ПРЕДПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ
Д „НП РИЛА“ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА:
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И
ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ПОПАДАЩИ В НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ,
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Дирекция „Национален парк Рила“

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ II-РА
ФАЗА

Дирекция „Национален парк Рила“

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Защитена/и зони от мрежата Натура 2000
ЗЗ „РИЛА“
Защитена територия
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ И
РЕЗЕРВАТ „РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА“

Дирекция „Национален парк Рила“

Дейност 1: Опазване, поддържане и възстановяване на природно местообитание: 95А0 гори от бяла и черна
мура и опазване на видове птици включени в Анекс № 1 от Директивата за птиците от х. „Скакавица“ до
х. „Ловна“, в участъка на местността Лапада до х. „Скакавица“ /през територията на резерват
„Скакавица“/ - рехабилитиране на съществуващи туристически маршрути
Дейността включва обособяване на едно
трасе на туристическата пътека през
резерват Скакавица от м. Лапада до х.
„Скакавица“, съгласно Заповед № РД 1116/26.10.2004 г. на министъра на
околната среда и водите.
Съгласно Националната приоритетна
мярка за действие (НПРД) по Натура
2000 в мярка 98 е заложено изграждане и
поддържане на временна
инфраструктура, необходима за
възстановяване на местообитания и
видове.

Дирекция „Национален парк Рила“

Дейност 2: Реализиране на комплексни мерки за ранно откриване и предотвратяване на щети от
възникнали горски пожари за целевите местообитания 9110 - Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9170Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 91BA - Мизийски гори от обикновена ела; 91CA - Рилородопски и Старопланински бялборови гори; 95A0 - Гори от бяла и черна мура на територията на НП
„Рила“
1.1.
Доставка и обучение за работа с радиоуправляема летателна техника за ранно откриване на огнища на
горски пожари при целевите местообитания;
1.2.
Доставка и обучение за работа с високопроходими транспортни средства с прикачено мобилно
специализирано противопожарно оборудване за екстремна реакция за борба и ликвидиране на горски пожари в
териториите на целевите местообитания;

1.3.
Доставка и обучение за работа с високопроходими транспортни средства с прикачено мобилно
специализирано противопожарно оборудване за екстремна реакция, подпомагаща процеса за авиационна борба и
ликвидиране на горски пожари в териториите на целевите местообитания;
1.4.
Доставка на специализирани противопожарни средства за лична защита за служители на Д „НП Рила“ –
доокомлектоване за 30 служители, оперативно ангажирани с превенцията и предотвратяване на щети от горски
пожари в целевите местообитания; доставка на специализиран контейнер (тип фургон) за стациониране на
противопожарно депо в рамките резерват „РМГ“
1.5.

Направа на нови лесокултурни и бариерни прегради

Дейност 3: Дейности по опазване на местообитанията на
дивата коза

От 2000 г. до 2017 г. Д „НП Рила“ събира, обобщава и
анализира данни за относителната численост и
разпространение на популацията вида на територията на
Национален парк „Рила“.
Анализът показва сравнително бавно нарастване и заемане
на подходящи местообитания от вида, като до момента не
е достигнато оптимално състояние на стабилност.
Фактор за това може да бъде здравословното състояние
на популацията, хранителната база, конкуренция,
бракониерство и безпокойство и други антропогенни
фактори.
Базата данни, която събира Дирекцията до момента не
позволява да се направи пълен и качествен анализ на
причините, както и да се предприемат съответните
ефективни действия по отношение на стабилизиране и
достигане на оптимална численост на популацията.

Дейност 4: Възстановяване на
ерозирали/увредени туристически
маршрути в района на Паркови
участъци Белица и Якоруда, на
територията на НП „Рила“
С изпълнение на дейността се цели
опазване на природни местообитания и
видове, а по-конкретно 9110 Букови гори
от типа Luzulo-Fagetum, 91ВА Мизийски
гори от обикновена ела, 91СА – Рилородопски и старопланински бялборови
гори; 95АО – гори от бяла и черна мура,
6520 – Планински сенокосни ливади, 9170
Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum. Местообитания на видовете
- прилепи,1371 дива коза, както и видове
птици, приоритет за опазване по Анекс I
на Директивата за птиците - лещарка,
сокол скитник, глухар, като и врабчова
кукумявка, пернатонога кукумявка,
трипръст кълвач.

Дейност 5: Възстановяване на
ерозирали/увредени туристически маршрути в
района на Седемте рилски езера, на
територията на НП „Рила“
Дейността е в изпълнение на Програма за борба с
ерозията т.5.1.2 от Плана за управление на
Национален парк “Рила” – 2001 – 2010 г. и има за
цел намаляване площта на нарушени природни
местообитания.
Основната цел е опазване, поддържане и
възстановяване на местообитанията: Природни
местообитания - 3130 Олиготрофни до
мезотрофни стоящи води с растителност от
Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea и
видове птици включени в Анекс № 1 от
Директивата за птиците в циркуса на Седемте
рилски езера.

Дейност 6: Подобряване на структурата и функциите
на горските природни местообитания чрез анализ и
оценки от база данни от специализиран софтуер.

Изпълнението на дейността е пряко свързана с целеви
видове, природни местообитания и зони, и по-конкретно
горски местообитания, както и целеви видове,
включително птици, обитаващи горски територии от
мрежата Натура 2000.
Дейността е в съответствие с поддейност на мярка
2.1.2. - „Възстановяване и опазване на горските
природни местообитания, чрез изпълнение на различни
методи за борба с насекомни и гъбни вредители".

Гори

Дейност 7: Подобряване и актуализиране състоянието
на информационната и туристическа инфраструктура,
свързана с възстановяване на природните
местообитания и видове
Дейността е пряко свързана с изпълнение на проект 5.2
„Управление на посетителите“ от Плана за управление на
Национален парк „Рила“ (2001 - 2010 г.) и има за цел
извършването на маркиране на туристическите пътеки,
изготвяне на указания (табели, табла и знаци) в полза на
посетителите на парка. Съгласно Плана за управление
Зоната за интензивен туризъм е с площ около 1000 ха.
През парка минават основни и второстепенни
туристически маршрути. Тази зона е съвкупност от
маршрути, чието първостепенно предназначение е да
създава условия за туризъм и осигурява туристически
услуги. Обособена е за осигуряване на безопасност,
информация и оптимално управление на туристите с цел
съхранение на природни местообитания и видове,
характерни за зоната.

Дейност 8. Дейности, свързани със създаване на
условия за опазване на природни местообитания и
видове, както и видове включени в Анекс 1 от
Директивата за птиците, чрез изграждане на Център за
природозащита на Защитена зона „Рила“ в КК
„Семково“
Център за изследване, обучение, симулация и анализ на
биоразнообразието - Център за природозащита на ЗЗ
„Рила“, свързан с популяризиране и опазване на
природните местообитания и видове от мрежата
Натура 2000.
Центърът ще бъде изграден в КК „Семково“, на
стратегическо
място,
свързано
с
основните
туристически маршрути, водещи към защитената зона, с
цел управление на посетителите, природозащитно
образование, интерпретация и обучение.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

