда, Белица и Разлог с цел обучение по основни противопожарни
правила и адекватно поведение в случай на пожарна ситуация.
Проверка на наличността и изправността на материално техническата база и
доокомплектовка в случай на нужда.
на терен и
противопожарно значение;

поддръжка

на

наличната

инфраструктура

с

Сформиране на противопожарно ядро от обучени и инструктирани служители
на Д „НП Рила“;
Назначаване на необходимия брой пожаронаблюдатели;
Периодичен инструктаж на всички ползватели на територията на парка /пастири,
хижари, билкари, гъбари и др./. Същите подписват декларация, че са запознати
с противопожарните правила и се задължават да ги спазват;
При възлагане на дейности на юридически лица, в съответните договори се
включват клаузи, задължаващи ги да участват в гасенето на пожари;
В периоди на висока текуща пожарна опасност, със заповед на Директора се
организират денонощни дежурства на парковите служители. Ежеседмично
главните инспектори на ПУ изготвят график със служителите, отговорни за
наблюдението на парка, дежурните автомобили и др.;
При масови посещения на територията на парка, свързани с чествания на
бележити дати, събори и други, се осигурява допълнително дежурство от
служители на парка, РСПБЗН и РУП;
Преди и по време на пожароопасният сезон чрез регионалните и общински
средства за информация се излъчват материали с противопожарно
съдържание;
Изработват се и се разпространяват брошури, листовки, рекламни материали с
противопожарно съдържание;
Ежегодно с органите на РСПБЗН от съответните общини се провежда инструктаж
на всички служители от парковата охрана и експертния състав при Д „НП Рила“
за действие в случай на пожари;
Периодично се провеждат обучения. Повечето служители са преминали
специализираните курсове на обучение.
По данни на Д „НП Рила“, през двата отчетни периода 2001 - декември 2006 г и юни 20072011 г., по отношение на изградената на терен противопожарна инфраструктура и
снабдяване с необходимата екипировка е извършено следното:
2001- декември 2006 г.
всички служители от парковата охрана са оборудвани със закупените лични
предпазни средства и специализирана екипировка;
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закупени са необходимия брой противопожарни шкафове за изграждане на
противопожарните депа. Депата са монтирани в опорните пунктове на
парковата охрана, хижи и др. постройки на територията на самия парк, така че
противопожарните инструменти и останалия инвентар да бъдат максимално
бързо и удобно използвани в случай на нужда;
съгласно промените в нормативната уредба, част от противопожарните депа са
дооборудвани с необходимия брой бензиномоторни помпи и бензиномоторни
триони;
изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.
Инвестираната в набавянето на противопожарна екипировка и материално –
техническо оборудване сума за периода възлиза приблизително на 70 200 лв.
Изградена и поддържана през периода е била една минерализована ивица с дължина
10 км, при предвидени по проект 24 км.
Дирекция „НП Рила“ е разработила и реализирала проект (вкл. до 2010 г) за изграждане
на водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни и
поставяне на бариери на горски пътища за ограничаване достъпа в пожароопасни
райони по време на текуща пожарна опасност. Изградени са били 8 бр водоизточници
и поставени 6 бр. бариери на територията на парка.
Необходимите средства за реализирането на противопожарните мероприятия за
периода 2001- 2006 г са били 220 хил.лв, като за изпълнението им Д „НП Рила“ е получила
финансиране от МОСВ в размер на 46 700 лв.

януари 2007 - 2011 г.
-

поддръжка и ремонт на пътища за движение на противопожарни автоцистерни;

-

изграждане и ежегодна поддръжка на минерализовани ивици с обща дължина
22 км.

-

изграждане и поддръжка на нови места за палене на огън.

Обезпечените от МОСВ средства за противопожарни дейности на територията на
парка за периода 2008 - 2012 г. възлизат приблизително на 275 200 лв. или
средногодишно по около 55 хил. лв.
Като основни проблеми свързани с обезпечаване пожаробезопасността на парка и
през двата отчетни периода са посочени:
амортизацията на пътната мрежа в парка и невъзможността да бъде
използвана в случай на нужда от противопожарни автоцистерни. Освен
липсата на финансиране, налице са били и институционални пречки- до
2005 г. горскопътната мрежа е била дълготраен материален актив,
собственост на МЗХ и едва след това е прехвърлена на Д „НП Рила“.
всички служители от парковата охрана са оборудвани с необходимите
лични
предпазни
средства
и
специализирана
екипировка
–
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специализирано облекло и обувки и лични предпазни средства- каски,
противодимни маски, ръкавици. Те обаче са вече амортизирани и трябва
да се подменят с нови;
недостатъчно финансиране на мероприятията и дейностите по
противопожарно устройство на територията, превантивни дейности и
материално- техническо обезпечаване по отношение противопожарната
безопасност на парка.
В изпълнение на Технически проект за противопожарно устройство и действие при
бедствия и аварии на територията на НП ”Рила”, през последните две години 2013 и
2014г., са реализирани следните мероприятия:
Ежегодна поддръжка на минерализовани ивици с обща дължина 21.8 км.;
Провеждане на курс за обучение за придобиване на правоспособност за
работа с БМТ на личният състав на Национален парк „Рила” – 73 броя
служители;
Доставена е противопожарна екипировка и технически средства за
борба с горски пожари, както следва: комплект защитни дрехи и обувки и
лични предпазни средства- 65 броя, бензиномоторни помпи- 9 бр., ръчни
пръскачки- 16 бр., бензиномоторни триони за поваляне, оборудвани с
допълнителен набор инструменти- 9 бр., бензиномоторни триони за
кастрене- 15 бр.
Поддръжка на съществуващи места за палене на огън и табели с
противопожарно съдържание.
В изпълнение дейностите по проекта, на етап изработване и утвърждаване на типов
проект и сключен договор за изпълнение с фирми са:
устройване на нови места за палене на огън.
На етап изработване и утвърждаване на конкретни технически проекти за
ремонт на горски пътища и сключен договор за изпълнение с фирми са
пътища с обща дължина 46.9 км, по паркови участъци както следва:
ПУ „Белица“ - 12 км; ПУ „Белово“ - 16 км; ПУ „Боровец“ – 12.9 км; ПУ
„Дупница“ - 9 км;

1.2. Пожари и запалвания на територията на парка през ревизионния период
Възникналите на територията на националния парк запалвания и пожари през
ревизионния десетгодишен период- 2004 - 2013 г, по брой, площ и опожарена
растителност се разпределят както следва (Табл. 1):
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година

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
общо
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Брой
запалвания/пожари

обща
площ,
дка

широкол.
гори, дка

иглол.
гори,
дка

треви,
клек,
дка

1/2/-

20
45

2

40
41

4

3/-

2850

24

95

2500

3/2/1
5/1
4/19/2

20.5
236
196
10.5
3306.0

3

8
34
38
0.5
177.5

20.5
300
206

8
39

3174.5

През 2004, 2007 и 2009 г запалвания и пожари на територията на парка няма.
През 2005, 2006 и 2010 г са констатирани по едно- две запалвания (три през 2010 г), с
малки площи (до 4 дка), които са навреме локализирани и потушени без да нанасят
материални щети.
През 2008г в местност Аризманица(ПУ Благоевград) на границата м/у горската част и
тревните горски площи възниква пожар. Разпростира се бързо в два фронта изток и
запад, като достига две водни дерета и там е ограничен, на юг и север е локализиран
от гасаческите групи на пожарна, горски , паркова охрана, доброволци. На помощ
идват няколко френски и испански самолета .Площта е голяма около 2800 дка, но
щетите не са големи поради едрата гора и низовия характер на пожара.
Пожара възниква в началото на м. Септември /02.09.2008г/ и трае около 12 дни.
През 2011 г възниква горски пожар на 29.11.2011г.до локализирането му на 02.12.2011 и
пълното потушаване на 05.12.2011г. на територията на ПУ Костенец с площ 230 дка, като
засегнатите площи са от иглолистни и тревисти формации.
През 2012 г. на територията на парка възникна
горски пожар 06.10.2012г.до
локализирането му на 30.10.2012 и пълното потушаване на територията на ПУ Костенец
като бе опожарена площ от 190дк от иглолистни и тревисти формации
Правейки анализ на причините за възникналите пожари в периода 2010- 2013 г, Д „НП
Рила“ отчита, че причините за възникналите запалвания и пожари са както следва:
небрежност при боравене с огън (освен това, извън специално определените и
обозначени места за палене на огън) - 1 брой , естествени причини (мълния)- 8 броя,
неустановени- 3 бр.
С изключение на относително големия пожар през 2011 г за ревизионния период може
да се направи извода, че броя на запалванията и пожарите на територията на парка и
засегнатите от тях площи не са големи. Средногодишния брой на запалванията е 2,
какъвто е и общият брой на пожарите. Запалванията се откриват, локализират и
потушават навреме и площта им не надхвърля 5 дка.
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При около 51 879 ха горски фонд и 26 115 ха високопланински ливади и пасища на
територията на парка, средногодишно, на 10 105 ха има по едно запалване или пожар.
Общата опожарена площ за десетилетието възлиза на 0.1% от залесената площ, а
средногодишната е десетократно по- малка.
За сравнение с площите под контрол на ИАГ при 3.9 млн. ха залесена площ, за
последния десетгодишен период, средногодишно се отчитат по 500- 600 пожара, със
средна площ 3.5 - 15 ха, което означава, че на 7100 ха охранявана площ се пада по
един пожар, а опожарената площ е 0.3% средногодишно.
Пожарите са се развивали предимно във високопланинската зона, в тревни и клекови
формации и са възниквали по естествени причини.

1.3. Оценка на постигането на целите и задачите по опазването на НП „Рила” от
пожари
В заключение може да се каже, че противопожарната практика на Д „НП Рила“ е на
необходимото ниво и действа адекватно по отношение на превенцията,
противопожарното устройство на територията и гасенето на горски пожари.
Служителите на Дирекция НП "Рила” са добре обучени и оборудвани за изпълнение на
текущите си задължения по опазване на парковата територия от пожари.
1.4. Информация относно планирани и изпълнени мерки за противопожарна защита по
проекти, финансирани от Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007- 2013 Г.“
Пожарите и последствията от тях са едни от най-големите заплахи за биологичното
разнообразие и защитените територии. В тази връзка МОСВ, в тясно взаимодействие с
органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към
МВР, полагат усилия за осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии,
изключителна държавна собственост – резервати, подържани резервати и национални
паркове. Със заповед от 18 март 2015 г. министърът на околната среда и водите
Ивелина Василева определи мерките, които да бъдат предприети през пожароопасния
сезон за 2015 г. – от 1 април до 31 октомври. Ръководствата на националните паркове и
регионалните инспекции по околна среда и води трябва да прилагат стриктно
оперативните планове за противопожарна дейност. С тях се регламентират дейностите,
свързани с превенция, мерките за своевременното откриване и гасене на пожари,
механизмите за взаимодействие с местните власти, органите на Изпълнителната
агенция по горите и органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“. Именно дирекцията на МВР и нейните териториални звена са
компетентните органи, които организират, контролират и осигуряват гасенето на
пожари, в т.ч. и в защитени територии - изключителна държавна собственост. В тази
връзка по Оперативна програма „Околна среда“, са доставени 207 специализирани
противопожарни автомобила. Отделно по ОПОС 2007-2013 са финансирани още 8
проекта за противопожарна защита.
1.Проект „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГД ПБЗН в
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МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари”. Доставени са общо 201 бр.
пожарогасителни автомобила с висока проходимост. Както и 6 броя с оборудване и за
мониторинг при гасене на горски пoжaри. Остава да бъдат доставени последните 67
пожарни по проекта. По проекта са доставени още 2400 броя лични предпазни
средства (комплекти), 18 термовизионни камери и 30 сгъваеми резервоари за вода за
пожарогасене.
Общият размер на проекта е 97,6 млн. лв. С доставката технически обезпечени ще са
териториалните звена на ГДПБЗН, които осигуряват пожарната безопасност в трите
национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 11 природни парка, 55
резервата и 35 поддържани резервата. Ще бъде осигурена и възможност за
своевременна намеса за предотвратяване на рисковете за възникване на горски
пожари и тяхното навременно и ефективно ограничаване и ликвидиране.
2.Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен
парк „Беласица”
3.Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен
парк „Врачански Балкан”
4.Проект „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие,
осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите,
стопанисвани от РИОСВ – София
5.Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват
„Тисата”.
6.Проект ,,Устойчиво управление на Национален парк Рила – I фаза”.
Дейностите на стойност 504 166 лв. включват почистване на лесокултурни и бариерни
прегради с обща дължина до 69,5 км., съгласно действащия Проект за противопожарно
устройство и действие при бедствия и аварии на територията на НП „Рила”; купуване и
доставка на противопожарно оборудване (противопожарно облекло и оборудване за
борба с горските пожари).
7.Проект на РИОСВ-Хасково „Реализиране на дейности по опазване,
поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видовете на
територията на резерват ,,Вълчи дол” и поддържани резервати ,,Женда”, ,,Борака”,
,,Боровец” и ,,Чамлъка”.
8.Проект „Устройство и управление на резерват ,,Бяла крава” и поддържани
резервати ,,Хайдушки чукар” и ,,Савчов чаир”.
9.Проект „Устройство и управление на Природен парк ,,Шуменско плато”.
Система за определяне на пожарната опасност
Понастоящем България не използва система за прогнозиране на пожарите и също така
малко се прави за анализ по отношение на сезонното развитие на пожарите. Такава е
ситуацията в рамките на НУГ, МОСВ, (различните паркове и резервати), НСПБЗН и
съответните регионални и местни администрации към тези институции. Подобно е
положението в областите и общините – не се използва никаква система за
прогнозиране на пожари.
България не разполага със модели за разпространението на пожари върху тревни и
горски площи и не обръща достатъчно внимание върху прогнозата за атмосферните
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условия. Няма постоянна връзка между противопожарните и метеорологичните служби
и хората получават информация за времето през следващите дни от вечерните новини.
Според интервюираните съществуват възможности за разграничаване на отделните
тежки пожарни сезони, но не и между отделните дни.
В повечето страни за които е характерна тежка пожарна обстановка, всяка година има
6 –10 дни през които атмосферните условия са изключително благоприятни за бързото
възникване и разпространение на пожари в горски и тревни площи. През тези дни,
трябва да има максимално ниво на готовност – наземни патрули и оборудване в
състояние за спешно реагиране. Ако възпламеняването не се ограничи в кратък срок
по време на неблагоприятните дни, често се разразяват големи и опасни пожари и
точно те са тези, като причиняват повече от 95 % от всички щети. Очевидна е
необходимостта от бърз и ефективен контрол на пожарите възникнали в такива дни.
Липсата на система за предвиждане на пожарите не дава никакви възможности на
службите да алармират населението за неблагоприятните пожароопасни дни, нито пък
дава възможност на самите служби да се подготвят по-добре за такива ситуации. След
като пожарът веднъж е изпуснат от контрол, вече е твърде късно за подаване на сигнал
за тревога! Между дейността на хората, пожарната заплаха и климатичните условия
съществува естествена връзка. Пожарите, които причиняват най големи щети често са
предизвикани тъкмо от хората и болшинството от причинените щети се случват по
време на най-неблагоприятните в климатично отношение дни. Ако дори само част от
пожарите в такива дни могат да бъдат предотвратени или контролирани своевременно,
то площта на опожарените територии силно ще се намали.
Ситуацията по отношение степента на готовност в България е необичайна и вероятно е
следствие от сравнително скорошната поява на горските пожари като социален,
обществен и екологичен проблем. Когато горските пожари не бяха проблем,
създаването на процес не беше необходимо, което обаче не отговаря на сегашната
ситуация.
По време на дискусиите с представители на всички институции включени в
управлението на пожарите, слабо бе подкрепена концепцията за система за
прогнозиране поведението на пожарите или редовен достъп до прогноза за
метеорологичните параметри. Повечето от хората с които се проведоха разговори
посочиха, че получават информация за времето от вечерните новини, които обръщат
внимание предимно на температурата и много общо върху ветровитостта. Много от
консултираните по този въпрос изразиха съмнения по отношение стойността на
система даваща възможност за прогноза на вероятното поведение на параметрите на
пожара.
При тези обстоятелства, въвеждането на система за прогнозиране на пожарите трябва
да бъде управлявана много внимателно, така че в края на краищата да се одобри и да
бъде приложима. Съществува слабо забележимо желание за използване на подобна
система на терена и се посочва необходимостта от “собствена” сграда, както и
обучение за работа с такава система.
При създаването на система за прогнозиране на опасността от пожари е важно найнапред да се разбера какъв е процесът на горене на пожарите и кои са вероятните
параметри, които влияят върху поведението им. Важни измервания може да се окажат:
•
Преобладаващите атмосферни условия и краткосрочните и дългосрочни
ефекти на валежите заедно определят индекса н горене за растителните горивни
материали. Този индекс може да бъде интегриран с физическите характеристики на
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горивото за да се установи вероятността от възникване на пожар и трудността при
потушаването му за конкретните условия.
•
Горива – структура или разпределение, достъпност, (увяхване/изсъхване),
количество, непрекъснатост, тип на горивото, размер и форма на частиците, всичко
това има значение за характеристиката на горенето и допринася за ускоряване на
механизмите на пренасяне каквито са пожарни петна, получени от пренасяне на
горивни частици чрез вятъра.
•
Топография – влияе върху степента на разпространение на пожара. Найобщо, за дадени метеорологични условия, придвижването на пожара нагоре по склона
може да увеличи двойно нивото на разпространение в сравнение със същото на равен
терен, за всеки 10 градуса наклон на склона.
Изложението на терена също е от значение в определени случаи, където склоновете
изложени на директна слънчева радиация проявяват по висока латентна температура
на горивото и по-ниска влажност на горивото в сравнение със склонове, които са
защитени от директния ефект на слънцето. Пожарите върху склонове с пряко слънчево
изложение горят по-интензивно отколкото пожари върху терен с непряко слънчево
изложение. В ситуацията на България , южните изложения са по-предразположени към
пожари, отколкото северните. С удължаване на сухите периоди (без валежи) и
съдържанието на влага в горивото на защитени склонове се доближава до състоянието
на горивото на незащитени склонове, значението на изложението на терена намалява.
Целта на системата за степенуване на пожарната опасност e да определи вероятния
индекс на горене от прогнозата или действителните климатични условия, тогава чрез
отчитане на особеностите на горивото и релефа, да създаде индекс, който позволява
количествено измерване на интензитета на пожара и вероятните трудности за
контролирането му при известните или прогнозирани климатични условия. Подобна
прогноза може да бъде направена за не повече от 4 дни предварително и ценното в
случая е, че информира служителите по управление на пожарите за вероятните
перспективи в поведението на пожара в непосредствено бъдеще.
Използването на резултатите позволява засилване на степента на готовност преди
развитието на прекалено неблагоприятни условия и също информира служителите по
управление на пожарите заети със съществуващи пожари за вероятното поведение на
пожара. Това може да има голямо значение върху стратегиите и тактиките за гасене на
пожарите.
Разработването на система за определяне на пожарната опасност в горите (СОПОГ)
може да бъде допълнена чрез създаване на ГИС инструментариум, но не е
задължително СОПОГ да работи на основата на ГИС. Познанията върху типовете и
състоянието на горивните материали могат лесно да бъдат интегрирани с прогнозата
за атмосферните условия. Важно е да се разбере, че създаването на ГИС няма да
реши проблема с увеличаването на пожарите в България. ГИС системата представлява
съвременен инструмент и е важно да се разбере, че компютрите също както и
авиацията не гасят пожари - това на практика се осъществява от добре оборудвани,
добре обучени и добре организирани хора, въпреки че изброените видове технологии
могат да подпомогнат значително тяхната дейност.
Понастоящем същестествуват много модели на поведение и разпространение на
пожари в горите , но всеки от тях е бил създаден за определени типове гориво и гори.
Много държави са правили опити да внедрят чуждестранни модели с напълно различни
типове горивни материали и характер на атмосферните условия и времето без
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изобщо да разбират ключовите принципи , съществени за системата.
Резултатите в много от случаите са били пълен провал поради директно
“трансплантирани” системи които не са успели да отговорят на конкретните нужди и
същевременно са изисквали много финансови средства. Системи, създадени за гори
на умерения пояс с пожароустойчиви видове или системи, създадени за прилагане в
бореални гори с дебела горска настилка не са подходящи за използване в найпожароопасните райони на България, където не са застъпени нито един от двата горски
типа. Има примери които показват, че безразборните механични трансплантации на
модели са се оказали напълно безполезни и неработещи.
Добри резултати са били постигнати чрез приемане и в някои случаи слабо
модифициране на модели, които са били създадени за райони със сходни условия.
Науката за пожарите и моделирането на разпространението и поведението на
пожарите могат да бъдат неточни поради безкрайно променливите условия - гориво,
време, релеф.
Създаването на напълно нов модел за разпространение и поведение на пожари
изисква входни данни получени в продължение на многогодишни проучвания и също
така изисква значителни разходи на средства. Като пример - Австралия използва
горски пожарен модел , т. н. модел на Макартур, създаден съвместно от научните и
горските служби.
За създаването на собствен горски пожарен модел България вероятно ще трябва да
инвестира сериозни средства, следователно адаптирането на подходящ регионален
модел, например в НП „Рила“ ще представлява сериозен прецедент за страната.
Моделът обаче не трябва да бъде заимстван от държава с напълно различни климатични
и растителни особености, а от някоя с подобни на нашите такива – например Испания,
Италия и т н.
Възможности за потушаване на пожарите
Анализирайки данните от предходния 10-годишен период се вижда, че са възниквали
сериозни и обширни горски пожари. Демографските промени в прилежащите към
парка селски райони са повлияли върху възможността за ефективно управление на
пожарите от селското население.
Тези промени се изразяват в непрекъснато увеличаващ се поток на преселници в
посока от селата към големите градове. Докато в миналото обширни земи са били
обработвани за производство на селскостопанска продукция, сега съществуват
изоставени земи на големи открити площи. Собствениците по различни причини не се
интересуват или не могат да ги обработват.
В миналото, засяването на селскостопански култури обикновено се е извършвало под
формата на фрагментирани площи, като това е допринасяло за предотвратяване на
пожарите и разпространението им. Днес, ситуацията се е променена и особено в
периода на късното лято и есен, пожарите възникнали върху тревните площи могат да
се пренесат безпрепятствано върху горски територии. Отделните частни собственици
често не могат да си позволят закупуване на големи машинни съоръжения и това
отежнява обработването на земята в някои селски райони.
Съществуват и други значими фактори, описани в документа на МЗХ,МОСВ и в
докладите на местни експерти, които въздействат върху риска от поява на пожари и
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неконтролируемото горене. Те включват:
•
Скорошни климатични промени на регионално ниво. (Доколко тези промени са
дългосрочни и потенциално свързани с глобалните промени или са просто част от
цикличната природа на времето придстои да бъде определено).
•

Недостатъчно оборудване за борба с пожарите

•

Промени в организацията на горския сектор

•
Мащабни култури от предразположени към пожари иглолистни видове върху
деградирали и ерозирани земи
•
Липса на методика и система за ранно оповестяване, регистриране и отчитане
на горските пожари.
•
Несъвършена нормативна база, която води до липса на координация между
държавните институции и местнитa администрация.
•
Недостатъчно участие от страна на обществените организации и обществото в
опазването на горите от пожари
•

Липса на обучение по управление на пожарите за огнеборците

•
Ограничен бюджет за превенция от горски пожари, обучение и повишаване
загрижеността на обществото
•
Неразбиране на основните причини за произхода на горските пожари, поради
липса на подробни данни.
Анализът показва, че пожарите са свързани в по-голяма степен с надморската
височина, общата предразположеност към пожари и близостта до населени места,
отколкото с конкретен раститителен тип. Според данните и на двете служби (НСПБЗН и
ИАГ), хората са пряко отговорни за повече от 98% от всички пожари, а пожарите
предизвикани от природни явления възлизат на по-малко от 2 %.
Доставка на оборудване
Лична защитна екипировка: Повечето участъци при проверката докладваха за липса на
налична екипировка за лична защита на служителите.
Борбата с пожарите в горите и високопланинските райони може да бъде физически
изморителна и опасна за служителите, освен ако не се използва подходяща защитна
екипировка. Съществуват няколко механизма на потенциално нараняване за
участниците в гасенето, всички свързани с обстановката на борба с пожарите.
Съществува на първо място възможността за директно нараняване, причинено от
излагането на голяма серия от механизми за причиняване на наранявания – горящи
въглени, падащи предмети, подхлъзвания и падания в трудни терени, попадане на
частици в очите и повърхностни изгаряния, причинени от контакта с нагорещени
повърхности и обекти.
Защитата от такъв клас наранявания може да се осигури със специално разработена
екипировка както следва:
Предпазни каски: осигуряват предпазване на главата от падащи предмети;
Защитни очила: осигуряват защита срещу попадане на чужди предмети в очите и също
могат да осигурят известна защита от пушека;
Ръкавици: осигуряват защита срещу случаен контакт с горещи обекти
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Ботуши за пожарогасене: осигуряват защита върху горещи повърхности и също така
осигуряват добра поддръжка на глезените и стабилност при ходене в неравни терени
Противопожарно облекло: Втората и по-малко очевидна причина за инциденти при
пожарогасене е регулиране на топлината. При нормални условия на борба с пожар,
човек намиращ се в близост до пожара, с области от кожата му, изложени на пожара
и леки дрехи, може да абсорбира много топлина. Това може да стане директно от
пожар при напрежения които не са болезнени за човешката кожа, при които гасачите
поглъщат топлината без съзнателно да я усещат. Те също ще генерират вътрешна или
метаболитна топлина, ако работят енергично.Един участник в гасенето може да отдели
или абсорбира около два пъти повече топлина, отколкото тялото може да изразходва по
нормалния начин, чрез изпотяване, ако е облечен неподходящо и е обезводнен. При
такива условия ще се получи бързо увеличаване на телесната температура и ще
последва топлинен удар или топлинно изтощение.
Докато е важно да се защити кожата от излагане на лъчисто нагряване, също така е
жизнено важно да не се затруднява функцията за регулиране на телесната
температура от неправилно проектирани или неправилно носени облекла.
Противопожарните облекла са разработени да максимизират защитата от лъчисто
нагряване, но също да максимизират въздушния поток около тялото за осигуряване на
ефективно проветряване.
Обикновено специално разработените облекла за противопожарни дейности са
направени от промокаем плат, на основата вълна или памук. Проветряването се
контролира от големи регулируеми отвори (врата, китките и подгъвите на якетата; на
кръста и при глезените, при панталоните), които са пригодени с подходящи закопчалки
за осигуряване на пълно затваряне или свободен поток на вентилация. Облеклата от
една част (работни дрехи), често са пригодени и имат цепнатини за проветряване,
които осигуряват подходяща вентилация чрез ефекти на проветряване.
Осъществяване на отговорно управление на персонала в зоната на действие на
пожара трябва винаги да се практикува и не може да се пренебрегва в полза на
“безопасно” оборудване. Безопасността на участващите в гасенето трябва да е преди
всякакви други съображения и обсъждането на политиката на постоянен мониторинг на
безопасността не може в никакъв случай да се замени от наличието на облекла или
оборудване.
В настоящия сборник е предвидено е осигуряване на 80 комплекта лична защитна
екипировка.
Облекло от две части (яке и панталони):

80 комплекта общо

Противопожарни каски:

80 броя

Противопожарни защитни очила:

80 броя

Противопожарни ботуши:

80 чифта

Ръкавици:

80 чифта

Спецификация за лична защитна екипировка
Международната организация по стандартите (ISO), е подготвила стандарт, ISO/CD
16073, озаглавен: “Лична защитна екипировка за борба с пожарите – Изисквания и
методи за тестване ISO/CD 16073.” Стандартът обхваща следните точки:
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•

Облекло

•

Ръкавици

•

Обувки

•

Каски

•

Защитни очила

•

Предпазители за ушите

•

Дихателни предпазители

Аналогични са и изискванията за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене стандарт EN 469:2005, които могат да бъдат ползвани при избор и закупуване на лична
защитна екипировка в настоящия сборник.
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2. Обобщени данни от инвентаризацията на съоръженията с
противопожарно значение
Отчетът е направен по паркови участъци, на базата на данни от Технически проект
„Опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Рила” и
РМГ и извършената проверка на терена на база инвентаризация през 2014 г.

2.1 Първи парков участък „Благоевград”
За ПУ “Благоевград”, в чиито предели попадат части от ДЛ “Благоевград” и ДЛ
“Симитли” са установени и предвидени следните мероприятия и съоръжения по
отношение на противопожарната дейност:
Налични противопожарни съоръжения по проект:
*

Бариерни прегради

- 12.5 км

*

Лесокултурни прегради

- 17.5 км

*

Минерализовани ивици

- 24.0 км

*

Противопожарни депа

- 3 бр.

гр. Благоевград, с. Милово и стационар “Парангалица”
*

Водоеми за специализирана противопожарна техника

- 3 бр.

с. Долно Осеново, с. Бистрица и Славова река
*

Площадки за кацане на авиационна техника

- 2 бр.

Предвидени да бъдат извършени са следните мероприятия:
•

Минерализовани ивици

- 4.0 км

•

Противопожарни депа

- 4 бр.

м. Карталска поляна, кантон Тъпаните, с. Милово и с. Бистирица
•

Площадки за кацане на авиационна техника

- 1бр.

мужду м. Корията и м. Ръженица
Място за палене на огън
Предвидена поддръжката на 2 места за палене на огън и изграждане на 1 ново
такова.При инвентаризацията на терена бяха установени 2 места за палене на огън,
като 1 от тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. 2 от местата за палене
на огън са в добро състояние.
Всички места за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън” и
„Противопожарни правила”.
Място за паркиране
На територията на парковия участък съществуват 2 места за паркиране, като е не е
предвидена тяхната противопожарна поддръжка.
На територията на парковия район няма новоизградени места за паркиране.
Минерализовани ивици (като текуща ежегодна поддръжка) около съществуващите
паркинги не бяха установени.Съгласно Техническия проект на територията на парковия
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участък се предвижда направата на 2 бр. паркинги по следните пътища и местности:
- път 10051 Благоевград в м. Бодрост.
- път за х.Чакалица - при хижата.
Депа за противопожарен инвентар
На територията на първи парков участък има оборудвани две противопожарни депа гр. Благоевград и стационар “Парангалица”.Необходимо е да се оборудват още пет
противопожарни депа – м. Карталска поляна, кантон Тъпаните, с. Бистирица хижа
Чакалица и с. Долно Осеново, като противопожарните депа, предвидени за участъка
стават общо 7 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 30 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия участък 70 бр. такива табели.
Установени са 10 броя такива табели. От тях 10 броя са „Не палете огън извън
обозначените за това места” и а такива с текст „Пожароопасен район”и „Пазете
горите от пожари” няма.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки
метеорологични условия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
На територията на парков участък “Благоевград” няма изкуствено създадени
водохранилища.Съгласно Технически проект на територията на първи парков
Участък има 3 бр. съществуващи водоизточници при с. Долно Осеново, с. Бистрица и
Славова река за зареждане на специализирана противопожарна техника. Предвижда
се да се направи и ползва водоизточник в летовище Бодрост.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи.
На територията на първи парков участък подходящи за целта са следните места:
р. Ковачица
р. Аргачка
р. Благоевградска Бистрица /от м. Бодрост - до х. Македония/
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Славова река
Топаличка река
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките.

течения)

се

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път 10051 “гр. Благоевград - с. Бистрица - летовище Бодрост ” - IV ти клас от
републиканската пътна мрежа - асфалтобетон. Дължина 26.0 км. В отделни участъци е
близо до територията на парка.
Път Nо 1 - Отклонение от път 10051 до мах. Милово. Извън територията на парка. Дължина
около 5.0 км.
Път Nо 2 - Отклонение от път Nо 1 в коридор в източна посока по левия скат на долината
на р. Ковачица и десния скат на долината на р. Бистрица. Пътя свързва редица махали
и завършва на вододелното било между двете реки. Извън територията на парка.
Дължина около 9.5 км.
Път Nо 3 - Път по р. Славова. Навлиза в парковата територия в отдел 30-а, след 1.0 км я
напуска, минава покрай горски дом “Тъпането”, отново навлиза в парка в отдел 30-ж и
завършва в м. Меча поляна в отдел 30-п. Обща дължина на територията на парка 2.7 км.
Път Nо 4 - Летовище “Бодрост” - х. Македония с дължина 10.3 км. На територията на
парка е с дължина около 8.5 км.
Път Nо 5 - Отклонение от път Nо 4 в западна посока 0.5 км преди х. Македония. Пътя е
изграден в селскостопанския фонд и завършва в високата част на водосбора на Злия
дол. Дължина около 6.0 км.
Път Nо 6 - Отклонение от път Nо 4 в северозападна посока 0.5 км преди х. Македония
през селскостопанския фонд към северната граница на участъка, където завършва.
Дължина около 2.0 км.
Път Nо 7 - На територията на ДЛ „Симитли” - от с. Долно Осеново в източна посока към
територията на парка. Достига границата на парка в отдел 274-н и продължава в
коридор в северна посока като граница на парка с дължина 6.7 км до отдел 266-а.
След това се отдалечава от територията на парка, навлиза в територията на ДЛ
“Благоевград”, отново се доближава към територията на парка и се включва в път Nо 3
на границата на парка.
Път Nо 8 - Отклонение от път Nо 7 в отдел 269-10 в североизточна посока до отдел 269-а х. Чакалица. Изцяло на територията на парка с дължина 2.5 км.
Път Nо 9 - От с. Долно Осеново по долината на Топаличка река към територията на
парка. Навлиза в парка в отдел 291-о и разсича територията на участъка до отдел 276-6 с
дължина 3.3 км.
Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 10 - Продължение на път Nо 1 от мах. Милово в североизточна посока към
границата на парка. Навлиза в ССФ на парка 200 м преди да достигне отдел 57-б,
засяга най-високите му части - подотдели “б” и “з” и навлиза във високопланинските
пасища над горския фонд. В последния си километър пътя се разделя, едната част
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достига границата на парка, а другата в източна посока завършва под границата.
Дължина около 9.0 км, като началните 5.5 км след махалата се нуждаят от ремонт.
Път Nо 11 - Продължение на път Nо 2 в североизточна посока към долината на р.
Ковачица срещу течението. Пътя навлиза в територията на парка в отдел 52-а и достига
течението на реката в подотдел “ж”. Дължина на територията около 1.0 км.
Път Nо 12 - Продължение на път Nо 2 също в североизточна посока, успоредно на път Nо
11, но по-високо. Пътя достига границата на парка - билото между вр. Ковачица и вр.
Ризваница и е изграден по него в продължение на около 1.0 км.
Път Nо 13 - Отклонение от път Nо 8 в отдел 269-8 в югоизточна посока. Пътя достига отдел
271-5 с дължина 1.5 км.
Път Nо 14 - Отклонение от път Nо 3 в отдел 28-3 в югоизточна посока. Пътя завършва в
ССФ над отдел 30-к. Дължина около 2.0 км.
Път Nо 15 - Продължение на път Nо 8 в източна посока. Пътя завършва в ССФ над отдел
36-ж. Дължина 1.7 км.
Съгласно Технически проект в парковия район за изграждане и поддръжка са били или
има изградени 38.2 км. пътища и 7.7 км са по границата на парка за движение на
противопожарни автоцистерни.
През 2008-2010 г е осъществена ремонт и поддръжка на съществуващи горски пътища,
(направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци
от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване на храстова
растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват и за
движение на противопожарни автоцистерни. На терена не бяха установени уширения
за разминаване, площадки за обръщане и изходи от пътищата.
Като цяло, с изключение на асфалтовите пътища пътната мрежа на парковия район е в
задоволително състояние.
Бариери на горски автомобилни пътища
Инвентаризацията установи една такава в м. Карталска поляна.Състояние-добро.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект в парковия район трябва да има 24 км съществуващи
минерализовани ивици.На територията на парковия район понастоящем няма такива.
Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на парковия район съгласно Техническия проект е имало две площадки
, но реално на терена съществува една площадка за кацане на хеликоптери в
м.“Обелище“
Не е извършвана ежегодна поддръжка, защото такава не е била необходима площадката е в добро състояние.
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Склад „Централен Офис Д „НП Рила“, гр. Благоевград
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1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Аптечка
Балтази.
Бидони.
БМП модел
БМТ "Щил параметри" или Хускварна
Брадви.
Дочени костюми.
Железни гребла.
Защитни очила.
Каски.
Компас за ръка.
Комплект бойна готовност.
Копачи.
Лопати обикновени.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

8
0
0
3
3
13
0
1
0
2
1
0
8
19

17
18
19
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Лопати прави.
Метален шкаф за ПД- размер малък или голям.
Мотики.
Обувки високи.
Обувки с термо подметки.
Палатка.
Панталон и куртка-материал.
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно
Противодимни маски.
Пръскачка "Модификация" с обем примерно16 л.
Пръскачка модел с по-малъс обем примерно 10 л.
Ръкавици трудногорими.
Санитарна чанта.
Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.
Смукателна тръба дължина 8 м., фи 52 мм.
Спален чувал.
Струйник към помпа.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 20 л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Фенерче за глава.
Храсторез модел ХХХХ.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.
Автомобил „модел”.Лада-Нива1бр;Great Wall-3бр.

бр.
бр.
бр.
чфт.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

0
1
17
8
0
1
0
1
1
0
7
0
0
1
0
2
2
3
9
0
4
1
4
0
0
13
4
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Места за палене на огън
№

Вид на елементите

1

Състояние

КИП Карталска поляна» местност « Карталска поляна
».

1.1.

Място – чешма

2.

пейки -6бр., маси-3бр.,
огнище-1бр.

За ремонт

пейки -2бр., маси1бр.,огнище – 1бр

За ремонт

Местност „Чакалица”.

2.1.

Място - чешма

Всички места за палене на огън са оборудвани с табели - Място за палене на огън.
Място за паркиране
Места за паркиране има обособени пред следните хижи и хотели и в следните
местности на територията на участъка: м. Карталска поляна и х. Чакалица
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на първи участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
Като цяло Централен Офис на Д „НП Рила“ е най-добре оборудван с техника и
разполага с 1бр Лада Нива и 3бр.джипове модел GREAT WАLL, 3бр. моторни триона
Huskvaarna,2бр. големи помпи модел SA45TL и малка помпа модел Mitsubishi 1бр.,
ръчни инструменти и друг противопожарен инвентар, които се използват целево при
борбата с горските пожари.
Планирани съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни
мероприятия :
Склад „Централен Офис Д „НП Рила“, гр. Благоевград
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и склада
като цяло:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
10
5
4
2
10

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20

Общо лв.
без вкл.
ДДС
200
100
120
40
200
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
батерии.
Специализиран автомобил тип
„Пикап, приспособен за борба с
горските пожари.
Алуминиеви самари (за
закрепване на противопожарно
оборудване).
Спални чували.
Бинокли.
Радиостанции (комплект 2 бр).
Тупалки (брезентови)
Общо склад „Централен офис”:

15
5
5
10
10
20- чифта
20- чифта
2
2
4
4
20- чифта
2

15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

300
100
100
400
300
6000
4000
300
200
400
320
400
120

2

2000-2500

5000

10
10
10

10-15
8-12
8-12

150
120
120

2

1000-1500

3000

2

700-900

1800

5

400-600

3000

20

10-20

400

1

80 000

80000

2

150-200

400

10
5
2
10

70-100
80-100
150-200
20-30

1000
500
400
300
109 690

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на
гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната
посочена цена за един брой/чифт.
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Депо стационар “Парангалица”
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо в
стационар “Парангалица" е необходимо:
Дооборуд-

Общо лв.
Прогнозна цена в

№

Наименование

ване

без вкл.
лв. за 1 брой/чифт

брой/чифт.

ДДС

1.

Лопати-обикновенни.

10

15-20

200

2.

Лопати-прави.

5

15-20

100

3.

Брадви.

2

20-30

60

4.

Железни гребла.

5

15-20

100

5.

Копачи.

5

15-20

100

6.

Мотики.

5

15-20

100

7.

Цапини.

2

15-20

40

8.

Косери.

2

15-20

40

10

30-40

400

Противодимни маски +
9.
филтър.
10.

Каски.

10

20-30

300

11.

Противопожарно облекло.

10- чифта

200-300

3000

12.

Обувки с термо подметки.

10- чифта

150-200

2000

13.

Палатки.

5

100-150

750

14.

Пожарогасител.

2

80-100

200

15.

Пръскачки 22л.

2

80-100

200

16.

Пръскачки 12л.

2

50-80

160

17.

Трудно горими ръкавици.

10- чифта

10-20

200

18.

Санитарна чанта .

2

40-60

120

2

2000-2500

5000

5
5
5

10-15
8-12
8-12

75
60
60

2

1000-1500

3000

2

700-900

1800

Маломерна БМП с възможност
за носене в раница, оборудвана
19.

със смукателна тръба,
струйник и шлангове с
дължина 10 и 20м.

20.
21.
22.
23.
24.

Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
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работа с БМТ, включващ
25.

8

400-600

4800

8

10-20

160

8

150-200

1600

8
8
2
10

70-100
80-100
150-200
20-30

800
800
400
300
26925

гащеризон, обувки, ръкавици и
каска.
Челник за глава с алкални
26.

27.
28.
29.
30.
31.

батерии.
Алуминиеви самари (за
закрепване на противопожарно
оборудване).
Спални чували.
Бинокли.
Радиостанции (комплект 2 бр.)
Тупалки (брезентови)
Общо: депо Парангалица

Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно изискванията на
Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
№

1.
2.
2.
2.
2.

Местност
м. Карталска
поляна
кантон Тъпаните
с. Бистирица
хижа Чакалица
с. Долно Осеново
Общо:

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

лв. за 1 бр.

ДДС

6300
6300
6300
6300
6300
-

6300
6300
6300
6300
6300
31500

Брой

1
1
1
1
1
2

Като минимален инвентар, във всяко противопожарно депо се предвижда: 2 бр
моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за вода,15 бр. тупалки, 3 бр.
брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд с 200л вода,5 бр. , 2 бр.
метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и моторна помпа с дебит
над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се назначава отговорник за
съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Изграждане на нови места за паркиране:
Не се предвиждат.
Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
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Общо лв.
Вид елемент

огнище.
маси.
пейки.
табели с
противопожарно
съдържание.

Вид дейност за

Прогнозна цена

извършване

в лв. за 1 бр.

Брой

без вкл.

2
4
8

за ремонт
поставяне на нови
поставяне на нови

45
200
50

ДДС
90
800
400

4

поставяне на нови

80

240
1430лв

Общо:

Изграждане на нови места за палене на огън

Вид елемент
1.
1.1
1.2

огнище
маси
пейки
табела с надпис „Място за палене на
Оборудване

Бр.
1
2
4

2.

Прогн. цена
80
200
50

Общо лв
80
400
200

1

80

80

1

80

80

огън”.
табела с надпис „Противопожарни
3.
правила”.
Общо:

720 лв

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания-няма
Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

0

лв. за 1 бр.
80

вкл. ДДС
0

10

80

800

Брой

„Пазете горите от пожари”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
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Общо:

10

800

-

Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:
Прогнозна цена в

Общо лв. без

Вид

Брой

„Противопожарни правила”.
„Не палете огън извън

30

лв. за 1 бр.
120

вкл. ДДС
3600

70

80

5600

100

-

9200лв

обозначените за това места”.
Общо:

Забележка:
1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
размер 12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
Прогнозна цена в
№
1.

Местност

Брой

Летовище Бодрост
Общо:

1
5

Общо лв. без вкл. ДДС
лв. за 1 бр.
3000
3000

3000
3000

Ремонт на съществуващи
№

Местност.

Брой

1.
2.
3.

с. Долно Осеново
с. Бистрица
Славова река

1
1
1

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

лв. за 1 бр.
2000
2000
2000

ДДС
2000
2000
2000
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Общо:

1

6000

6000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1.

местност Здравец - 3 км.

2.

до хижа Чакалица - 4км.

Общо:7км.
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 7 км, да бъдат заснети,
проектирани

и

в

последствие

ремонтирани

според

изискванията

на

пътното

строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

съоръжението.

без вкл.
в лв. за 1 км.

път

7

път

7

Заснемане,проектиране.
Изграждане на съоръженията

5000

ДДС
35 000

80 000

560 000

от пътната мрежа
общо

595 000
лв, без
ДДС.

7

Минерализована ивица
Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица-няма
Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период се предвижда

изграждането на

нови хеликоптерни

площадки, както следва:
Местоположение

Бр.

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.

Общо лв. без вкл. ДДС
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1. м. Корията и м.
Ръженица
Общо:

2
2

1000
1000

2000
2000

Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в
зависимост от възрастта на насаждението), в горските култури находящи се в
съществуващи лесокултурни прегради. В настоящото проучване, съгласувано с ДНП
“Рила”, бяха уточнени като съществуващи лесокултурни прегради 17.5 км , но при
извършване на горните мероприятия те могат да нараснат на 36.5 км включвайки
пътища и главни водни течения - р. Ковачица.
Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

4

6

310

за 6 м.
7440

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
Съпоставяйки реалните условия с аналогична ситуация в другите национални паркове и
последните им лесоустройствени проекти в частта им противопожарни мероприятия,
налагат извода, че ако няма съществуващи се проектират стационарни наблюдателни
пунктове от които може да се извършва ефективно наблюдение над територията
на парка и в частност над участъка. В тази връзка е наложително през пожароопасния
сезон да се организират 2 броя стационарни наблюдателни пунктове - при хижите
Чакалица и Македония. В переспектива през следващия ревизионен период
становището на експертите изготвили част „Пожарна безопасност“ на настоящия
проект е да се изгради една пожаронаблюдателна кула в местността Равнец (над ски
писта Бодрост).
Пожаронаблюдателните кули или така наречените модулни наблюдателни комплекси ,
са сложни съоръжения за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за
превенция на горски пожари. Тяхното изграждане изисква средства и компоненти ,
които не могат да се предвидят точно в този сборник, затова в приложение №2 към
сборника накратко се посочва какви са им основните параметри и функционални
изисквания . Приложението може да се ползва като база за задание на изграждане на
пожаронаблюдателни кули.
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2.2 Втори парков участък „Белица”
ПУ “Белица” обхваща части от териториите на ДЛ “Белица” и ДЛ “Разлог” са
установени и предвидени по проект следните мероприятия и съоръжения по
отношение на противопожарната дейност:
Установени и предвидени по ПУ проект:
*

Бариерни прегради

- 20.0 км

*

Лесокултурни прегради

- 51.5 км

*

Водоеми за специализирана противопожарна техника

- 5 бр.

м. Семково, м. Корубата, Динков дол и два по р. Беличка над гр. Белица
*

Площадки за кацане на авиационна техника

- 3 бр.

м. Гьола, м. Корубата и м. Сухото езеро
*

Места за паркиране

- 4 бр.

Предвидени:
*

Лесокултурни прегради

- 17.0 км

Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат отгледни мероприятия (прочистки, осветления, прореждане и пробирки, в
зависимост от възрастта на насаждението), Според последните лесоустройствени
проекти на ДЛ “Разлог” и ДЛ “Белица” съгласувано с ДНП “Рила”, бяха уточнени като
съществуващи лесокултурни прегради на територията на втори парков участък има 51.5
км съществуващи лесокултурни прегради(ако включим и канали 73.5 км). Предвидени
са за почистване 11.6 км - просеки по пътища . Общо лесокултурните прегради за
участъка са 85.1 км.
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 13 места за палене на огън, като 10
от тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. 5 от местата за палене на огън
са в добро състояние и 8 са за ремонт.
5 от местата за палене на огън са оборудвани с табели: „Място за палене на огън”.
Предвидена поддръжката на 13 места за палене на огън и изграждане на 1 ново такова.
Място за паркиране
На територията на парковия район няма новоизградени места за паркиране.
Съгласно Техническия проект на територията на територията на втори парков участък е
трябвало да има 4 бр. съществуващи места за паркиране на МПС: м. Цаньов чарк.
Като са предвидени и нови 3 бр.
- път за х.Добърско , при х.Добърско.
- отдел 40-7 Вапата.
- Станкова лъка.
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Депа за противопожарен инвентар
На територията на първи парков участък има оборудвани две противопожарни депа с.
Добърско и Белица и един склад в Разлог. Предвидено е по проект да се оборудват
общо 5 бр. противопожарни депа тоест още 2 при х. Семково и х. Добърско, като
противопожарните депа, предвидени за участъка стават общо 5 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 30 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 70 бр. такива табели.
Установени са 15 броя такива табели. От тях 15 броя са „Не палете огън извън
обозначените за това места” и а такива с текст „Пожароопасен район”и „Пазете
горите от пожари” няма.
Всички табели са изработени от пластмаса, която е издръжлива във
тежки метеорологични условия.

времето и при

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект на територията на втори парков
участък трябва да има 5 бр. естествени съществуващи водоизточници за зареждане на
специализирана противопожарна техника - м. Семково, м. Усоето, Динков дол на
границата на парка и два по р. Беличка над гр. Белица.При инвентаризацията бяха
установени други - в местност “Дупката” ;местност “Цаньов чарк” и в местност
“Вапата”.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи.
На територията на втори парков участък подходящи за целта са следните места:
р.Вълчидолска /над с.Бачево/
Стара река /над с.Бачево и с.Добърско/
р. Станкова лъка /над с.Добърско/
р. Клинеца /над с.Добърско/
р. Усоето и Големия Раздол /м.Титевица/
Белишка река
Торишка река /м.Поленица/
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Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.
Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 1 - Бачево - Перивол - Марков камък - отдел 20. До границата на парка е
проходим за тежка противопожарна техника. От границата до отдел 20 с дължина около
3.5 км е проходим само за МПС с висока проходимост.
Път Nо 2 - Странска река. Отклонява се от път No 1 в северозападна посока по долината
на реката. До горски дом “Гарваница”, където доближава територията на парка е
проходим за тежка ПП техника. След дома в продължение на около 1.5 км, до достигане
на път No 3 е за коли с висока проходимост. След включването на път No 3 продължава в
северозападна посока и позволява движение на специализирана ПП техника. Навлиза в
територията на парка около 1.5 км и завършва в отдел 22-4 м. Плазо.
Път Nо 3 - Изграден е югоизточно от територията на парка, почти успоредно на
границата му, на хоризонтално отстояние 1 - 2 км. Свързва път No 2 с път No 4.
Път Nо 4 - От м. Станкова лъка свързва път No 5 с път No 3. От края на път No 3 се насочва
в западна посока, навлиза в територията на парка и завършва в отдел 53-и. На
парковата територия е с дължина около 1.0 км м. Голи нага.
Път Nо 5 - От с. Годлево в северна посока към парковата територия. Достига границата
на парка при отдел 78-е. До пресичането на дере Студената вода в продължение на
около километър е граница на парка, като до дерето целия е проходим за движение на
специализирана ПП техника. След пресичане на дере Студената вода се свързва с път
No 4 и навлиза в територията на парка около 2.0 км в северозападна посока по
долината на дерето, като е проходим само за коли с висока проходимост. Завършва в
отдел 76-3 м.Студената вода.
Път Nо 6 - Отклонение от път No 5 в североизточна посока до път No 9. Изграден е
югоизточно от територията на парка, почти успоредно на границата му, на
хоризонтално отстояние около 2 - 3 км.
Път Nо 7 - От с. Добърско в северна посока към парковата територия. Достига
границата на парка при горски пункт “Титевица” и навлиза в него по долината на дол
Усоето около 4.0 км.
Път Nо 8 - От края на път No 7 оформя затворен пръстен във високата част на водосбора
на дол Усоето. Дължина на територията на парка - около 7.0 км.
Път Nо 9 - Отклонение в източна посока от път No 7 при горски пункт “Титевица”. Допира
границата на парка при границата между отдели 120 и 123. В края - м. Кротев чучур
навлиза около 0.5 км в територията на парка.
Път Nо 10 - Отклонение в източна посока от път No 7 след горски пункт “Титевица”. В края
се свързва в път No 9 преди Илиюва река. На територията на парка около 3.5 км.
Път Nо 11 - Отклонение в коридор в южна посока от път No 12 при летовище Семково
към м. Кротев чучур. Дължина около 4.0 км изцяло на територията на парка. Последните

34
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране
на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на
околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска
гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на
биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

600 - 700 м. през отдел 50 е достъпен само за МПС с висока проходимост през м.
Дунката – Кротев чучур.
Път Nо 12 - гр. Белица - летовище Семково. Преди летовището, в продължение на 8.5 км
е изграден в непосредствена близост до границата на парка.
След Семково се отдалечава от територията на парка, минава край х. Семково и в
отдел 40-о навлиза в територията му. Крайна точка - отдел 40-2 - кантон Вапата. На
територията на парка - около 2 км.
Път Nо 13 - Изграден в коридор в северозападна посока от летовище Семково във
водосбора на р. Карааланица. Навлиза в парка в отдел 29-м и до отдел 22-б/билото
между реките Малка и Голяма Узуница/ с дължина около 7.0 км е проходим за
движение на специализирана ПП техника. От билото до края - в селскостопанския фонд
над отдел 18 е достъпен само за МПС с висока проходимост. Общо дължината му на
територията на парка е около 9.5 км.
Път Nо 14 - От гр. Белица на север към територията на парка. Включва се в път No 12 над
х. Трещеник. На територията на парка около 200 м. в отдел 108-е.
Път Nо 15 - От гр. Белица по долина на Вотръчка река през горски дом “Торица” до 500
м преди границата на парка е проходим за движение на специализирана ПП техника.
От там до границата на парка и около 500 м по границата/до тази с ПУ “Якоруда”/ е
само за МПС с висока проходимост.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 16 - Отклонение от път No 6 в северозападна посока. Достига на 200 м до
границата на парка - срещу отдел 87-4.
Път Nо 17 - Отклонение от път No 6 в северозападна посока по долината на р. Клинец.
Достига границата на парка при отдел 87 и навлиза 200 м в територията.
Път Nо 18 - Отклонение от път No 7 в северозападна посока. Достига границата на
парка - при отдел 99-д.
Път Nо 19 - Отклонение от път No 8 в северна посока до отдел 116-б. Изцяло на
територията на парка с дължина около 0.5 км.
Път Nо 20 - Отклонение в западна посока от път No 10 в м. Равните мочури до отдел 118.
Изцяло на територията на парка с дължина около 2.5 км.
Път Nо 21 - Отклонение в североизточна посока от път No 10 в м. Равните мочури до
отдел 135-2. По границата на парка с дължина около 1.0 км. В парка само последните
100 м.
Път Nо 22 - От с. Горно Драглище по било Буката към територията на парка. Достига
границата на парка на границата между отдели 138 и 55. Пресича паркова територия и
се включва в път No 9 след като пресече Илиюва река. На територията на парка около
2.5 км.
Път Nо 23 - Кротев чучур - Голяма Узуница - Динков дол - път No 13. На територията на
парка около 6.5 км, без последните 700 - 800 м. През отдели 14-г и 48-в е изградена
връзка с път No 11 с дължина около 600 м.
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Път Nо 24 - Отклонение в източна посока от път No 13. Дължина - около 1.0 км, почти
успоредно на границата на парка, близо до територията.
Път Nо 25 - Отклонение в източна посока от път No 13 до отдел 28-а. Дължина - около 2.0
км, изцяло на територията на парка.
Път Nо 26 - Отклонение в западна посока от път No 15 до отдел 138-к. Изцяло на
територията на парка с дължина към 1.0 км.
Път Nо 27 - Отдел 122-5 до границата участъка в отдел 143. Продължава в ПУ “Якоруда” до
контролен пункт “Нехтеница” като път No 4. Дължина - около 6.5 км, изцяло на
територията на парка.
Съгласно Технически проект на територията на втори парков участък има изградени
61.6 км. пътища и 11.0 км са по границата на парка. Предишни години з
пожароопасния сезон са били предвидени 4 бариери за ограничаване достъпа на
МПС на територията на парка - на пътища № 2, 7, 9 и 12, но в настоящата - не.
През 2004-2015 г е осъществена ремонт и поддръжка на съществуващи горски пътища,
(направа и поддръжка на водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци
от пътя, очукване на камъни, оформяне на канавки, почистване на храстова
растителност- ръчно или с булдозер), които частично могат да се използват и за
движение на противопожарни автоцистерни..
Като цяло, с изключение на асфалтовите пътища пътната мрежа на парковия район е в
задоволително състояние.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект в парковия район е имало 5 км съществуващи
минерализовани ивици, но те са обект на поддръжка на външни организации.
Площадка за кацане на хеликоптери
Територията на втори парков участък се обслужва от 3 бр. съществуващи площадки за
кацане на авиационна техника, проектирани няма.
Съществуващи - м. Поленица, м. Карааланица и м. Станкова лъка.
Не е извършвана ежегодна поддръжка, защото не са били предвидени средствазащото първите две площадки са изван парка. Площадките не са в добро състояние и
се нуждаят от ремонт.
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Склад в офиса на ПУ „Белица“, гр.Разлог
1
Аптечка преносима
2
БМП мод OLEO MAC- SA 45 TL. MITSUBISHI-TLE 20
3
БМТ Хускварна
4
Палатка.
5
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно
6

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

6
2
1
1
1
1
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7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18

Противодимни маски.
Санитарна чанта.
Смукателна тръба, дължина 5 м., фи 36 мм.
Смукателна тръба дължина 8 м., фи 52 мм.
Спален чувал.
Струйник към помпа.
Фенерче за глава.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.
Автомобил ВАЗ 21214 и 21213
Автомобил пикап Грийт Уол

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
1
5
1
2
5
9
2
2

Брадви.
Копачи.
Лопати обикновени.

бр.
бр.
бр.

10
5
10

Кофи
Метален шкаф за ПД- размер малък или голям.
Мотики.
Кирки
Пръскачка "Модификация" с обем примерно20 л.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5 л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

5

БМТ Хускварна
Брадви.
Копачи.
Лопати обикновени.

бр.
бр.
бр.
бр.

1
10
5
10

Кофи
Мотики.
Кирки
Пръскачка "Модификация" с обем примерно20 л.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5 л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.

бр.
бр.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

5
5
5
1
5
2
1
1

депо на ПУ „Белица“, с.Добърско
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5
5
1
5
2
1
1

депо на ПУ „Белица“, гр.Белица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Места за палене на огън
№

Местност.

1

Вировете, чешма

Вид на елементите
пейки -3бр., маси-2бр.,

Състояние
за ремонт

огнище-1бр., навес-1бр.
пейки -2бр., маси-1бр.,
2

Каракачански колиби, чешма

добро
огнище-1бр., навес-1бр
пейки -2бр., маси-1бр.,

3

Гарваница, чешма

за ремонт
огнище-1бр.,
огнище-1бр.,

4

Плазо

за ремонт

5

Станкова лъка, чешма

пейки -2бр., маси-1бр.,
добро
огнище-1бр.,
пейки -2бр., маси-1бр.,
6

добро

х. Добърско
огнище-1бр., навес-1бр
пейки -2бр., маси-1бр.,

7

Германица

добро
огнище-1бр., навес-1бр
пейки -2бр., маси-1бр.,

8

Равни мочури, чешма

за ремонт
огнище-1бр.,

9

Трънливеца

пейки -2бр., маси-1бр.,
огнище-1бр.,

10

Цаньов чарк

пейки -2бр., маси-1бр.,
огнище-1бр

11

Вапата (Валевицата)

огнище-1бр

за ремонт

12

Поленица

пейки -2бр., маси-1бр.,
огнище-1бр

за ремонт

13

Мусова рампа,чешмата

пейки -2бр., маси-1бр.,
огнище-1бр

за ремонт
добро

за ремонт

Всички места за палене на огън не са оборудвани с табели с изключение на :
-Място за палене на огън – 5 места .
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на втори участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
облекло и допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
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Планирани

съоръжения с

противопожарно значение

и

други

противопожарни

мероприятия :
Склад в офиса на ПУ „Белица“, гр.Разлог
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и склада
като цяло:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
батерии.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
5- чифта
5- чифта
1
1
2
2
5- чифта
1

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

Общо лв.
без вкл.
ДДС
100
100
60
40
100
100
40
40
200
150
1500
1000
150
100
200
160
100
60

1

2000-2500

2500

2
2
2

10-15
8-12
8-12

30
20
20

1

1000-1500

1500

1

700-900

800

1

400-600

500

10

10-20

200
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27. Бинокли.
31. Радиостанции (комплект 2 бр).
32. Тупалки (брезентови)
Общо склад „Централен офис”:

2
1
5

80-100
150-200
20-30

200
200
150
10 320

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на
гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната
посочена цена за един брой/чифт.

Депо на ПУ „Белица“ в с.Добърско
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо е
необходимо:
Дооборуд-

Общо лв.
Прогнозна цена в

№

Наименование

ване

без вкл.
лв. за 1 брой/чифт

1

Железни гребла.

брой/чифт.
2

15-20

ДДС
40

2

Цапини.

2

15-20

40

3

Косери.
Противодимни маски +

2

15-20

40

10

30-40

400

4
5
6

филтър.
Каски.

5

20-30

150

7

Противопожарно облекло.

2- чифта

200-300

600

8

Обувки с термо подметки.

2- чифта

150-200

600

9

Пожарогасител.

1

80-100

100

10

Пръскачки 22л.

2

80-100

200

11

Пръскачки 12л.

2

50-80

160

12

Трудно горими ръкавици.

5- чифта

10-20

100

13

Санитарна чанта .

1

40-60

60

14

Маломерна БМП с възможност
1

2000-2500

2500

1

700-900

800

1

400-600

600

за носене в раница, оборудвана
със смукателна тръба,
струйник и шлангове с
дължина 10 и 20м.
15 БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
16
работа с БМТ, включващ
гащеризон, обувки, ръкавици и
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каска.
Челник за глава с алкални
17

5

10-20

батерии.
Общо: депо Добърско

100
6 480

Депо Белица
Дооборуд-

Общо лв.
Прогнозна цена в

№

Наименование

ване

без вкл.
лв. за 1 брой/чифт

брой/чифт.

ДДС

1

Железни гребла.

2

15-20

40

2

Цапини.

2

15-20

40

3

Косери.

2

15-20

40

10

30-40

400

Противодимни маски +
4
5
6

филтър.
Каски.

5

20-30

150

7

Противопожарно облекло.

2- чифта

200-300

600

8

Обувки с термо подметки.

2- чифта

150-200

600

9

Пожарогасител.

1

80-100

100

10

Пръскачки 22л.

2

80-100

200

11

Пръскачки 12л.

2

50-80

160

12

Трудно горими ръкавици.

5- чифта

10-20

100

13

Санитарна чанта .

1

40-60

60

14

Маломерна БМП с възможност
1

2000-2500

2500

1

700-900

800

1

400-600

600

5

10-20

100

за носене в раница, оборудвана
със смукателна тръба,
струйник и шлангове с
дължина 10 и 20м.
15 БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
16
работа с БМТ, включващ
гащеризон, обувки, ръкавици и
каска.
Челник за глава с алкални
17
батерии.
Общо: депо Белица

6 480
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Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно изискванията на
Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
Прогнозна цена в
Общо лв. без вкл.
№ Местност
Брой
лв. за 1 бр.
ДДС
1.
х. Семково
1
6300
6300
2.
х. Добърско
1
6300
6300
Общо:
2
12 600
Като минимален инвентар, във всяко противопожарно депо се предвижда: 2бр.
Метални шкафове,2 бр моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за
вода,15 бр. тупалки, 3 бр. брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд
с 200л вода,5 бр. , 2 бр. метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и
моторна помпа с дебит над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се
назначава отговорник за съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Изграждане на нови места за паркиране: не се предвиждат.
Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
Общо лв.
Вид елемент

огнище.
маси.
пейки.
табели с
противопожарно
съдържание.

Вид дейност за

Прогнозна цена

извършване

в лв. за 1 бр.

12
12
24

за ремонт
поставяне на нови
поставяне на нови

45
200
50

ДДС
540
2400
1200

24

поставяне на нови

80

1920

Брой

без вкл.

6060лв

Общо:

Изграждане на нови места за палене на огън

Общо лв.
Прогнозна цена
Вид елемент

Брой

без
в лв. за 1 бр.

1.
1.1
1.2

Оборудване

огнище
маси
пейки

1
2
4

80
200
50

ДДС
80
400
200
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табела с надпис „Място за палене на
2.

1

80

80

1

80

80

огън”.
табела с надпис „Противопожарни
3.
правила”.
Общо:

720 лв

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания

Вид

Брой

„Пожароопасен район”.
„Противопожарни правила”.
Общо:

0
0
0

Прогнозна цена

Общо лв. без

в лв. за 1 бр.
80
80
-

вкл. ДДС
0
0
0

Съществуващи забранителни (указателни) табели
Прогнозна цена в

Общо лв. без

0

лв. за 1 бр.
80

вкл. ДДС
0

15

80

1200

15

-

1200

Вид

Брой

„Пазете горите от пожари”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:
Прогнозна цена в

Общо лв. без

Вид

Брой

„Противопожарни правила”.
„Не палете огън извън

30

лв. за 1 бр.
120

вкл. ДДС
3600

20

80

1600

50

-

5200лв

обозначените за това места”.
Общо:
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Забележка:
1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
размер 12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
Прогнозна цена в
№

Местност

1.
2.

Брой

м.Станкова лъка
м.Усоето
Общо:

Общо лв. без вкл. ДДС
лв. за 1 бр.
3000
3000
3000

1
1
5

3000
3000
6000

Ремонт на съществуващи
№
1.
2.
3.

Местност.

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.
ДДС
2000
2000
2000
6000

Брой

м. Дупката
м.Цаньов чарк
м.Вапата

1
1
1

лв. за 1 бр.
2000
2000
2000

Общо:

1

6000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1.

л.Семково – всбор р.Карааланица -4 км.

Общо:4км.
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II.Категория.
1. Местност Кротев чучур – М.ниви - 2 км.
2. Титевица - х.Добърско – 4км
3. Титевица – м. Равни Мочури – 7км
4. Цаньов чарк – Динков дол – 3 км
5. Джиков камък – Каракачански колиби – 3 км
6. Дупката - Милеви ниви -3км
Общо:22км
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 26 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

съоръжението.

без вкл.
в лв. за 1 км.

път

26

път

26

Заснемане,проектиране.
Изграждане на съоръженията

5000

ДДС
130 000

80 000

2 080 000

от пътната мрежа
общо

2 210 000
лв, без
ДДС.

26

Минерализована ивица
Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица-не се предвижда.
Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период се предвижда
хеликоптерни площадки, както следва:

изграждането

на

неподдържаните

Местоположение

Бр.

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.

Общо лв. без вкл. ДДС

1. м. Поленица, м.
Карааланица и м.
Станкова лъка
Общо:

3
3

1000

3000
3000

Пожаронаблюдатели
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За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

4

6

310

за 6 м.
7440

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка няма предвидени стационарни наблюдателни пунктове. За осигуряване на
ефективно наблюдение, оповестяване и координация на действията при евентуално
възникнали пожари и други бедствия. Съпоставяйки реалните условия с аналогична
ситуация в другите национални паркове и последните им лесоустройствени проекти в
частта им противопожарни мероприятия, налагат извода, че ако няма съществуващи
се проектират стационарни наблюдателни пунктове от които може да се извършва
ефективно наблюдение над територията на парка и в частност над участъка. В тази
връзка е наложително през пожароопасния сезон да се организират 3 броя
стационарни наблюдателни пунктове – в местностите „Гарваница“ и „Торица“ и кантон
„Вапата“. В переспектива през следващия ревизионен период
становището на
експертите изготвили част „Пожарна безопасност“ на настоящия проект е да се
изгради една пожаронаблюдателна кула в местността Равни Мочури.
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2.3 Трети парков участък „Якоруда”
ПУ “Якоруда” обхваща части от териториите на ДЛ “Якоруда”, като са установени и
предвидени по проект следните мероприятия и съоръжения по отношение на
противопожарната дейност:
Установени и предвидени по ПУ проект:
 Бариерни прегради

- 15.5 км



Лесокултурни прегради

- 73.4 км



Противопожарни депа

- 2 бр.

Предвидени:
 Лесокултурни прегради

- 15.0 км

Лесокултурни противопожарни мероприятия
С цел намаляне пожарната опасност на горски насаждения е наложително да се
извършат противопожарни мероприятия Според последните лесоустройствени проекти
на територията на трети парков участък има 15.5 км съществуващи бариерни прегради
и 73.4 км съществуващи лесокултурни прегради и 15.0 км проектирани. В настоящото
проучване, съгласувано с ДНП “Рила”, бяха уточнени като съществуващи лесокултурни
прегради 90.2 км - пътища и път канали. Предвидени нови просеки няма, необходимо е
почистване на съществуващи.
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 4 места за палене на огън, като 2 от
тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. 1 от местата за палене на огън е в
добро състояние и 3 са за ремонт.
Всички места за палене на огън са без табели: „Място за палене на огън” и
„Противопожарни правила”.
Място за паркиране
На територията на трети парков участък няма съществуващи и проектирани места за
паркиране на МПС. Тук предвиждаме направата на 4 бр. паркинги по следните пътища
и местности:
- КИП Нехтеница
- горски дом Гъшеница - път по р. Бяла Места (извън парка)
- горски дом Софан.
- спортен комплекс Белмекен(на границата на парка)
Депа за противопожарен инвентар
На територията на трети парков участък и в близост до нея има оборудвани две
противопожарни депа - в гр. Якоруда и при КИП “Нехтеница”, също така има едно
противопожарно депо при КИП “Белмекен” , което се ползва от двата участъка –
Якоруда и Белово и стопанисва от ПУ Белово. Тук предвиждаме да се оборудват още
две противопожарни депа – м. “Рапалица” и х. Грънчар, като противопожарните депа,
предвидени за участъка стават общо 4 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
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По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия участък 30 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 70 бр. такива табели.
Установени са 3 броя такива табели. От тях 3 броя са „Не палете огън извън
обозначените за това места” и а такива с текст „Пожароопасен район”и „Пазете
горите от пожари” няма.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо при тежки
метеорологични условия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
На територията на трети парков участък няма съществуващи и проектирани
водоизточници за зареждане на специализирана противопожарна техника. Тук
предвиждаме да се направят и ползват следните водоизточници: при х. Грънчар, горски
дом Софан и язовир Белмекен.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи.
На територията на втори парков участък подходящи за целта са следните места:
езеро Грънчар
Голяма Баненска река /Нехтеница/
р. Ропалица /горски дом Гъшеница и м.Ропалица/
Казанишка река /по пътя за яз.Белмекен/
р. Левщица /по пътя за яз.Белмекен/
р. Калдарица /по пътя за яз.Белмекен/
р. Софаница /горски дом Софан/
р. Ръжавица /м.Белмекен/
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.
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Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 1 - Юндола - Спортен комплекс “Белмекен”. Достига границата на парковия
участък, без да навлиза в него.
Път Nо 2 - От спортен комплекс “Белмекен” в коридор в западна посока. Разсича
територията на парковия участък в посока изток-запад до м Сюлейманова чешма и
кантон “Ропалица” и връзката с път No 3 с дължина около 28 км. От връзката с път No 3
пътя се насочва в коридор в южна посока през м. Шишковица до контролен пункт
“Нехтеница” и е на територията на парка още около 7.0 км. След пункта пътя се
насочва в югоизточна посока през м. Трещеник към гр. Якоруда.
Път Nо 3 - От гр. Якоруда по долината на р. Бяла Места. Достига границата на парка в
отдел 6-п и продължава по левия бряг на реката през горски дом “Гъшеница” до
включването в път No 2 близо до кантон “Ропалица”. След горски дом “Гъшеница” е
достъпенсамо за МПС с висока проходимост. Дължина на територията на парка около 5.0 км, от които само началните 2.0 км позволяват движение на специализирана
противопожарна техника.
Път Nо 4 - Отклонение в югозападна посока от път No 2 при Голяма Баненска река.
Дължина около 3.0 км, като 1.5 км са на територията на парка, а в останалата дължина
близо до територията. Достига границата на парковия участък в м. Мочура и
продължава в ПУ “Белица” като път No 27.
Път Nо 5 - Контролен пункт “Нехтеница” - х. Грънчар. Отклонение в северозападна
посока от път No 2. До х. Грънчар е с дължина около 5.0 км. След хижата продължава в
коридор със същата посока до границата на участъка и навлиза в територията на ПУ
“Бели Искър” към с. Бели Искър като път No 5. След х. Грънчар пътя е проходим само за
коли с повишена проходимост и е с дължина около 4.0 км.
Път Nо 6 - От гр. Якоруда в североизточна посока към територията на парка. Достига
границата на парка в отдел 148-ж и навлиза 200 м в парка до горски дом “Софан”.
След това по десния бряг на р. Софан до м. Чакърица продължава като път за МПС с
повишена проходимост с дължина около 2.5 км.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 7 - Отклонение в североизточна посока от път No 3 при горски дом “Гъшеница”
до отдел 77-ж. Изцяло на територията на парка с дължина около 4.0 км.
Път Nо 8 - Продължение на камионен път от гр. Якоруда в северна посока към
територията на парка, който свършва като такъв около 1.0 км преди границата. Път No 8
е с дължина около 3.0 км и е изграден в близост до парка. В края се включва в път No 2
на вододелното било между водосборите на реките Бяла и Черна Места.
Път Nо 9 - Продължение на камионен път от гр. Якоруда в северна посока към
територията на парка, който свършва като такъв около 1.0 км преди границата. Път No 9
достига парковата територия в отдел 124-г и навлиза в нея около 1.0 км до включването
си в път No 2 на билото - граница между отдели 125 и126.
Път Nо 10 - Достига до границата на парка в отдел 136-е.

49
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране
на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на
околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска
гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на
биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Път Nо 11 - Достига до границата на парка в отдел 142-ж, около 500 м е по границата и
навлиза в територията около 200 м до отдел 140-2.
Път Nо 12 - Отклонение от път No 2 от м. Трещеник в югозападна посока към горски дом
“Торица”. До границата с парков участък “Белица” е по границата на парка. Дължина
около 3.0 км.
Път Nо 13 - Отклонение от път No 6. На границата между отдели 148 и 149 навлиза в
територията на парка около 6.0 км до отдел 155-12.
Съгласно Технически проект на територията на трети парков участък има изградени
64.4 км. пътища и 3.5 км са по границата на парка.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект в парковия район е имало 7.5 км съществуващи
минерализовани ивици, но те са обект на поддръжка на външни организации.
Площадка за кацане на хеликоптери
На територията на трети парков участък съществуват две площадки за кацане на
хеликоптери в местостта „Грънчар” и яз.” Белмекен”. Не е извършвана ежегодна
поддръжка, защото такава не е била необходима- площадките са в добро състояние..
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни
мероприятия:
Склад в офиса на ПУ „Якоруда“, гр.Якоруда
1
Аптечка преносима
3
Бидони.
4
БМП модел SA 45 TL и SE-25E
5
Шалтета
6
БМТ Хускварна 268 и 365
8
Брадви.
9
Кофи поцинковани
11 Тупалки
15 Копачи.
16 Лопати обикновени.
Мотики.
19
Обувки с термо подметки.
26
27
Палатка.
28
Панталон и куртка-материал.
30
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
31
Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно
32
Противодимни маски.
33
Пръскачка "Модификация" с обем примерно20 л.
Санитарна чанта.
36
Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.
37
38
Смукателна тръба дължина 8 м., фи 52 мм.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
чфт.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

7
1
2
3
2
15
6
20
9
16
10
3
1
2
1
1
1
4
1
1
1
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39
40
41
43
44
47
48
49
50

Спален чувал.
Струйник към помпа.
Туба пластмасова 10 л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.
Автомобил ВАЗ 21214.
Пикапи Грийт Уол

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
1
10
3
2
4
12
1
2

Брадви.
Лопати обикновени.

бр.
бр.

3
10

Железни гребла.
Метален шкаф за ПД- размер малък или голям.
Мотики.
Кофи поцинковани
Тупалки
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
Противодимни маски.
Пръскачка "Модификация" с обем примерно20 л.
Ръкавици трудногорими.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5 л.
Фенерче за глава.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
чфт.
бр.
бр.
бр.

3
1
10
5
15
бракуван
3
1
3
3
2
2

депо КИП „Нехтеница“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Места за палене на огън
№
1.
1.1

Местност.
Вид на елементите
КИП «БЕЛМЕКЕН » - местност « БЕЛМЕКЕН ».
пейки -4бр., маси-2бр.,
Място – чешма
огнище-1бр.

1.2

място

1.3

място

2.

Местност „Ропалица”.

2.1

Място-чешма

Състояние

добро

пейки -1бр., маси-1бр.,
за ремонт
огнище-1бр.
2.2

място
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2.3

място

3.

Местност „Ръжавица”.

3.1

място-чешма

пейки -2бр., маси-1бр.,
добро
огнище-1бр.
4.

Местност „ТМС”

4.1

Чешма

5.
5.1

Местност „ Грънчар”
Място х. Грънчар

пейки -2бр., маси-1бр.,
за ремонт
огнище-1бр.
огнище-1бр.

за ремонт

Всички места за палене на огън не са оборудвани с табели .
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на трети участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
облекло и допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
Планирани съоръжения с
мероприятия :

противопожарно значение

и

други

противопожарни

Склад в офиса на ПУ „Якоруда“, гр.Якоруда
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и склада
като цяло:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
5- чифта
5- чифта
1

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150

Общо лв.
без вкл.
ДДС
100
100
60
40
100
100
40
40
200
150
1500
1000
150
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14.
15.
16.
17.
18.

Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.
смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
20.
Туби – пластмасови -20л.
21.
Туби – пластмасови -10л.
22.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
23.
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
24.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
25.
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
26.
батерии.
27. Бинокли.
31. Радиостанции (комплект 2 бр).
32. Тупалки (брезентови)
Общо:

1
2
2
5- чифта
1

80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

100
200
160
100
60

1

2000-2500

2500

2
2
2

10-15
8-12
8-12

30
20
20

1

1000-1500

1500

1

700-900

800

1

400-600

500

10
2
1
5

10-20
80-100
150-200
20-30

200
200
200
150
10 320

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на
гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната
посочена цена за един брой/чифт.
Депо на ПУ „Якоруда“ в КИП Нехтеница
За дооборудване и подмяна на наличностите в склада и противопожарното депо е
необходимо:
Дооборуд-

Общо лв.
Прогнозна цена в

№

Наименование

ване

без вкл.
лв. за 1 брой/чифт

брой/чифт.

ДДС

1

Железни гребла.

2

15-20

40

2

Цапини.

2

15-20

40

3

Косери.

2

15-20

40

4

Противодимни маски +

10

30-40

400
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5
6

филтър.
Каски.

5

20-30

150

7

Противопожарно облекло.

2- чифта

200-300

600

8

Обувки с термо подметки.

2- чифта

150-200

600

9

Пожарогасител.

1

80-100

100

10

Пръскачки 22л.

2

80-100

200

11

Пръскачки 12л.

2

50-80

160

12

Трудно горими ръкавици.

5- чифта

10-20

100

13

Санитарна чанта .

1

40-60

60

14

Маломерна БМП с възможност
1

2000-2500

2500

1

700-900

800

1

400-600

600

5

10-20

100

за носене в раница, оборудвана
със смукателна тръба,
струйник и шлангове с
дължина 10 и 20м.
15 БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
16
работа с БМТ, включващ
гащеризон, обувки, ръкавици и
каска.
Челник за глава с алкални
17
батерии.
Общо:

6 480

Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно
изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
№

Местност

Брой

1.
2.

х. Грънчар
м.Рапалица
Общо:

1
1
2

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

лв. за 1 бр.
6300
6300
-

ДДС
6300
6300
12 600

Като минимален инвентар, във всяко противопожарно депо се предвижда: 2бр.
метални шкафове, 2 бр моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за
вода,15 бр. тупалки, 3 бр. брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд
с 200л вода,5 бр. , 2 бр. метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и
моторна помпа с дебит над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се
назначава отговорник за съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
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Изграждане на нови места за паркиране: не се предвиждат.
Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
3
за ремонт
45
135
маси.
3
поставяне на нови
200
600
пейки.
6
поставяне на нови
50
300
табели с
противопожарно
12
поставяне на нови
80
960
съдържание.
1995лв
Общо:
Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Съществуващи табели с противопожарни мерки и изисквания
Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

0

лв. за 1 бр.
80

вкл. ДДС
0

15

80

1200

15

-

1200

Брой

„Пазете горите от пожари”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:
Прогнозна цена в
Общо лв. без
Вид
Брой
лв. за 1 бр.
вкл. ДДС
„Противопожарни правила”.
30
120
3600
„Не палете огън извън
20
80
1600
обозначените за това места”.
5200лв
Общо:
50
-
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Забележка:
1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
размер 12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
при х. Грънчар, м.Ропалица, горски дом Софан и язовир Белмекен.
Прогнозна цена в
№
1.
2.
3.
4.

Местност
х. Грънчар
р. Ропалица
горски дом Софан
язовир Белмекен
Джендем дере
Общо:

Брой

Общо лв. без вкл. ДДС

1
1
1

лв. за 1 бр.
3000
3000
3000

3000
3000
3000

1
4

3000
12000

3000
12000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1.Гешев път – 3 км
2.Чатарлъка – Янчова река – 3 км
3.Софан – Чакрица-Равнец – 2 км
Общо:8 км
II.Категория.
1.отклонение от път №2 при м.Трещеник – 2 км
Общо:2 км
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища да бъдат заснети, проектирани и в последствие
ремонтирани според изискванията на пътното строителство. За тяхното заснемане,
проектиране и ремонтиране са необходими следните средства:
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Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

без вкл.

съоръжението.

в лв. за 1 км.

път

10

път

10

Заснемане,проектиране.
Изграждане на съоръженията

5000

ДДС
50 000

80 000

800 000

от пътната мрежа
10

общо

850 000

Ремонт и поддръжка на съществуваща минерализована ивица- не се предвижда.
Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период се предвижда поддръжка на хеликоптерни площадки, както
следва:
Местоположение

Бр.

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.

Общо лв. без вкл. ДДС

1. х.Грънчар и
яз.Белмекан
Общо:

2
2

1000

2000
2000

Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

4

6

310

за 6 м.
7440

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка няма предвидени стационарни наблюдателни пунктове. За осигуряване на
ефективно наблюдение, оповестяване и координация на действията при евентуално
възникнали пожари и други бедствия,през следващите пожароопасни сезони е
необходимо да се организират четири броя такива - м. Трещеник, кантони “Ропалица”
и “Врановище” и КИП “Нехтеница”.
През следващия ревизионен период, в переспектива е необходимо да се изгради една
пожаронаблюдателна кула в местността Мусанов чал .
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2.4 Четвърти парков участък „Белово”

За ПУ “Белово” обхваща части от териториите на ДЛ “Белово” са установени и
предвидени по проект следните мероприятия и съоръжения по отношение на
противопожарната дейност:
Установени:


Бариерни прегради

- 17.5 км



Лесокултурни прегради

- 35.6 км



Противопожарни депа

- 3 бр.

гр. Белово, с. Сестримо, м. Чаира


Водоеми за специализирана противопожарна техника

- 4 бр.

яз. Белмекен, Станкови бараки, м.Чаира и с. Сестримо


Площадки за кацане на авиационна техника

- 2 бр.

яз. Белмекен и с. Сестримо(извън парка)
Предвидени:


Лесокултурни прегради

- 33.0 км

Лесокултурни противопожарни мероприятия
Според последните лесоустройствен проект на на четвърти парков участък има 17.5 км
съществуващи бариерни прегради. В настоящото проучване, съгласувано с ДНП
“Рила”, бяха уточнени допълнително като бариерни прегради 5.5 км - пътя по левия бряг
на яз. Белмекен.
Също така на територията на четвърти парков участък по данни от техническия проект
има 35.6 км съществуващи лесокултурни прегради и 33.0 км проектирани. С
настоящата проверка, съгласувано с ДНП “Рила”, бяха уточнени като реално
съществуващи лесокултурни прегради 46.0 км – включвайки пътища и просеки под
далекопроводи.
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 34 места за палене на огън, като 2 от
тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси и са за ремонт.Местата за палене
на огън не са оборудвани с табели: „Място за палене на огън” .
Място за паркиране
На територията на четвърти парков участък местата за паркиране на МПС са 3 бр.
паркинги по следните пътища и местности:
- спортен комплекс Белмекен- Гребна база.
- м. Чаира.
- яз. Белмекен /североизточната стена/.
- яз. Белмекен /контра стена/.
Депа за противопожарен инвентар
На територията на четвърти парков участък и в близост до нея има оборудвани 2 бр.
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противопожарни депа -с. Сестримо и м. Чаира. Тук се ползва още едно
противопожарно депо - при КИП “Белмекен”, съвместно с ПУ “Якоруда.Предвижда се
едно ново в гр. Белово.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 60 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 40 бр. такива табели.Няма установени такива табели.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект на територията на четвърти парков участък и в близост до
него има 4 бр. съществуващи водоизточници за зареждане на специализирана
противопожарна техника - яз. Белмекен, Станкови бараки, м. Чаира и с. Сестримо.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи. На територията на втори
парков участък подходящи за целта са следните места:
пътищата около яз.Белмекен
Славова река /при яз.Чаира/
Всички

р. Станковица
изградени водоизточници

(оформени

вирове

по

водните

течения)

се

унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 1 - с. Сестримо - м. Чаира - яз. Белмекен. На територията на парка около 5.0 км.
Път Nо 2 - с. Сестримо - м. Станкови бараки - яз. Белмекен, където се свързва с път Nо 1.
На територията на парка около 7.0 км, като многократно навлиза в нея и след това я
напуска.
Път Nо 3 - м. Чаира - яз. Чаира - по р. Чаирска до отдел 30-д. От опашката на яз. Чаира
пътят е достъпен само за коли с повишена проходимост и навлиза в територията на
парка около 3.0 км.
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Път Nо 4 - Свързва път Nо 1 и път Nо 2. Изграден е в близост до границата на парка, като в
един участък с дължина около 1.5 км навлиза в територията - отдели 13, 14 и 15.
Път Nо 5 - Отклонение от път Nо 2 в северна посока към границата с ПУ “Костенец” и
кантон “Крайна”, където навлиза като път Nо 1. На територията на участъка около 2.5 км.
Път Nо 6 - От м. Юндола по контрастената на яз. Белмекен, левия бряг на язовира, до
включването в края на пътища Nо 1 и Nо 2. На територията на парка около 5.5 км.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 7 - Свързва стената и контрастената на яз. Белмекен/ пътища Nо 1 и Nо 6/ по
десния бряг на язовира. На територията на парка около 5.0 км.
Път Nо 8 - Отклонение от път Nо 1 в югозападна посока. Навлиза в парка в отдел 21-б и
завършва в отдел 25-2. На територията на парка около 3.0 км.
Път Nо 9 - Свързва път Nо 1 и път Nо 3. Навлиза в парка в отдел 21-б и завършва в отдел 21е, на път Nо 3. На територията на парка около 1.0 км.
Път Nо 10 - Навлиза в парка коридор с югозападна посока в отдел 44-б и завършва в
отдел 40-8. На територията на парка около 4.0 км.
Път Nо 11 - Отклонение от път Nо 10 в южна посока до отдел 40-г с дължина около 700 м.
Път Nо 12 - Отклонение от път Nо 10 в южна посока до отдел 43-3 с дължина около 500 м.
Път Nо 13 - Отклонение от път Nо 12 в източна посока до границата на парка - отдел 44-в
с дължина около 500 м.
Път Nо 14 - Отклонение от път Nо 1 в южна посока до отдел 427-5 с дължина около 300 м.
Път Nо 15 - Отклонение от път Nо 1 в северна посока до отдел 430-7 с дължина около 1.5
км.
Път Nо 16 - Отклонение от път Nо 2 в източна посока до границата на парка - отдел 3-ж с
дължина около 1 км. Краят му е близо до отдел 10-в,г.
Път Nо 17 - Отклонение от път Nо 2 в източна посока извън територията на парка. Краят
му е близо до отдел 9-а.
Път Nо 18 - Отклонение от път Nо 2 в северна посока извън територията на парка.
Съгласно Технически проект на територията на четвърти парков участък има изградени
41.0 км. пътища. През пожароопасния сезон е предвидена 1 бариера за ограничаване
достъпа на МПС на територията на парка на път № 5.
През 2014-2015г. е извършен ремонт на следните горски пътища:
•
яз.Белмекен – м. Помочена поляна (запълване на неравности, почистване на
храстова растителност) – проходим за тежка техника по цялата дължина – 5 км
•
панорамен почвен път от югоизточната страна на яз. Белмекен (направа на
водостоци, запълване на неравности, укрепване на участъци от пътя, почистване на
храстова растителност) – проходим за тежка техника по цялата дължина – 7 км
•
яз.Чаира – м. Камен ширит (запълване на неравности, почистване на храстова
растителност) – проходим за тежка техника по цялата дължина – 3,5 км
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•
м. Шеста бичкия – м. Осма бичкия – м. Втори прозорец (почистване на храстова
растителност) – проходим за тежка техника от м. Втори прозорец до м. Осма бичкия – 1
км
•
м. Вучкова река – м. Катранкьово равнище (почистване
растителност) – проходим за тежка техника по цялата дължина – 3 км

на

храстова

•
м. Джафирица – м. Карабалица (почистване на храстова растителност) –
проходим за тежка техника по цялата дължина – 3 км
•
м. Лисичите егреци – м. Панагюрски говедарник (почистване на храстова
растителност) – проходим за тежка техника по цялата дължина – 1 км
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект в парковия район е имало 1 км съществуващи
минерализовани ивици, но те са обект на поддръжка на външни организации.
Площадка за кацане на хеликоптери
Според последния лесоустройствен проект територията на четвърти парков участък ще
се обслужва от 2 бр. съществуващи площадки за кацане на авиационна техника,
проектирани няма.
съществуващи - яз. Белмекен и с. Сестримо(извън парка)
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Поради липса на подходящи помещения и охрана към тях складова наличност на
съоръжения и оборудване описана по долу е разпределена в 3 пп депа :
•

с. Сестримо – в домът на гл. спец. Николай Йончев

•

лет. Чаира – във вила на ст. спец. Иван Хаджийски

•

КИП „Белмекен”
1
Бидони.
2
БМП модел
БМТ "Щил параметри" или Хускварна
3
4
Брадви.
5
Железни гребла.
6
Копачи.
Лопати обикновени.
7
8
Метален шкаф за ПД- размер малък или голям.
9
Мотики.
10
Чапи
11
Тупалки
12
Кофи
13
Палатка.
14
Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
2
17
3
12
17
1
12
9
14
9
1
1
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Противодимни маски.
Пръскачка модел с по-малъс обем примерно 10 л.
Санитарна чанта.
Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.
Спален чувал.
Струйник към помпа.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5 л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Фенерче за глава.
Шланг дължина 20 м., фи 52.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

3
4
1
1
5
1
9
6
4
4
3
10

Места за палене на огън
№
1.

Местност.
КИП .

Вид на елементите

1.1

Място – чешма/гр.ПУ Якоруда/

Състояние

пейки -4бр., маси-2бр.,

2.1

ново
огнище-1бр.
Местност „Белмекен” – 25 бр. (около язовира в посока от стената по
черния път до контрастената и от контрастената по асфалтирания път до
стената) – всички огнища са до язовира под панорамния път.
Огнище – 1 бр.
Място – отд 433
42° 9'58.12"С 23°49'3.67"И

2.2

Място – отд. 433
42° 9'50.01"С 23°48'55.69"И

2.3

Място – отд. 434
42° 9'25.39"С 23°48'37.32"И

Огнище – 1 бр.

2.4

Място – отд. 435
42° 9'18.32"С 23°48'22.00"И

Огнище – 1 бр.

2.5

Място – Пашово дере, границата
между отд. 435-436 42° 9'7.25"С
Огнище – 1 бр.
23°48'16.77"И

2.6

Място – пясъчна ивица след
Пашово дере, отд 436
42° 9'12.12"С 23°48'4.27"И
42° 9'12.50"С 23°48'2.48"И
42° 9'14.06"С 23°48'0.62"И
42° 9'21.82"С 23°47'53.38"И
42° 9'22.28"С 23°47'47.42"И

2.

Огнище – 1 бр.

Огнище – 5 бр.
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2.7

Място – контрастена, отд. 436
42° 8'52.50"С 23°46'58.75"И
42° 8'53.65"С 23°47'2.77"И
42° 8'56.65"С 23°47'11.64"И
42° 9'5.00"С 23°47'9.42"И
42° 9'5.13"С 23°47'13.72"И
42° 9'6.30"С 23°47'15.14"И

Огнище – 6 бр.

2.8

Място – контрастена, отд. 83039
42° 8'59.66"С 23°46'35.99"И
42° 9'9.89"С 23°46'37.73"И
42° 9'15.79"С 23°46'41.09"И

Огнище – 3 бр.

2.9

Място – Рибни дерета, отд. 83039
42° 9'42.80"С 23°47'5.02"И
Огнище – 2 бр.
42° 9'47.23"С 23°47'8.26"И

Място – Гребна база, отд. 83039
42°10'11.88"С 23°47'59.94"И
2.10 42° 9'53.93"С 23°47'42.39"И

Огнище – 1 бр.

Място – стена, отд. 83039
42°10'23.95"С 23°48'17.99"И
2.11 42°10'32.03"С 23°48'26.95"И

Огнище – 2 бр.

3.

3.2

Местност „Лисичите егреци” – 3 бр.
Място – Боянова чешма, отд. 428
б
42° 9'55.23"С 23°50'19.09"И
огнище-1 бр.
Място – Разклон за Горни водни
кули, отд. 427 „5”
42° 9'52.11"С 23°50'16.73"И
огнище-1 бр

3.3

Място – Разклон за Горни водни
кули, дерето след разклона, отд.
427 „5”
огнище-1 бр
42° 9'47.89"С 23°50'15.86"И

3.1

4.

4.1
5.
5.1

Местност „Панагюрски говедарник” – 1 бр.
Място – до извора на р.
Хаджидедейска, отд. 428 „3”
42°10'26.07"С 23°50'14.19"И
огнище-1 бр.
Местност „Жежкото дере” – 1 бр.
Място – до дерето, отд. 15 ж
огнище-1 бр.
42° 9'47.97"С 23°51'16.42"И
Местност „Хаджидедеица” – 1 бр.
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6.
Място – до пътя, отд. 10 м
42°11'16.95"С 23°50'51.83"И

огнище-1 бр.

7.1

Местност „Самара” – 1 бр.
Място – до дерето, отд. 29 а
42° 7'43.18"С 23°49'16.70"И

огнище-1 бр

8.

Местност „Щерево ливадче” – 1 бр.

8.1

Място – Щерево ливадче, отд 21
огнище-1 бр
а
маса –1 бр, пейки –2 бр.
42° 9'7.91"С 23°50'40.87"И

Масата и
пейките са
изгнили и
разрушени.

Местност „Мерджанец” – 1 бр.
Място – до Мерджанско дере,
отд 67 н
42°11'35.14"С 23°48'43.51"И

добро

6.1
7.

9.

9.1

огнище-1 бр

Всички места за палене на огън не са оборудвани с табели .
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на четвърти участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана не разполагат с всички лични предпазни средства така също и с облекло и
допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари. Нямат
специализирани облекла и обувки, нямат противодимни маски, нямат каски.
ПУ „Белово” разполага с 2 бр. автомобили – Лада „НИВА” и Great Wall Steed 5. Лада
„НИВА” има по-добра проходимост в пресечен терен, а Great Wall Steed 5 има голяма
вместимост за противопожарно оборудване. Количеството на ръчните инструменти е
намаляло през годините в следствие на амортизация при гасенето на пожари и е
необходимо да се набавят нови.
Две от противопожарните депа се намират в жилищата на служители, което е
рисковано и не е редно, но на този етап няма друга алтернатива. Офисът в гр. Белово
също не е подходящ за съхранение на противопожарно оборудване.
Планирани съоръжения с
мероприятия :

противопожарно значение

и

други

противопожарни

Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарните депа като цяло:
№

Наименование

1.
2.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
6
6

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20

Общо лв.
без вкл.
ДДС
100
100
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
31.
32.

смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
батерии.
Бинокли.
Радиостанции (комплект 2 бр).
Тупалки (брезентови)
Общо складова доставка :

6
3
6
6
3
3
6
6
6- чифта
6- чифта
1
3
3
3
6- чифта
3

20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

60
40
100
100
40
40
200
150
1500
1000
150
100
200
160
100
60

3

2000-2500

2500

3
3
3

10-15
8-12
8-12

30
20
20

3

1000-1500

1500

3

700-900

800

3

400-600

500

12
3
3
6

10-20
80-100
150-200
20-30

200
200
200
150
22 120

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на
гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната
посочена цена за един брой/чифт.
Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно изискванията на
Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
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№
1.

Местност
гр Белово
Общо:

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

лв. за 1 бр.
6300
-

ДДС
6300
6 300

Брой
1
2

Като минимален инвентар, в новото противопожарно депо се предвижда: 2 бр метални
шкафове, 2 бр моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за вода,15
бр. тупалки, 3 бр. брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд с 200л
вода,5 бр. , 2 бр. метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и моторна
помпа с дебит над 400л/мин и 200м шланг. За депото със заповед се назначава
отговорник за съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Изграждане на нови места за паркиране: -не се предвижда
Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
34
за ремонт
45
1530
маси.
6
поставяне на нови
200
1200
пейки.
12
поставяне на нови
50
600
табели с
противопожарно
68
поставяне на нови
80
5440
съдържание.
8770лв
Общо:

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:
Прогнозна цена в
Общо лв. без
Вид
Брой
лв. за 1 бр.
вкл. ДДС
„Противопожарни правила”.
30
120
3600
„Не палете огън извън
20
80
1600
обозначените за това места”.

66
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране
на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на
околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска
гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на
биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Общо:

50

5200лв

-

Забележка:
1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
размер 12х12 м.
Ремонт на съществуващи
Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

1

лв. за 1 бр.
2000

ДДС
2000

1

2000

2000

№

Местност.

Брой

1.

яз. Белмекен
Общо:

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
се подържат следните пътища, по категории, както следва:
Втора категория
1.

яз.Белмекен – панорамен почвен път - 5 км.

2.

отклонение за м. Камъка – 1 км

3.

яз.Чаира – м. Камен ширит – 3,5 км

4.

м. Шеста бичкия – м. Осма бичкия – м. Втори прозорец – 2 км

5.

разклон за м. Тепето - м. Вучкова река – м. Катранкьово равнище – 2,5 км

6.

м. Джафирица – м. Карабалица – 3 км

7.

м. Лисичите егреци – м. Панагюрски говедарник – 1 км

Общо: 13 км.
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 13 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
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Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

без вкл.

съоръжението.

в лв. за 1 км.

път

13

път

13

Заснемане,проектиране.
Изграждане на съоръженията

5000

ДДС
65 000

80 000

1 040 000

от пътната мрежа
1 105 000
13

общо

Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период се предвижда
хеликоптерни площадки, както следва:
Местоположение

Бр.

1. яз. Белмекен
Общо:

1
1

изграждането

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.
1000

на

неподдържаните

Общо лв. без вкл. ДДС
1000
1000

Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

4

6

310

за 6 м.
7440

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка има предвидени 2 стационарни наблюдателни пунктове. За осигуряване на
ефективно наблюдение, оповестяване и координация на действията при евентуално
възникнали пожари и други бедствия
през следващия ревизионен период е
необходимо да се изгради една пожаронаблюдателна кула в местността „Ушите“.
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2.5 Пети парков участък „Костенец”
За ПУ “Костенец” обхваща части от териториите на ДЛ “Костенец” са установени и
предвидени по проект следните мероприятия и съоръжения по отношение на
противопожарната дейност:
Установени:


Лесокултурни прегради

- 17.0 км



Противопожарни депа

- 1 бр.

курорт Костенец и гр. Долна баня


Водоеми за специализирана противопожарна техника

- 2 бр.

летовище Костенец


Места за паркиране

- 3 бр.

Предвидени:


Бариерни прегради

- 0.5 км



Лесокултурни прегради

- 2.0 км

Лесокултурни противопожарни мероприятия
Според техническия проект на на територията на пети парков участък има 12.5 км
съществуващи бариерни прегради. На територията на пети парков участък по
техническия проект има 17.0 км съществуващи лесокултурни прегради. С настоящото
проучване, съгласувано с ДНП “Рила”, бяха уточнени като съществуващи лесокултурни
прегради 23.1 км - пътища. Предвидени са нови 2.7 км - нови просеки в клековата зона.
Общо лесокултурните прегради за участъка са 25.8 км.
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 13 места за палене на огън, като 13
от тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси всичките 13 са за ремонт.
Място за паркиране
На територията на пети парков участък няма съществуващи места за паркиране на
МПС.
Депа за противопожарен инвентар
На територията на пети парков участък и в близост до нея има оборудвани едно
противопожарно депо – вили Костенец. Тук предвиждаме да се оборудват още едно
противопожарно депо - в м. Казана и гр. Долна баня, като противопожарните депа,
предвидени за участъка стават общо 3 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 30 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
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кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 70 бр. такива табели.
Установени са 15 броя такива табели. От тях 15 броя са „Не палете огън извън
обозначените за това места” и а такива с текст „Пожароопасен район”и „Пазете
горите от пожари” няма.
Всички табели са изработени от пластмаса, която старее бързо
метеорологични условия.

при тежки

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект на територията на пети парков участък и в близост до нея
има 2 бр. съществуващи водоизточници за зареждане на специализирана
противопожарна техника - летовище Костенец и Долна баня. Тук предвиждаме да се
направят и ползват два нови водоизточника на р. Чавча.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи. На територията на втори
парков участък подходящи за целта са следните места:
р. Чавча
Крайна река
яз. Белмекен /по пътя яз.Белмекен - м. Левия дол - м. Крайна/
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.
Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 1 - От границата с ПУ “Белово” /път Nо 5/ до Крайна река - отдел 57-4. Изцяло на
територията на участъка с дължина около 4.5 км.
Път Nо 2 - Път от курорт Костенец по Стара река и река Чавча до м. Казана. По Стара
река с дължина около 1.0 км е по границата на парка. По река Чавча е изцяло в
парковата територия с дължина около 10.5 км.
Път Nо 3 - Отклонение от път Nо 2 в югозападна посока до отдел 68-3 с дължина около 3.0
км. Изцяло в парковата територия.
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Път Nо 4 - Отклонение от път Nо 2 в южна посока по долината на Крайна река до отдел
53-б с дължина около 1.5 км. След това продължава като път за МПС с висока
проходимост до отдел 61-г с дължина 1.5 км. Изцяло в парковата територия.
Път Nо 5 - От летовище Костенец, през х. Гургулица към територията на парка. Навлиза в
територията около 200 м в отдел 40-б.
Път Nо 6 - От пътя Юрукова поляна - х. Венетица на било Соколовец в м. Хаджийска
поляна достига границата на парка. Навлиза в територията като се спуска в долината
на р. Чавча до път Nо 2 в отдел 73-б. Дължина в парка около 1.2 км.
Път Nо 7 - Отклонение от път Nо 6 в западна посока. Навлиза в територията на парка в
отдел 129-л и достига до отдел 130-д с дължина около 0.8 км.
Път Nо 8 - От курорт Долна баня доближава парковата територия и навлиза два пъти в
нея - в отдел 144-а и отдел 145-в. Края на пътя е в резерват “Ибър” - отдел 145-в. Дължина
на територията на парка около 3.5 км.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 9 - От х. Венетица на юг към територията на парка. Навлиза в парка около 150 м в
отдел 145-г.
Път Nо 10 - Навлиза в парка от север около 250 м в отдел 145-и.
Път Nо 11 - Отклонение от път Nо 7 в югозападна посока до отдел 131-в с дължина около
1.5 км.
Път Nо 12 - Отклонение от път Nо 5 в югозападна посока до м. Старата бачия. Извън
територията на парка - средно на около 500 м от двете страни на пътя до границите на
парка.
Път Nо 13 - с. Костенец - м. Торищата. В последния километър се доближава на около
300 м до територията на парка.
Съгласно Технически проект на територията на пети парков участък има изградени 28.6
км. пътища. През пожароопасния сезон е предвидена1 бариера за ограничаване
достъпа на МПС на територията на парка на път № 2.
Минерализована ивица
Няма.
Площадка за кацане на хеликоптери
Според последния лесоустройствен проект на територията на пети парков участък
няма съществуващи и проектирани площадки за кацане на авиационна техника.
Предвиждаме да се направят и оборудват 2 бр. площадки за кацане на авиационна
техника - при водоемите между гр. Костенец и с. Костенец и при язовир Белмекен.
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
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Депо в офиса на ПУ „Костенец“, вили Костенец
1
Аптечка
2
Бидони.
3
БМП модел Помпа SA45 TL
Помпа малка
4
БМТ " Хускварна268
5
6
БМТ "Хускварна „за кастрене
7
Брадви.
8
Копачи.
9
Лопати обикновени.
10
Мотики.
11
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
12
Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно
13
Противодимни маски.
14
Пръскачка "Пласмасова" с обем примерно20 л.
Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.
15
16
Спален чувал.
17
Струйник към помпа.
18
Туба метална 10 л.
19
Туба метална 5 л.
20
Фенерче за глава.
Шланг дължина10 м., фи 36.
21
Шланг дължина 20 м., фи 52.
22
23
Автомобил „ВАЗ 21214”.
24
Автомобил GREAT WALL STEED 5
25
Чапи
26
тупалки
27
кофи
8

бр.
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
Бр.
Бр.
бр
бр

5
2
1
1
1
1
14
9
14
10
1
2
1
3
1
3
1
4
4
2
1
10
1
1
3
15
8

Места за палене на огън
№

Местност.

Вид на елементите

2.

Местност „Двете реки”.

2.1

място

3.

Местност „Велковица”.

3.1

място

Състояние

Пейки-2, маси-1
За подмяна

Пейки-2, маси-1
За подмяна
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4.

Местност „Осморката”

4.1

място

За подмяна
Пейки-2, маси-1

5.

Местност „Горел кантон”

Пейки-2, маси-1

6.

Местност „Адживалица 1”

Пейки-2,маси-1

7.

Местност „Адживалица 2”
Местност „Мандрата”

Пейки-2,маси-1

8.

Местност „Дървен мост”

9.

Местност „Кимила”

10.

Местност „Бистрица”

11.
12.

Местност „Дъбово дере”

Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1

За подмяна
За подмяна
За подмяна
За подмяна
За подмяна
За подмяна
За подмяна
За подмяна

Всички места за палене на огън са с табели за подмяна.
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на пети участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
облекло и допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
Планирани съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни
мероприятия :
Депо в офиса на ПУ „Костенец“, вили Костенец
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и
склада като цяло:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
5
5
10
2
5
5
2
2
5
5

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30

Общо лв.
без вкл.
ДДС
100
100
300
40
100
100
40
40
200
150
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
31.
32.

смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
батерии.
Бинокли.
Радиостанции (комплект 2 бр).
Тупалки (брезентови)
Общо

5- чифта
5- чифта
1
1
2
2
5- чифта
1

200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

1500
1000
150
100
200
160
100
60

1

2000-2500

2500

2
2
2

10-15
8-12
8-12

30
20
20

1

1000-1500

1500

1

700-900

800

5

400-600

2500

10
2
1
5

10-20
80-100
150-200
20-30

200
200
200
150
12 560

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на
гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната
посочена цена за един брой/чифт.

Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно изискванията на
Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
Прогнозна цена в
Общо лв. без вкл.
№ Местност
Брой
лв. за 1 бр.
ДДС
М. Казана
1
6300
6300
1.
2.
гр. Долна Баня
1
6300
6300
Общо:
2
12 600
Като минимален инвентар, във всяко противопожарно

депо се предвижда: 2 бр
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околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска
гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на
биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

метални шкафове, 2 бр моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за
вода,15 бр. тупалки, 3 бр. брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд
с 200л вода,5 бр. , 2 бр. метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и
моторна помпа с дебит над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се
назначава отговорник за съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Изграждане на нови места за паркиране: не се предвиждат.
Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
12
за ремонт
45
540
маси.
13
поставяне на нови
200
2600
пейки.
26
поставяне на нови
50
1300
табели с
противопожарно
52
поставяне на нови
80
4160
съдържание.
8600лв
Общо:
Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

лв. за 1 бр.

вкл. ДДС

13

80

1040

13

-

1040

Брой

„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:
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Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

30

лв. за 1 бр.
120

вкл. ДДС
3600

20

80

1600

50

-

5200лв

Брой

„Противопожарни правила”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:
Забележка:

1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
размер 12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
Прогнозна цена в
№

Местност

1.

Брой

Р. Чавча
Общо:

Общо лв. без вкл. ДДС
лв. за 1 бр.
3000
3000

1
5

3000
6000

Ремонт на съществуващи

№
1.
2.

Местност.

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.
ДДС
2000
2000
4000

Брой

л.Костенец
л. Долна Баня

1
1

лв. за 1 бр.
2000
2000

Общо:

1

4000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
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се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1.

От границата с ПУ “Белово” до Крайна река - 5 км.

2.

курорт Долна баня - резерват “Ибър” – 2 км частта в парка

3.

курорт Костенец по Стара река и река Чавча до м. Казана-3 км.

Общо:10км.
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходим ремонт на тези пътища с обща дължина- 10 км, да бъдат заснети,
проектирани

и

в

последствие

ремонтирани

според

изискванията

на

пътното

строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

съоръжението.

без вкл.
в лв. за 1 км.

път

10

път

10

Заснемане,проектиране.
Изграждане на съоръженията

5000

ДДС
50 000

80 000

800 000

от пътната мрежа
850 000

общо

Площадка за кацане на хеликоптери
През

ревизионния

период

се

предвижда

изграждането

на

неподдържаните

хеликоптерни площадки, както следва:
Местоположение

Бр.

1. водоеми с Костенец и
яз.Белмекен
2
Общо:
2

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.

Общо лв. без вкл. ДДС

1000

2000
2000

Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.
за 6 м.
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пожаронаблюдатели

4

6

310

7440

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка няма предвидени стационарни наблюдателни пунктове. За осигуряване на
ефективно наблюдение, оповестяване и координация на действията при евентуално
възникнали пожари и други бедствия, през следващите пожароопасни сезони е
необходимо да се организират два броя стационарни пожаронаблюдателни пункта - в
м. Кутлините и вила Соколовец.
В переспектива през следващия ревизионен период

становището на експертите

изготвили част „Пожарна безопасност“ на настоящия проект е да се изгради една
пожаронаблюдателна кула в зоната на билото под хижа Белмекен.
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2.6 Шести парков участък „Боровец”
За ПУ “Боровец” обхваща части от териториите на ДЛ “Боровец” са установени и
предвидени по проект следните мероприятия и съоръжения по отношение на
противопожарната дейност:
Установени:
 Лесокултурни прегради

- 44.0 км



Минерализовани ивици

- 63.0 км



Стационарни наблюдателни пунктове

- 4 бр.

м. Иконостаса /отдел 226-5 - междинна станция на лифт Ястребец/
м.Гроба /отдел 599/, х.Чакър войвода и дворец Сарь гьол
 Противопожарни депа - с. Радуил



Водоеми за специализирана противопожарна техника

- 1 бр.
- 3 бр.

р. Бистриица, при р. Марица и р.Ибър
Места за паркиране

- 6 бр.

Предвидени - няма
Лесокултурни противопожарни мероприятия
На територията на шести парков участък по

техническия проект има 44.0 км

съществуващи лесокултурни прегради. С настоящото проучване, съгласувано с ДНП
“Рила”, бяха уточнени като съществуващи минерализовани ивици 63 км - пътища .
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 18 места за палене на огън, като 6 от
тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. Оборудвани са с табели , но като
състояние и 18-те са за ремонт.
Място за паркиране
Според последния лесоустройствен проект на ДЛ“Боровец” от 1997 година на
територията на шести парков участък има съществуващи 6 бр. места за паркиране на
МПС:
х.Чакър Войвода, х. Марица, кантон Ибър 1200, кантон Ибър 1900 и м. Туювка
Депа за противопожарен инвентар
На територията на шести парков участък и в близост до нея има оборудвано едно
противопожарно депо - в с. Радуил. Тук предвиждаме да се оборудват още три
противопожарни депа - при хижите Марица, Мусала и Чакър войвода, като
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противопожарните депа предвидени за участъка стават общо 4 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 50 бр. такива табели.
Установени са 32 табели. Състоянието им е недобро.Необходимо е да се изработят
нови и и поставят на местата за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи,
заслони, горски домове, кантони, предвидените места за паркиране и пр.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 60 бр. такива табели.
Установени са 5 броя такива табели.Състояние – за подмяна.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект на територията на шести парков участък и в близост до нея
има

3

бр.

съществуващи

водоизточници

за

зареждане

на

специализирана

противопожарна техника - р. Бистрица, р. Марица и р. Ибър.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи.
На територията на шести парков участък подходящи за целта са следните места:
р. Ибър /над с.Радуил/
р. Малък Ибър
р. Марица
р. Мусаленска Бистрица
Всички

изградени

водоизточници

(оформени

вирове

по

водните

течения)

се

унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 1 - Отклонение от път Боровец - с. Бели Искър при дворец “Бистрица” в южна
посока по долината на р. Мусаленска Бистрица. Навлиза около 250 м в територията на
парка.
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Път Nо 2 - От Боровец през дворец “Ситняково” към територията на парка. Достига
парка в отдел 178-а и следва границата му през х. Чакър войвода и летовище “Саръ
гьол” до отдел 387-б, където навлиза в парка. Минава край дворец “Саръ гьол” и
завършва в отдел 406-1. Дължина по границата на парка около 3.5 км и на територията
му около 3.0 км.
Път Nо 3 - От Боровец към територията на парка. Пресича Хайдушки дол и навлиза в
парка около 300 м в отдел 346-а.
Път Nо 4 - От Боровец, през м. Черната скала, по долината на р. Марица. В парка
навлиза в отдел 347-б. Завършва след х. Марица в долината на р. Голяма Марица в
отдел 493-4. Дължина на територията на парка около 8.0 км.
Път Nо 5 - Отклонение от път Nо 4 в южна посока по долината на р. Права Марица с
дължина около 500 м. От там продължава по долината на реката до х. Заврачица като
път достъпен само за коли с повишена проходимост с дължина около 2.0 км.
Път Nо 6 - От с. Радуил по долината на р. Ибър. Навлиза в парка в отдел 598-д. Завършва
в отдел 658-1, като дължината му на територията на парка е около 10.0 км
Път Nо 7 - Свързва път Nо 4 и път Nо 6. Началото му е в отдел 350-2 на път Nо 4. До отдел
591-в пътят е граница на парка, след което навлиза в територията. Краят му е в отдел 610а на път Nо 6. Дължина по границата около 3.5 км, а на територията на парка около 6.0
км.
Път Nо 8 - Отклонение от път Nо 6 в отдел 603-а в северна посока. Край на пътя - отдел
623-1 на границата на парка. Дължина 1.0 км.
Път Nо 9 - От с. Радуил към територията на парка. Навлиза в парка в отдел 648-б и
завършва в отдел 650-в, с дължина 1.0 км.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 10 - Дворец “Ситняково” - отдел 135-а. На територията на парка 0.5 км.
Път Nо 11 - Отклонение път Nо 2 при х. Чакър войвода в северна посока по десния бряг
на Хайдушки дол до път Nо 3. Дължина 1.5 км.
Път Nо 12 - Отклонение път Nо 4 в отдел 402-2. Изграден е серпентинообразно на десния
скат на долината на р. Марица. Край - отдел 400-2 - м. Малкото Корабище. Дължина 3.5
км.
Път Nо 13 - Отклонение път Nо 6 в северна посока в отдел 624-4. Край - отдел 624-а - на
границата на парка. Дължина около 1.0 км.
Път Nо 14 - Отклонение път Nо 9 в североизточна посока в отдел 647-1. Край - отдел 646-б
на Шамаклиево дере. Дължина около 1.0 км.
Съгласно Технически проект на територията на шести парков участък има изградени
38.6 км. пътища и 7.0 км. са изградени по границата на парка. През пожароопасния
сезон са предвидени 2 бариери за ограничаване достъпа на МПС на територията на
парка на път № 4 и път № 6.
Бариери на горски автомобилни пътища
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Съгласно Технически проект в парковия район за изработване, поставяне и поддръжка
са били предвидени 2 бр. бариери за ограничаване на достъпа в периоди на висока
текуща пожарна опасност.До момента не са изградени.
Минерализована ивица
По проект има 63 км съществуващи минерализовани ивици и е било предвидено
изграждането на още 1,0 км такива.
На територията на парковия район понастоящем дължината на минерализованите
ивици е 63 км, като се извършва ежегодната им ( ако има изключение някоя година по
липса на средства се посочва) поддръжка.
Площадка за кацане на хеликоптери
Според последния лесоустройствен проект на територията на шести парков участък
има една площадка за кацане на хеликоптери в местостта „Широката планина- к.к.
Боровец”.Предвиждаме да се направят и оборудват още 2 бр. площадки за кацане на
авиационна техника - при водоема на Влашка река край с. Марица .
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Депо в офиса на ПУ „Боровец“, с.Радуил
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аптечка
Бидони.
БМП модел Помпа SA45 TL
БМТ " Хускварна268
БМТ "Хускварна „за кастрене
Брадви.
Копачи.
Лопати обикновени.
Мотики.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
0
1
1
1
0
15
10
6

Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
Пръскачка "Пласмасова" с обем примерно20 л.
Спален чувал.
Струйник към помпа.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Шланг дължина 20 м., фи 52.
Автомобил „ВАЗ 21214”.
Автомобил GREAT WALL STEED 5
Чапи
тупалки

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
Бр.
Бр.
бр

1
4
6
1
3
3
10
1
2
3
15
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8 21

кофи

бр

4

Места за палене на огън
№
1.

Вид на
елементите

Местност.

Състояние

пейки -2бр.,
маси-1бр.,
1.1

Отдел 366 – Марица 1400

за ремонт
огнище-1бр.
Пейки- 2бр,
маси – 1бр.,
огнища – 1 бр.

1.2

Отдел 350а – Марица 1200

За ремонт
Пейки- 2бр,
маси – 1бр.,
огнища – 1 бр

1.3

Отдел 750 – хижа „Чакър войвода”

За ремонт
.

2.
Пейки- 2бр,
маси – 1бр.,
огнища – 1 бр
2.1

Отдел 610г – Стария кантон

За ремонт
Пейки- 2бр,
маси – 1бр.,
огнища – 1 бр

2.2

Отдел 405в – Марица 1600

За ремонт
За ремонт

2.3

Отдел 618а – Туювка

Пейки- 2бр,
маси – 1бр.,
огнища – 1 бр

3.
3.1

Отдел 1 – х. Заврачица

4.

Отдел 238 – 6 х. Мусала

4.1

Отдел 425- 3 х.Марица

5.
6.
7.
8.

Отдел 401а Марица 1600
Отдел 624а Ибър Дюкер
Отдел 603а Мимино чешме
Отдел 604з Ракитско дере

За ремонт
Огнища – 1бр.
Огнища – 1 бр

за ремонт
За ремонт

Огнища - 1 бр.
Огнище 1 бр
огнище 1 бр
огнище 1 бр
огнище 1 бр.

за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
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9.
10.
11.
12.
13.

Отдел 599 -1 Гроба
Отдел 615 -5 Туювка
Отдел 614а – Туювка
Отдел 618-4 к. Ибър 1900
Отдел 646 – 8 Пладнище

Огнище 1 бр
Огнище 1 бр
Огнище 1 бр.
Огнище 1 бр.
Огнище 1 бр.

за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт
за ремонт

Всички 18 места за палене на огън са с табели за подмяна.
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на шести участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
облекло и допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
Планирани съоръжения с
мероприятия :

противопожарно значение

и

други

противопожарни

Депо в офиса на ПУ „Боровец“, с. Радуил
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо като цяло:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.

20.

смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
Туби – пластмасови -20л.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
5
5
10
2
5
5
2
2
7
7
7- чифта
7- чифта
1
1
2
2
7- чифта
1

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

Общо лв.
без вкл.
ДДС
100
100
60
40
100
100
40
40
280
210
2100
1000
150
100
200
160
140
60

1

2000-2500

2500

2

10-15

30
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21.
22.

Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
23.
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
24.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
25.
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
26.
батерии.
27. Бинокли.
31. Радиостанции (комплект 2 бр).
Общо

2
2

8-12
8-12

20
20

1

1000-1500

1500

1

700-900

800

7

400-600

4200

10
2
2

10-20
80-100
150-200

200
200
400
14 850

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на
гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната
посочена цена за един брой/чифт.
Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно изискванията на
Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
№

Местност

Брой

1.
2.
3.

Хижа Марица
Хижа Мусала
Хижа Чакър войвода
Общо:

1
1
1
3

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

лв. за 1 бр.
6300
6300
6300
-

ДДС
6300
6300
6300
18 900

Като минимален инвентар, във всяко противопожарно депо се предвижда: 2 бр
моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за вода,15 бр. тупалки, 3 бр.
брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд с 200л вода,5 бр. , 2 бр.
метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и моторна помпа с дебит
над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се назначава отговорник за
съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
18
за ремонт
45
810
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маси.
пейки.
табели с
противопожарно
съдържание.

18
36

поставяне на нови
поставяне на нови

200
50

3600
1800

36

поставяне на нови

80

2880
9090лв

Общо:

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Прогнозна цена в
Общо лв. без
Вид
Брой
лв. за 1 бр.
вкл. ДДС
„Не палете огън извън
32
80
2560
обозначените за това места”.
2560
Общо:
32
Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:
Прогнозна цена в
Общо лв. без
Вид
Брой
лв. за 1 бр.
вкл. ДДС
„Противопожарни правила”.
30
120
3600
„Не палете огън извън
20
80
1600
обозначените за това места”.
5200лв
Общо:
50
Забележка:
1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
размер 12х12 м.
Ремонт на съществуващи
№

Местност.

Брой

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.
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1.
2.
2.

р Бистрица
р Марица
р Ибър

1
1
1

лв. за 1 бр.
2000
2000
2000

Общо:

3

6000

ДДС
2000
2000
2000
6000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1.

отдел 591-в - отдел 610-а - 6 км.

2.

с. Радуил към територията на парка – 1 км.

3.

с. Радуил по долината на р. Ибър -10 км.

Общо:19км.
II.Категория.
7. х. Чакър войвода по десния бряг на Хайдушки дол - 2 км.
Общо:2км
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 19 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

съоръжението.

без вкл.
в лв. за 1 км.

път

19

път

19

Заснемане,проектиране.
Изграждане на съоръженията

5000

ДДС
95 000

80 000

2 080 000

от пътната мрежа
общо

1 520 000
лв, без
ДДС.

19

Бариери на горски автомобилни пътища
Местоположение

Бр.

Прогнозна цена в лв.

Общо лв. без вкл. ДДС

87
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране
на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на
околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска
гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на
биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

за 1бр.
1. с. Радуил към
територията на парка
1
2. с. Радуил по долината
на р. Ибър
1
Общо:
2

3000

3000

3000

3000
6000

Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период се предвижда изграждането на хеликоптерни площадки,
както следва:
Местоположение

Бр.

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.

Общо лв. без вкл. ДДС

1. при водоема на
Влашка река
Общо:

1
1

3000

3000
3000

Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

4

6

310

за 6 м.
7440

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка има предвидени стационарни наблюдателни пунктове. За осигуряване на
ефективно наблюдение, оповестяване и координация на действията при евентуално
възникнали пожари и други бедствия, е необходимо през пожароопасния сезон да се
организират пет броя стационарни пожаронаблюдателни пункта. Два от тях - в м.
Гроба/отдел 599/ и х. Чакър войвода са подходящи за противопожарни наблюдения над
територията на парка. Нови стационарни пожаронаблюдателни пунктове предвиждаме
да се изградят на връх Мусала и в м. Свети Петър/отдел 558 на ДЛ “Боровец”/. Така ще
могат ефективно да се покрие за противопожарни наблюдения парковата територия.
В переспектива през следващия ревизионен период становището на експертите
изготвили част „Пожарна безопасност“ на настоящия проект е да се изгради една
пожаронаблюдателна кула на връх Мусала.
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2.7 Седми парков участък „Бели Искър”
ПУ “Бели Искър” обхваща части от териториите на ДЛ “Самоков” са установени и
предвидени по проект следните мероприятия и съоръжения по отношение на
противопожарната дейност:
Установени:


Бариерни прегради

- 40.0 км



Лесокултурни прегради

- 1.0 км



Противопожарни депа



Стационарни наблюдателни пунктове - м. Къщата



Водоеми за специализирана противопожарна техника



- с. Бели Искър

- 1 бр.
- 1 бр.
-

1 бр.

с. Мала църква

Предвидени:


Лесокултурни прегради

- 6.5 км

Лесокултурни противопожарни мероприятия
Според техническия проект на на територията на седми парков участък има 40 км
съществуващи бариерни прегради.
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 9 места за палене на огън, като 3 от
тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. 1 от местата за палене на огън са
в добро състояние и 8 са за ремонт.
Място за паркиране
На територията на седми парков участък няма съществуващи и проектирани места за
паркиране на МПС.
Депа за противопожарен инвентар
На територията на седми парков участък и в близост до нея има оборудвано едно
противопожарно депо - в с. Бели Искър, поради липса на условия за съхранение
инвентара е по домовоете на служителите. Тук предвиждаме да се оборудват още три
противопожарни депа - яз. Бели Искър, гр. Самоков и с. Мала църква, като
противопожарните депа, предвидени за участъка стават общо 4 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 30 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
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трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 70 бр. такива табели.
Установени са 12 налични табели, всичките за подмяна.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект на територията на седми парков участък и в близост до нея
има 1 бр. съществуващ водоизточник за зареждане на специализирана
противопожарна техника - с. Мала църква. Тук предвиждаме да се направи и ползват 4
бр. нови водоизточници на р. Бели Искър.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи.
На територията на седми парков участък подходящи за целта са следните места:
р. Бели Искър
р. Леви Искър
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.
Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 1 - От с. Бели Искър по р. Бели Искър. Асфалтобетоново покритие. Навлиза в
територията на парка в отдел 686-г. Край на участъка - моста на реката в отдел 678-4.
Дължина 5.5 км.
Път Nо 2 - Продължение на път Nо 1, но с трошенокаменна настилка. Край на участъка короната на стената на яз. Бели Искър - отдел 854-1. Дължина 8.2 км.
Път Nо 3 - Продължение на път Nо 2, но без настилка. Край на участъка и пътя кариерата за камък за изграждане на язовирната стена - отдел 899-7. Дължина 4.5 км.
Път Nо 4 - Отклонение от края на път Nо 1 по левия бряг на реката до отдел 868-5.
Дължина 400 м.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 5 - Отклонение в отдел 851-д от път Nо 2 в югоизточна посока към границата на
участъка. Пътя е изграден серпентинообразно на десния скат на долината на р. Бели
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Искър. Край на пътя - отдел 855-8 -границата с ПУ “Якоруда”. На територията на ПУ
“Якоруда” пътя продължава също като Nо 5. Дължина 8.3 км.
Път Nо 6 - Отклонение в отдел 847-а от път Nо 2 до отдел 849-2. Дължина 1.0 км.
Път Nо 7 - Отклонение в отдел 846-12 от път Nо 2 до отдел 846-3. Дължина 0.5 км.
Път Nо 8 - От с. Мала Църква по долината на р. Леви Искър. Навлиза в територията на
парка в отдел 702-а. Краят му е в отдел 875-в с дължина 1.5 км.
Път Nо 9 - Отклонение в отдел 869-6 от път Nо 8 до отдел 706-г. Дължина 1.7 км.
Съгласно Технически проект На територията на седми парков участък има изградени
31.6 км. пътища. През пожароопасния сезон е предвидена1 бариера за ограничаване
достъпа на МПС на територията на парка на път № 1.
Минерализована ивица
Няма.
Площадка за кацане на хеликоптери
Според последния лесоустройствен проект на на територията на седми парков участък
няма съществуващи и проектирани площадки за кацане на авиационна техника.
Предвиждаме да се направи и оборудва 1 бр. площадка за кацане на авиационна
техника - при с. Мала църква на р. Леви Искър и при необходимост да се ползва
площадката предвидена за ПУ“Якоруда” при хижа Грънчар
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Складова8 наличност на ПУ „Бели Искър“, с.Бели Искър
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Аптечка
Бидони.
БМТ Хускварна
Брадви.
Дочени костюми.
Компас за ръка.
Копачи.
Лопати обикновени.
Мотики.
Палатка.
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
Акумулаторен халогенен прожектор+зарядно
Пръскачка модел с по-малъс обем примерно 10 л.
Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.
Смукателна тръба дължина 8 м., фи 52 мм.
Спален чувал.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

7
1
2
2
5
2
2
5
2
2
2
1
3
1
1
2
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17
18
19
20
21
22

Струйник към помпа.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 20 л.
Фенерче за глава.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
1
2
10

Места за палене на огън
№

Местност.

Вид на елементите

2.

Местност „Иванов гроб”.

Състояние

Пейки-2, маси-1
2.1

място

За подмяна
Огнище-1

3.

Местност „Средорек”.

3.1

място

4.

Заслон екопътека

4.1

място

Огнища -2
За подмяна

Огнище-1
За подмяна
Пейки-2, маси-1

Всички места за палене на огън са с табели за подмяна.
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на седми участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
облекло и допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
Ситуацията в Д „НП Рила“ ПУ-Бели Искър с автомобилите с висока проходимост
лади,джипове,УАЗки, които се използват целево при борбата с горските пожари е
добра. Налични са общо 3бр. автомобили с висока проходимост/2бр.пикапи и
1бр.джип УАЗ
Планирани съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни
мероприятия :
Депо в офиса на ПУ „Бели Искър“
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и
склада като цяло:
№

Наименование

Дооборуд
ване брой

Прогнозна
цена в лв.,1

Общо лв.
без вкл.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.
смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
20.
Туби – пластмасови -20л.
Туби – пластмасови -10л.
21.
Туби – пластмасови -5л.
22.
Среден клас БМТ, оборудван с
23.
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
24.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
25.
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
26.
батерии.
27. Бинокли.
31. Радиостанции (комплект 2 бр).
32. Тупалки (брезентови)
Общо

/чифт.
10
5
2
2
5
5
2
2
5
5
5- чифта
5- чифта
1
1
2
2
5- чифта
1

брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

ДДС
200
100
60
40
100
100
40
40
200
150
1500
1000
150
100
200
160
100
60

2

2000-2500

5000

2
2
2

10-15
8-12
8-12

30
20
20

1

1000-1500

1500

1

700-900

800

1

400-600

500

10
2
1
5

10-20
80-100
150-200
20-30

200
200
200
150
12 920

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на гореописаните
артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната посочена цена за един
брой/чифт.
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Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно изискванията на
Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
Прогнозна цена в
Общо лв. без вкл.
№ Местност
Брой
лв. за 1 бр.
ДДС
1.
яз. Бели Искър
1
6300
6300
2.
гр. Самоков
1
6300
6300
с. Мала църква
1
6300
6300
3.
Общо:
2
18 900

Като минимален инвентар, във всяко противопожарно депо се предвижда: 2 бр
моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за вода,15 бр. тупалки, 3 бр.
брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд с 200л вода,5 бр. , 2 бр.
метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и моторна помпа с дебит
над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се назначава отговорник за
съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
9
за ремонт
45
405
маси.
3
поставяне на нови
200
600
пейки.
6
поставяне на нови
50
300
табели с
противопожарно
18
поставяне на нови
80
1440
съдържание.
2745лв
Общо:

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

лв. за 1 бр.

вкл. ДДС

80

960

Брой

„Не палете огън извън
12
обозначените за това места”.
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Общо:

12

960

-

Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

30

лв. за 1 бр.
120

вкл. ДДС
3600

30

80

2400

60

-

6000лв

Брой

„Противопожарни правила”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:
Забележка:

1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
размер 12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
Прогнозна цена в
№

Местност

1.

Брой

По р Бели Искър
Общо:

Общо лв. без вкл. ДДС
лв. за 1 бр.
3000
3000

4
4

12000
12000

Ремонт на съществуващи

№
1.

Местност.
Мала Църква

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

лв. за 1 бр.
2000

ДДС
2000

Брой
1
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Общо:

1

2000

2000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
Не се предвижда.
Площадка за кацане на хеликоптери
През ревизионния период се предвижда
хеликоптерни площадки, както следва:
Местоположение

Бр.

1. с.Мала Църква
Общо:

1
1

изграждането

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.
1000

на

неподдържаните

Общо лв. без вкл. ДДС
1000
1000

Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

4

6

за 6 м.
7440

310

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка има предвидени по проект да се изградят над 30 стационарни наблюдателни
пунктове. За осигуряване на ефективно наблюдение, оповестяване и координация на
действията при евентуално възникнали пожари и други бедствия, предлагаме през
пожароопасния сезон да се организира само от един - в м. Къщата/на границата с
парков участък Говедарци/ , той е подходящ за противопожарни наблюдения над
територията на участъка. В бъдеще е целесъобразно да се оборудват още два - при яз.
Бели Искър и ВЕЦ “Бели Искър” - отдел 678-4.
През следващия ревизионен период
предлагаме
пожаронаблюдателна кула в местността било на отдел 686.

да

се

изгради

една
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2.8 Осми парков участък „Говедарци”
За ПУ “Говедарци” ” са установени и предвидени по проект следните мероприятия и
съоръжения по отношение на противопожарната дейност:
Установени:


Бариерни прегради

- 7.5 км



Лесокултурни прегради

- 26.8 км



Противопожарни депа

- 2 бр.



гр. Самоков, с. Говедарци



Водоеми за специализирана противопожарна техника - х. Вада -

1 бр.

Предвидени:


Лесокултурни прегради

- 25.7 км



Минерализовани ивици

- 2.5 км

Лесокултурни противопожарни мероприятия
Според техническия проект на на територията на осми парков участък има 7.5 км
съществуващи бариерни прегради. При проверката, съгласувано с ДНП “Рила”, бяха
уточнени 26.8 км съществуващи лесокултурни прегради. С настоящото проучване,
съгласувано с ДНП “Рила”,
бяха предвидени нови 25.7 км - нови лесокултурни
прегради. Общо лесокултурните прегради за участъка ще са 52.5 км.
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 5 места за палене на огън, като 5 от
тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси.
-Яворова поляна
-моста на Урдина река
-кът за отдих Мальовица/781а/
-на р. Лопушница
-при х.Вада
Място за паркиране
На територията на осми парков участък няма съществуващи и проектирани места за
паркиране на МПС. Тук предвиждаме направата на 4 бр. паркинги по следните пътища
и местности:
- ТК “Мальовица”.
- х. Вада.
- м. “Овнарско”.
- Мечит- границата на парка.
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Депа за противопожарен инвентар
На територията на осми парков участък трябва да има оборудвани две
противопожарни депа - гр. Самоков и с. Говедарци.Реално не съществуват ,
инвентара на депата се съхранява в дома на служителя Кирил Милушев.По проект е
предвидено да се оборудват още 2 бр. - при х. Вада и курорт “Мальовица”, като
противопожарните депа, предвидени за участъка стават общо 4 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 30 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 70 бр. такива табели.
Установени са 15 броя такива табели. От тях 15 броя са „Не палете огън извън
обозначените за това места” и а такива с текст „Пожароопасен район”и „Пазете
горите от пожари” няма.
Всички табели са изработени
метеорологични условия.

от

ламарина,

която

старее

бързо

при

тежки

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект на територията на осми парков участък има 1 бр.
съществуващ водоизточник за зареждане на специализирана противопожарна техника
- с. Говедарци. Тук предвиждаме да се направят и ползват още 3 бр. водоизточници при х. Вада и на реките Голяма Лопушница и Джопаница.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи.
На територията на осми парков участък подходящи за целта са следните места:
водослива на Голяма и Малка Лопушница /пътя Говедарци - Овнарско/
Урдина река /пътя Говедарци - х. Вада/
Прав Искър /х. Вада/
р. Милченица
Селската река
р. Гърковица
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Юручка река
р. Джопаница
Мальовишка река
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.
Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 82009 - Говедарци - Рударица - ТК “Мальовица”- IV ти клас - асфалтобетон
достига на 0.3 км до границата на ПУ.
Път Nо 1 - гр. Сапарева баня - м. Бързанова поляна. Достига до западната граница на
парка.
Път Nо 2 - Отклонение в северна посока от път No 7 в м. Бързанска поляна към
Сапаревски пункт. Започва от границата на парка.
Път Nо 3 - Отклонение от път 82009 по р. Прав Искър към х. Вада. Завършва около
километър след хижата в отдел 802-1. На територията на парка е около 3 км.
Път Nо 4 - с. Говедарци - ТК “Овнарско”. Тангира около 1.5 км. на територията на парка
Път Nо 5 - с. Говедарци - х. Мечит. Завършва около 0.5 км след хижата. Тангира около 0.5
км. на територията на парка.
Път Nо 6 - От с. Говедарци към територията на парка. Достига границата на парка в
отдел 727-м.
Път Nо 7 - Отклонение от път No 3 в коридор в северозападна посока по Ръжичков дол.
Дължина около 5 км. Достига път No 2 и No 1 и се свързва с края на път No 9 в м.
Бързанова поляна. В територията на парка е около 2 км. Последните 1.5 километъра
тангира на територията.
Път Nо 8 - Отклонение от път No 3 по Урдина река. Изграден изцяло на територията на
парка с дължина около 2.5 км. Завършва в отдел 788-1.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път No 9 - Отклонение от път No 3 при х. Вада в западна посока. На границата с ПУ
“Дупница” се свързва с края на път No 7. Изграден е изцяло на територията на парка с
дължина около 1 км.
Път No 10 - Продължение на път No 5 от границата на парка в територията му в коридор в
южна посока. През вр. Голям Медарник навлиза в територията на ПУ “Бели Искър” и
през М. Кобилино бранище в ПП “Рилски манастир”. На територията на участъка е
изграден с дължуна около 7 км.
Път No 11 - Отклонение от път 82009 в коридор в западна посока. Достига края на път No
8 в отдел 788- 1. Тангира на територията на парка около 1 км. и около 0.5 км. е изграден
на територията му.
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Път No 12 - Отклонение от път No 5 по р. Джопаница. Краят му е в отдел 741-1. Дължина
около 1.5 км. Тангира на територията на на парка, като в последните няколкостотин
метра навлиза в парка.
Път No 13 - Продължение на път No 6 в парковата територия в коридор в източна посока.
Краят му е в отдел 718-1. Дължина около 4 км.
Път No 14 - Отклонение от път No 13 в югоизточна посока. Достига границата с ПУ “Бели
Искър” в отдел 722-16. Дължина около 1 км.
Път No 15 - В по-голямата си част е част от северната граница на участъка. Свързва по
хоризонтала път No 5 и път No 6. Дължина около 3.5 км.
Път No 16 - Продължение на път 82009 до х Мальовица. Изцяло в парка с дължина около 3
км.
Съгласно Технически проект на територията на осми парков участък има изградени
19.3 км. пътища и 12.2 км. са изградени по границата на парка. През пожароопасния
сезон е предвидена1 бариера за ограничаване достъпа на МПС на територията на
парка на път № 3.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект в парковия район е имало 2.5 км съществуващи
минерализовани ивици, но те са обект на поддръжка на външни организации.
Площадка за кацане на хеликоптери
Според последния лесоустройствен проект на на територията на осми парков участък
няма съществуващи и проектирани площадки за кацане на авиационна техника.
Предвиждаме да се ползват площадките за кацане на авиационна техника на ПУ “Бели
Искър”/при с. Мала църква на р. Леви Искър/ и ПУ“Дупница”/проектирана в м.
Паничище/
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни
мероприятия:
Инвентар за депо на ПУ „Говедарци“, гр.Самоков
1
шалте
2
Бидони.
3
БМП модел Помпа SA45 TL
4
кофи бр
8
5
БМТ " Хускварна
6
тупалки
Брадви.
7
8
Кирки.
9
Лопати обикновени.
Чапи
10
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
11
12
Туби пластм.10л
13
Туби пласт. 5л
14
Пръскачка "Пласмасова" с обем примерно20 л.
15
Смукателна тръба, дължина 8 м., фи 36 мм.

бр.
бр.
бр.
бр
бр.
бр
бр.
бр.
бр.
бр
бр.

бр.
бр.

2
1
1
8
2
20
7
9
14
3
1
10
6
4
1
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
8

Спален чувал.
Струйник към помпа.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Фенерче за глава.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.
Автомобил „ВАЗ 21214”.
Автомобил GREAT WALL STEED 5

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
Бр.

3
1
3
3
2
1
10
1
1

Места за палене на огън
№

Местност.

Вид на елементите

1.

Местност „Яворова поляна”.

1.1

място

Състояние

Пейки-8, маси-2
За подмяна
Огнище-1
2.

Мост „Урдина река”.

2.1

място

Пейки-4, маси-2
За подмяна
Огнище-1
3.

Местност „Мальовица”

3.1

място

Огнище-1
За подмяна

4.

Местност „Лопушница”

5.

хижа „Вада”

Пейки-4, маси-2
Пейки-4, маси-2
Огнище-1
Пейки-4,маси-2
Огнище-1

За подмяна
За подмяна

Всички места за палене на огън са с табели за подмяна.
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на осми участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
облекло и допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
Планирани съоръжения с
мероприятия :

противопожарно значение

и

други

противопожарни

Инвентар за депо на ПУ „Говедарци“, гр.Самоков/ако се обособи/
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо складано
временно в частен дом като цяло:
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№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.
Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.
смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
20.
Туби – пластмасови -20л.
21.
Туби – пластмасови -10л.
22.
Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
23.
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
24.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
25.
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
26.
батерии.
27. Бинокли.
31. Радиостанции (комплект 2 бр).
32. Тупалки (брезентови)
Общо
Забележка:

Цените

са

прогнозни,

на

Дооборуд
ване брой
/чифт.
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
5- чифта
5- чифта
1
1
2
2
5- чифта
1

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300
150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

Общо лв.
без вкл.
ДДС
100
100
60
40
100
100
40
40
200
150
1500
1000
150
100
200
160
100
60

1

2000-2500

2500

2
2
2

10-15
8-12
8-12

30
20
20

1

1000-1500

1500

1

700-900

800

1

400-600

500

10
2
1
5

10-20
80-100
150-200
20-30

200
200
200
150
10 320

база

предлагането на

пазара

на

102
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране
на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на
околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска
гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на
биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

гореописаните артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната
посочена цена за един брой/чифт.

Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно изискванията на
Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)
Прогнозна цена в
Общо лв. без вкл.
№ Местност
Брой
лв. за 1 бр.
ДДС
Мальовица
1
6300
6300
1.
2.
с.Говедарци
1
6300
6300
3.
х Вада
1
6300
6300
Общо:
3
18 900

Като минимален инвентар, във всяко противопожарно депо се предвижда: 2 бр
моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за вода,15 бр. тупалки, 3 бр.
брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд с 200л вода,5 бр. , 2 бр.
метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и моторна помпа с дебит
над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се назначава отговорник за
съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Изграждане на нови места за паркиране:
№
1
2
3
4

Местност.

Прогнозна цена

Общо лв. без вкл.
ДДС
1000
1000
1000
1000
4000

Брой

х Вада
х Мечит
м Овнарско
ТК Мальовица

1
1
1
1

в лв. за 1 бр.
1000
1000
1000
1000

Общо:

4

4000

Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън на
територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се извършат
следните дейности
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
5
за ремонт
45
225
маси.
12
поставяне на нови
200
2400
пейки.
24
поставяне на нови
50
1200
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табели с
противопожарно
съдържание.

10

поставяне на нови

80

800
4625лв

Общо:

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

лв. за 1 бр.

вкл. ДДС

15

80

1200

15

-

1200

Брой

„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:
Прогнозна цена в

Общо лв. без

30

лв. за 1 бр.
120

вкл. ДДС
3600

40

80

3200

70

-

6800лв

Вид

Брой

„Противопожарни правила”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:
Забележка:

1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
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размер 12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
Прогнозна цена в
№

Местност

1
2
3

Брой

р Вада
р Г.Лопушница
р Джопаница
Общо:

Общо лв. без вкл. ДДС
лв. за 1 бр.
3000
3000
3000
3000

1
1
1
3

3000
3000
3000
9000

Ремонт на съществуващи
№
1.

Местност.

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.
ДДС
2000
2000

Брой

с Говедарци

1

лв. за 1 бр.
2000

Общо:

1

2000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
1.

Отклонение от път No 3 по Урдина река - 5 км.

2.

Отклонение Ръжичков дол. – 4 км.

3.

Продължение на път No 5 от границата на парка в територията му -7 км.

Общо:16км.
II.Категория.
8. Отклонение от път No 5 по р. Джопаница - 4 км.
Общо:4км
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 20 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

съоръжението.
път

без вкл.
в лв. за 1 км.

20

Заснемане,проектиране.

5000

ДДС
100 000
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Изграждане на съоръженията
път

20

80 000

1 600 000

от пътната мрежа
общо

1 700 000
лв, без
ДДС.

20

Площадка за кацане на хеликоптери
Не се предвижда изграждането на хеликоптерни площадки
Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

2

6

310

за 6 м.
3820

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка няма предвидени стационарни наблюдателни пунктове. За осигуряване на
ефективно наблюдение, оповестяване и координация на действията при евентуално
възникнали пожари и други бедствия. Съпоставяйки реалните условия с аналогична
ситуация в другите национални паркове и последните им лесоустройствени проекти в
частта им противопожарни мероприятия, налагат извода, че ако няма съществуващи
се проектират стационарни наблюдателни пунктове от които може да се извършва
ефективно наблюдение над територията на парка и в частност над участъка. В тази
връзка е наложително през пожароопасния сезон да се организират 2 броя
стационарни наблюдателни пунктове – в местностите „Зекирица“ – отдел 806. В
переспектива през следващия ревизионен период
становището на експертите
изготвили част „Пожарна безопасност“ на настоящия проект е да се изгради една
пожаронаблюдателна кула в района на връх Мечит .
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2.9 Девети парков участък „Дупница”
За ПУ “Дупница” са установени и предвидени по проект следните мероприятия и
съоръжения по отношение на противопожарната дейност:
Установени:


Бариерни прегради

- 12.5 км



Лесокултурни прегради

- 2.6 км



Противопожарни депа - м. Паничище, гр. Дупница

- 2 бр.



Водоеми за специализирана противопожарна техника

- 2 бр.

м. Самоковището и горски пункт Самоковището
Предвидени:


Лесокултурни прегради

- 1.5 км



Водоеми за специализирана противопожарна техника

- 4 бр.

м. Жълтия гьол, м. Равнището, м. Присое на р. Малка Скакавица
и р. Джерман в отдел 98


Площадки за кацане на авиационна техника - м. Паничище

- 1 бр.



Бариери

- 1 бр.

Лесокултурни противопожарни мероприятия
Според техническия проект на на територията на девети парков участък има 12.5 км
съществуващи бариерни прегради. При проверката, съгласувано с ДНП “Рила”, бяха
констатирани 2.6 км съществуващи лесокултурни прегради. С настоящото проучване,
съгласувано с ДНП “Рила”,
бяха предвидени са нови 1.5 км - нови лесокултурни
прегради. Общо лесокултурните прегради за участъка са 4.1 км.
Място за палене на огън
При инвентаризацията на терена бяха установени 17 места за палене на огън, като 9 от
тях са оформени и като кът за отдих с пейки и маси. 6 от местата за палене на огън са
в добро състояние и 11 са за ремонт.
Място за паркиране
На територията на девети парков участък няма съществуващи и проектирани места за
паркиране на МПС. Тук предвиждаме направата на 5 бр. паркинги по следните пътища
и местности:
- ТК “Паничище”.
- х. Отовица.
- х. Пионерска.
- Кантон “Вада”
- м. Зелени преслап.
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Депа за противопожарен инвентар
На територията на девети парков участък и в близост до нея има оборудвани две
противопожарни депа - гр. Дупница и м. Паничище. Тук предвиждаме да се оборудват
още четири противопожарни депа - при хижите Отовица, Скакавица, Рилски езера и
при горски пункт “Самоковището”, като противопожарните депа, предвидени за
участъка стават общо 6 броя.
Табели с противопожарни мерки и изисквания
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 30 бр. такива табели.
Не са установени такива табели. Необходимо е да се доставят и поставят на местата
за почивка и палене на огън ,при съществуващите хижи, заслони, горски домове,
кантони, предвидените места за паркиране и пр. Местата трябва да се обозначат и
обезопасят от всички страни с минерализована ивица. Към сградите задължително
трябва да се оборудва противопожарно табло.Те съдържат противопожарните правила,
които са регламентирани с действащата нормативна база у нас и които се съдържат в
декларациите подписвани ежегодно от ползвателите на обекти и съоръжения на
територията на парка.
Забранителни (указателни) табели
По Технически проект са предвидени за изработване и разполагане на територията на
парковия район 70 бр. такива табели.
Установени са 15 броя такива табели. От тях 15 броя са „Не палете огън извън
обозначените за това места” и а такива с текст „Пожароопасен район”и „Пазете
горите от пожари” няма.
Всички табели са изработени
метеорологични условия.

от

ламарина,

която

старее

бързо

при

тежки

Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни
Съгласно Технически проект на територията на територията на девети парков участък и в
близост до нея има 2 бр. съществуващи водоизточници за зареждане на
специализирана противопожарна техника - м. Самоковището, горски пункт
Самоковището и 3 бр. проектирани - м. Жълтия гьол, на р. Скакавица и р. Джерман в
отдел 96.
Водоизточници за пожарогасене с преносими мотопомпи.
Подходящи места за тази цел могат са всички постоянни водни източници до които има
достъп и условия за работа на преносимите мотопомпи.
На територията на девети парков участък подходящи за целта са следните места:
р. Каменица /при яз. Калин/
р. Отовица
р. Дупнишка Бистрица
р. Скакавица
р. Джерман
7-те Рилски езера
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Урсуз вада
Отовишко езеро
Всички изградени водоизточници (оформени вирове по водните течения) се
унищожават ежегодно пролетно време поради прииждането на реките и се нуждаят от
поддръжка.
Пътища за движение на противопожарни автоцистерни
I. Пътища проходими за специализирана противопожарна техника
Път Nо 62084 гр. Сапарева баня - Паничище - IV ти клас - асфалтобетон - 20.6 км.
Път Nо 1 - Паничище - м. Зелени преслап - Бързанова ливада/кантон Водпроект/” - м.
Мечкарица. Дължина около 12 км. В половината от дължината си е североизточна
граница на парковия участък.
Път Nо 2 - м. Зелени преслап - Кюмурджийски път. Дължина около 5.5 км. Около 2.5 км. е
на територията на парка, а в другата си част близо до границата му.
Път Nо 3 - с. Самораново - Санаториума - х. Отовица - м. Алай бег. Част от пътя - около
2.5 км е на територията на парка, като последния километър е достъпен само за коли с
повишена проходимост.
Път Nо 4 - Път до м. Славеев валог. Отклонение от път No 3. В края си достига границата
на парка в долината на Мала река.
Път Nо 5 - Отклонение от път No 3 над х. Отовица в югоизточна посока. Дължина около 0.5
км, изцяло на територията на парка.
Път Nо 6 - Санаториума - м. Гроба. На територията на парка е около 1.5 км.
Път Nо 7 - Път до м. Баланица. Отклонение от път No 6 в югозападна посока. На
територията на парка е около 1.0 км.
Път Nо 8 - Отклонение от път No 6 в западна посока. На територията на парка е около
200 м. в отдел 192-а
Забележка: Пътища No 6, 7 и 8 ще могат да изпълняват предназначението си след
частичен ремонт - престъргване и подравняване на пътното платно с булдозер.
II. Пътища позволяващи движението само на автомобили с повишена проходимост.
Път Nо 9 - с. Самораново - м. Марков камък - Бистришки водопад - м. Равна бука /отдел
206/. На територията на парка е с дължина около 9 км. От с. Самораново до
включването в пътя за с. Бистрица пътя е непроходим поради разрушени дървени
мостове - 5 броя. Непроходим, поради същите причини е и в частта си над Бистришки
водопад - разрушени са две съоръжения.
Път Nо 10 - Отклонение от път No 9 за м. Самоковище. Дължина около 1.0 км. изцяло на
територията на парка.
Път Nо 11 - с. Бистрица - Бистришки водопад. Съединява се с път No 9 около километър
преди границата на парка.
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Път Nо 12 - Отклонение от път No 7 в северозападна посока. На територията на парка
около 0.5 км.
Път Nо 13 - Отклонение от път No 1 в южна посока до х. Ловна. На територията на парка
около 0.2 км.
Съгласно Технически проект На територията на девети парков участък има изградени
18.9 км. пътища, 9.0 км. са изградени по границата на парка. През пожароопасния
сезон е предвидена1 бариера за ограничаване достъпа на МПС на територията на
парка на път № 9.
Минерализована ивица
Съгласно Технически проект в парковия район е имало 5.5 км съществуващи
минерализовани ивици, но те са обект на поддръжка на външни организации.
Площадка за кацане на хеликоптери
Според последния лесоустройствен проект на територията на девети парков участък
ще се обслужва от 1 бр. проектирана площадка за кацане на авиационна техника в м.
Паничище.
Съществуващи съоръжения с противопожарно значение и други
противопожарни мероприятия:
Депо в офиса на ПУ „Дупница“, гр.Дупница
1
Аптечка
2
БМП моделSA45TL
3
БМТ Хускварна
4
Брадви.
5
Копачи.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Лопати обикновени.
Мотики.
Палатка.
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
Противодимни маски.
Пръскачка "Модификация" с обем примерно20 л.
Санитарна чанта.
Струйник към помпа.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Фенерче за глава.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

7
1
2
20
10

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

20
10
1
1
1
4
1
1
10
4
3
3
2
10
10
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Депо в м. Паничище на ПУ „Дупница“
1
Аптечка
2
БМП моделSA45TL
3
БМТ Хускварна
Брадви.
4
Копачи.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Лопати обикновени.
Мотики.
Палатка.
Пожарогасител "Ятрус" или друг модел.
Противодимни маски.
Пръскачка "Модификация" с обем примерно20 л.
Санитарна чанта.
Струйник към помпа.
Туба пластмасова 10 л.
Туба пластмасова 5л.
Туба метална 10 л.
Туба метална 5 л.
Фенерче за глава.
Шланг дължина10 м., фи 36.
Шланг дължина 20 м., фи 52.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
1
1
10
5

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

10
5
1
2
1
2
1
1
10
4
3
3
2
5
5

Места за палене на огън
№
1.

Местност.
Местност „Зелени преслап”.

Вид на елементите

Място – бази на :
Хидрострой
Урматур
ВКС

Огнище
Огнище
Огнище

Състояние

За ремонт

2.

Местност „Корубата”.

2.1
3.
2.1

Пейки-2, маси-1
място
Местност „Бързанска поляна”.
Пейки-2, маси-1
място

4.

Местност „Бистрица”

4.1

Влашка бара 202 и 214 отд

Пейки-2, маси-1
Пейки-2, маси-1

За подмяна
За подмяна

За подмяна
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5.

Местност „Мала река”

Пейки-2, маси-1

6.

Местност „Гречището”
Местност „Самоковището”
212 и 207 отдели
Местност х.„Иван Вазов”

Пейки-2,маси-1

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Местност х„7-те рилски
езера”
Местност х„Ловна”
Местност х„Скакавица”
Местност ГП „Риболюпилня”

Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1

За подмяна
За подмяна
За подмяна
За подмяна
За подмяна

Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1
Пейки-2,маси-1

За подмяна
За подмяна
За подмяна

Всички места за палене на огън са с табели за подмяна.
От направеното описание на наличността и състоянието на материално-техническо
обезпечаване на девети участък в Д “НП Рила”, се вижда, че случителите от парковата
охрана и част от експертите не разполагат с лични предпазни средства, така също и с
облекло и допълнителни принадлежности необходими за борба с горските пожари.
Планирани съоръжения с противопожарно значение и други противопожарни
мероприятия :
Депо в офиса на ПУ „Дупница“, гр.Дупница
Предвидено е следното дооборудване и подмяна в противопожарното депо и
склада като цяло:

№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Лопати-обикновенни.
Лопати-прави.
Брадви.
Железни гребла.
Копачи.
Мотики.
Цапини.
Косери.
Противодимни маски + филтър.
Каски.
Противопожарно облекло.

Дооборуд
ване брой
/чифт.
5
5
2
2
5
5
2
2
5
5
5- чифта

Прогнозна
цена в лв.,1
брой/чифт.
15-20
15-20
20-30
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
30-40
20-30
200-300

Общо лв.
без вкл.
ДДС
100
100
60
40
100
100
40
40
200
150
1500
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Обувки с термо подметки.
Палатки.
Пожарогасител.
Пръскачки 22л.
Пръскачки 12л.
Трудно горими ръкавици.
Санитарна чанта .
Маломерна БМП с възможност за
носене в раница, оборудвана със

19.
смукателна тръба, струйник и
шлангове с дължина 10 и 20м.
20.
Туби – пластмасови -20л.
21.
Туби – пластмасови -10л.
Туби – пластмасови -5л.
22.
Среден клас БМТ, оборудван с
23.
набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
24.
БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за работа
25.
с БМТ, включващ гащеризон,
обувки, ръкавици и каска.
Челник за глава с алкални
26.
батерии.
27. Бинокли.
31. Радиостанции (комплект 2 бр).
32. Тупалки (брезентови)
Общо

5- чифта
1
1
2
2
5- чифта
1

150-200
100-150
80-100
80-100
50-80
10-20
40-60

1000
150
100
200
160
100
60

2

2000-2500

5000

2
2
2

10-15
8-12
8-12

30
20
20

1

1000-1500

1500

1

700-900

800

1

400-600

500

10
2
1
5

10-20
80-100
150-200
20-30

200
200
200
150
12 820

Забележка: Цените са прогнозни, на база предлагането на пазара на гореописаните
артикули. Общата сума е получена, като е взета максималната посочена цена за един
брой/чифт.
Депо в м Паничище на ПУ „Дупница“
Дооборуд-

Общо лв.
Прогнозна цена в

№

Наименование

ване

без вкл.
лв. за 1 брой/чифт

брой/чифт.

ДДС

1.

Лопати-обикновенни.

5

15-20

100

2.

Лопати-прави.

5

15-20

100

3.

Брадви.

2

20-30

60

4.

Пожарогасители прах 6 кгр

2

100

200

5.

Копачи.

5

15-20

100
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6.

Мотики.

5

15-20

100

7.

Цапини.

2

15-20

40

8.

Косери.

2

15-20

40

10

30-40

400

Противодимни маски +
9.
филтър.
10.

Каски.

10

20-30

300

11.

Противопожарно облекло.

5- чифта

200-300

1500

12.

Обувки с термо подметки.

5- чифта

150-200

1000

13.

Палатки.

3

100-150

450

14.

Пожарогасител.

2

80-100

200

15.

Пръскачки 22л.

2

80-100

200

16.

Пръскачки 12л.

2

50-80

160

17.

Трудно горими ръкавици.

10- чифта

10-20

200

18.

Санитарна чанта .

2

40-60

120

1

2000-2500

2500

5
5
5

10-15
8-12
8-12

75
60
60

2

1000-1500

3000

2

700-900

1800

2

400-600

1200

8

10-20

160

2

150-200

400

8
8
2
10

70-100
80-100
150-200
20-30

800
800
400
300
17 025

Маломерна БМП с възможност
за носене в раница, оборудвана
19.

със смукателна тръба,
струйник и шлангове с
дължина 10 и 20м.

20. Туби – пластмасови -20л.
21. Туби – пластмасови -10л.
22. Туби – пластмасови -5л.
Среден клас БМТ, оборудван с
23. набор от клинове, лостове за
поваляне на дървета.
24. БМТ за кастрене.
Специализиран костюм, за
работа с БМТ, включващ
25.
гащеризон, обувки, ръкавици и
каска.
Челник за глава с алкални
26.
батерии.
Алуминиеви самари (за
27. закрепване на противопожарно
оборудване).
28. Спални чували.
29. Бинокли.
30. Радиостанции (комплект 2 бр.)
31. Тупалки (брезентови)
Общо:
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Оборудване и разполагане на нови противопожарни депа съгласно
изискванията на Наредба №8/11.05.2012г., Раздел ІV, чл.40, ал.7)

№

Местност

Брой

1.
2.
1.
2.

х Отовица
х Скакавица
х Рилски езера
ГП Самоковището
Общо:

1
1
1
1
4

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.

лв. за 1 бр.
6300
6300
6300
6300
-

ДДС
6300
6300
6300
6300
25 200

Като минимален инвентар, във всяко противопожарно депо се предвижда: 2 бр
моторни триони, 4 гръбни пръскачки,10 бр. лопати, 4 кофи за вода,15 бр. тупалки, 3 бр.
брадви, 5 бр. мотики, 3 бр. кирки, 5 бр. туби за вода 10 л, съд с 200л вода,5 бр. , 2 бр.
метални туби за ГСМ - 10 л, 2 бр. метални туби за ГСМ - 5 л и моторна помпа с дебит
над 400л/мин и 200м шланг. За всяко депо със заповед се назначава отговорник за
съхраняването, поддържането и раздаването на инвентара.
Изграждане на нови места за паркиране:

№

1
2
3
4
5

Местност.

Прогнозна цена

Общо лв. без вкл.

в лв. за 1 бр.

ДДС

Брой

х Отовица
х Пионерска
кантон Вада
м Зелени преслап
ТК Паничище

1
1
1
1
1

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

общо

5

1000

5000

Места за палене на огън.По отношение на съществуващите места за палене на огън
на територията на парковия участък е предвидено през ревизионния перод да се
извършат следните дейности
Общо лв.
Вид дейност за
Прогнозна цена
Вид елемент
Брой
без вкл.
извършване
в лв. за 1 бр.
ДДС
огнище.
17
за ремонт
45
765
маси.
9
поставяне на нови
200
1800
пейки.
18
поставяне на нови
50
900
табели с
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противопожарно
съдържание.

34

поставяне на нови

80

2720
6185лв

Общо:

Табели с противопожарни мерки и изисквания и забранителни (указателни) табели.
Предвидените за подмяна съществуващи табели по вид и брой са както следва:
Съществуващи забранителни (указателни) табели

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

лв. за 1 бр.

вкл. ДДС

15

80

1200

15

-

1200

Брой

„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Изработване и разполагане на нови табели с противопожарно съдържание:
До всяка една табела с надпис „Пожароопасен район” да се поставят табели с
надпис:

Вид

Прогнозна цена в

Общо лв. без

30

лв. за 1 бр.
120

вкл. ДДС
3600

20

80

1600

50

-

5200лв

Брой

„Противопожарни правила”.
„Не палете огън извън
обозначените за това места”.
Общо:

Забележка:
1.Цената за изработването и поставянето на една табела е различна, тъй като в нея е
калкулирано и поставяне на терен, състоящо се в изправяне на ритловица (греда),
закопана в земята и поставяне на самата табела посредством винтоверт.
2. Материалът, от който да се изработят новите противопожарни и забранителни табели
трябва да е неръждаема ламарина, тъй като опитът с пластмасовите показва, че те не
са устойчиви на външните атмосферни условия и на антропогенни въздействия.
Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни.
Освен самия водоизточник (оформен вир в речното корито), се предвижда и
изграждането на площадка за разполагане и маневриране на автоцистерните, с
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размер 12х12 м.
Изграждане на нови водоизточници
Прогнозна цена в
№

Местност

1.
1.

Брой

м. Жълтия гьол
на р. Скакавица
р. Джерман в отдел
96
Общо:

1.

Общо лв. без вкл. ДДС

1
1

лв. за 1 бр.
3000
3000

3000
3000

1
3

3000
3000

3000
9000

Ремонт на съществуващи
№
1.
2.

Местност.

Прогнозна цена в

Общо лв. без вкл.
ДДС
2000
2000
4000

Брой

м Самоковището
Гп Самоковището

1
1

лв. за 1 бр.
2000
2000

Общо:

1

4000

Ремонт на път за движение на противопожарни автоцистерни
За осигуряване на нормален достъп на противопожарна техника ежегодно трябва да
се подържат следните пътища, по категории, както следва:
I.Категория.
м. Зелени преслап - Бързанова ливада/кантон Водпроект/” - м. Мечкарица.- 9 км.
Общо:9км.
II.Категория.
м. Марков камък - Бистришки водопад - м. Равна бука - 7 км.
Общо:7км
За да се осигури нормално и безпрепятствено преминаване на противопожарна
техника е необходимо тези пътища с обща дължина- 16 км, да бъдат заснети,
проектирани и в последствие ремонтирани според изискванията на пътното
строителство. За тяхното заснемане, проектиране и ремонтиране са необходими
следните средства:
Общо лв.
Вид на

Прогнозна цена
км.

Вид дейност за извършване

съоръжението.
път

без вкл.
в лв. за 1 км.

16

Заснемане,проектиране.

5000

ДДС
80 000
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Изграждане на съоръженията
път

16

80 000

1 280 000

от пътната мрежа
1 360 000
лв, без
ДДС.

16

общо

Площадка за кацане на хеликоптери
През

ревизионния

период

се

предвижда

изграждането

на

неподдържаните

хеликоптерни площадки, както следва:
Местоположение

Бр.

1. Паничище
Общо:

1
1

Прогнозна цена в лв.
за 1бр.
1000

Общо лв. без вкл. ДДС
1000
1000

Пожаронаблюдатели
За участъка се предвижда през пожароопасните сезони да бъдат назначени:
Прогнозна цена,
Прогнозна цена,
Длъжност.

Бр.

Брой месеци

лв. без ДДС
лв. за 1м.

пожаронаблюдатели

4

6

310

за 6 м.
7440

Места за стационарни наблюдателни пунктове - на територията на участъка.
В участъка няма предвидени стационарни наблюдателни пунктове. За осигуряване на
ефективно наблюдение, оповестяване и координация на действията при евентуално
възникнали пожари и други бедствия. През следващия ревизионен период във връзка с
пожароопасния сезон е необходимо да се изградят
и оборудват
три нови
стационарни пожаронаблюдателни пункта - при хижите Отовица и Скакавица и горски
пункт “Самоковището”. Част от територията на участъка може да се контролира и от
пункта при х. Вада от ПУ “Говедарци”.
В переспектива през следващия ревизионен период становището на експертите
изготвили част „Пожарна безопасност“ на настоящия проект е да се изгради една
пожаронаблюдателна кула в района на х. „Иван Вазов“ .
3.Определяне и групиране на насажденията по класове на пожарна опасност.
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От приложената таблица 1 към сборника, се вижда, че 97.15% от горския фонд
на територията на НП “Рила” е I - ви клас на пожарна опасност. Горския фонд в
паркови участъци Белица, Белово, Костенец, Боровец, Бели Искър и Говедарци е със
100% пожарна опасност I - ви клас. Парков участък Якоруда е с 99.33%, Дупница с
92.85%, Благоевград с 74.66% и резерват “Риломанастирска гора с 72.17%.
Освен горски фонд, територията НП “Рила” включва и 26115.7 ха.
високопланински пасища и ливади, които са с I - ви клас на пожарна опасност.
Заедно, горския фонд и високопланинските пасища и ливади с I - ви клас на пожарна
опасност са 76517.4 ха, или 98.10% от територията на парка. Разгледани по паркови
участъци, класовете на пожарна опасност на горския и селскостопанския фонд са
следните:
Първи парков участък Благоевград - 9377.4 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 8241.3 ха - 87.88%
от тях: горски фонд - 3347.5 ха
високопланинските пасища и ливади - 4893.8
II - ри клас на пожарна опасност - горски фонд - 1136.1 ха - 12.12%
Втори парков участък Белица - 10268.6 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 10268.6 ха - 100%
от тях: горски фонд - 6539.4 ха
високопланински пасища и ливади - 3729.2 ха
Трети парков участък Якоруда - 9306.6 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 9271.5 ха - 99.62%
от тях: горски фонд - 5138.4 ха
високопланински пасища и ливади - 4133.1 ха
II - ри клас на пожарна опасност - горски фонд - 35.1 ха. - 0.38%
Четвърти парков участък Белово- 4945.2 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 4945.2 ха - 100%
от тях: горски фонд - 3151.0 ха
високопланински пасища и ливади - 1794.2 ха
Пети парков участък Костенец - 5273.7 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 5273.7 ха - 100%
от тях: горски фонд - 4584.0 ха
високопланински пасища и ливади - 689.7 ха
Шести парков участък Боровец - 10113.7 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 10113.7 ха - 100%
от тях: горски фонд - 6709.9 ха
високопланински пасища и ливади - 3403.8 ха
Седми парков участък Бели Искър - 12792.0 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 12792.0 ха - 100%
от тях: горски фонд - 12513.9 ха
високопланински пасища и ливади - 278.1 ха
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Осми парков участък Говедарци - 6652.0 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 6652.0 ха - 100%
от тях: горски фонд - 4436.6 ха
високопланински пасища и ливади - 2115.4 ха
Девети парков участък Дупница - 9266.0 ха
I - ви клас на пожарна опасност - 8959.4 ха - 96.69%
от тях: горски фонд - 3981.0 ха
високопланински пасища и ливади - 4978.4 ха
II - ри клас на пожарна опасност - горски фонд - 306.6 ха - 3.31%
Определянето на класа на пожарна опасност на насажденията е направено
съобразно методиката залегнала в Наредба №6 за устройство на горите и земите от
горския фонд и на ловостопанските райони в Република България. В зависимост от вида
на горите- иглолистни или широколистни и овлажняването на заеманите месторастения
е определен класа на пожарна опасност, единен за целия отдел, като
среднопретеглена стойност от класовете на пожарна опасност на отделните
насаждения.
Класът на пожарна опасност на площите заети от тревна и храстова покривка е само в
зависимост от овлажняването на месторастението. Пожаробезопасните площи - скали,
морени, езера и др. приемат класа на пожарна опасност на отдела, в който попадат.
Пред вид особеностите на територията на парка - значителен процент от територията е
заета от площи с тревна покривка и от пожаробезопасни площи, използваната
методика води до известно завишаване класа на пожарна опасност за отделите в
субалпийския и алпийския пояс.
С висока степен на пожарен риск са местата разположени в близост до хижи, почивни
станции, хотели, къмпинги, заведения за хранене и др. сгради, около пътища, просеки и
други обекти на техническата инфраструктура.
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ТАБЛИЦА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОРСКИЯ ФОНД ПО КЛАСОВЕ НА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПО ПАРКОВИ УЧАСТЪЦИ

Nо

Парков

Горски

на

участък

фонд

Благоевград
Белица
Якоруда
Белово
Костенец
Боровец
Бели Искър
Говедарци
Дупница
за НП “Рила”

ха
4483.6
6539.4
5173.5
3151.0
4584.0
6709.9
12513.9
4436.6
4287.6
51879.5

ПУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Общ
о

Високопланин
ски
ливади и
пасища
ха
4893.8
3729.2
4133.1
1794.2
689.7
3403.8
278.1
2115.4
4978.4
26115.7

Обща площ на

Класове
I ви клас

на

пожарна

парковия
участък
ха
9377.4
10268.6
9306.6
4945.2
5273.7
10113.7
12792.0
6652.0
9266.0
77995.2

От горския фонд на
ПУ
ха
%
3347.5
74.66
6539.4
100.00
5138.4
99.33
3151.0
100.00
4584.0
100.00
6709.9
100.00
12513.9
100.00
4436.6
100.00
3981.0
92.85
50401.7
97.15

II ри клас
В това число клекови
насаждения
ха
%
1370.1
20.95
1717.3
33.42
785.4
24.93
1470.6
32.08
2976.8
44.36
4524.0
36.15
1844.2
41.57
196.0
4.92
14884.4
29.53
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опастност

ха
1136.1
35.1
306.6
1477.8

%
25.34
0.68
7.15
2.06
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Приложение №2
Модулни наблюдателни комплекси – пожаронаблюдателни кули за разполагане на
оборудване за видеонаблюдение за превенция на горски пожари
Системата за ранно откриване на горски пожари е напълно автоматизирана и е IP
базирана. Състои се от център за наблюдение и контрол на горския фонд, в който в
реално време постъпва информация от всички наблюдателни комплекси.
Центърът за наблюдение и контрол се състои от:
1. Специализиран сървър за мониторинг и анализ на горския фонд
2. Сървър за охранително видеонаблюдение
3. Работни станции и монитори за операторите
4. Комутатор
5. Непрекъснато токозахранващо устройство
Всеки наблюдателен комплекс се състои от:
1. Метална кула с височина 25-30м и ограда
2. Високоразделителна видеокамера с 35х оптично увеличение за наблюдение на
горския фонд
3. Охранителна видеокамера
4. Комуникационен модул
5. Комутатор
6. Метео станция, измерваща скорост и посока на вятъра, температура, влажност
7. Контролен модул
8. Автономна фотоволтаична система, в случай, че не може да бъде осигурено
захранване 220V AC от ел. мрежа.
9. Ел. табла
Ядрото на системата за ранно откриване на горски пожари е софтуер за анализ и
контрол на обстановката. Софтуерът е:
 Инсталиран на специализирания сървър в центъра за мониторинг и контрол
 Обработва в реално време информацията от 5 наблюдателни комплекса
 Внедрява интелигентни алгоритми за детектиране на дим през деня и огън през
нощта
 Извършва автоматизиран анализ в реално време на видеоизображенията от
камерите за наблюдение на горските масиви и открива признаци на огън и
зараждащ се пожар
 Генерира аларми и маркира зоната от изображението, за която има съмнение
за наличие на огнище на зараждащ се горски пожар
 Разполага с уеб-базиран интерфейс за управление
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Осигурява мониторинг и централизирано управление за всички компоненти на
системата
Има 3 нива на потребителска оторизация с цел сигурност
Разполага с 4 режима на работа:
o Автоматичен режим – камерите за наблюдение на горския фонд
обхождат предварително дефинирани позиции по специален алгоритъм,
сканирайки 360 градуса от хоризонта. В центъра за мониторинг и контрол
постъпва информация в реално време от всеки наблюдателен комплекс.
Видеостриймовете се анализират за откриване на ядра на зараждащи
се горски пожари. При откриването на подозрителни кадри се генерира
аларма, придружена от звуков сигнал, който да предизвика вниманието
на оператор. Софтуерът разполага с над 50 параметъра за детайлна
настройка, които елиминират до минимум фалшивите аларми.
o Ръчен режим – позволява ръчен контрол на камерата и позициониране
върху определен сегмент от хоризонта, в зависимост от желанието на
оператора
o Архивен режим – достъп до архивна информация:
 Анализирани видео изображения от последните 3 месеца
 Алармени видео изображения от последната 1 година
 Метео данни
o Симулационен режим - позволява симулиране на горски пожар и
предсказване на посоката на разпространение на съществуващ горски
пожар, на база на информацията от метео станциите
Работи с три вида информация:
o Видеоизображения, постъпващи в реално време от наблюдателните
комплекси
o Метео данни
o ГИС данни – географски координати, локации на водни ресурси,
надморска височина, почва, инфраструктура, статистика за минали
горски пожари

Софтуерът за ранно откриване на горски пожари позволява откриването на огън или
дим в площ с диаметър от 10км – 15km от всяка наблюдателна кула, което означава, че
с един наблюдателен комплекс се осъществява активен мониторинг и контрол на над
78 000 декара горски фонд.
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