Дирекция „Национален парк Рила“ е бенефициент по проект BG16M1OP002-3.0070002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран съгласно Заповед за безвъзмездна финансова помощ №РД-ОП-89/31.08.2018 г., издадена от министъра на околната среда и водите.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
процедура BG16M1OP002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на
видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000,
попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и съфинансиран от държавния бюджет на Република България.
Общата цел на проекта е подобряване
състоянието на животински видове и типове природни местообитания, предмет
на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“, на територията на
Национален парк „Рила“ и постигане на
съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2).
Специфичната цел на проекта е подобряване на природозащитното състояние в
следните:
- типове природни местообитания: 95А0 – Гори от бяла и черна мура; 9110
– Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9170 - Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum; 91BA - Мизийски гори от обикновена ела; 91CA - Рило-родопски и Старопланински бялборови гори; 6520 - Планински сенокосни ливади; 3130 - Олиготрофни
до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto –
Nanojuncetea; и
- видове: пряко - 1371 Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), и косвено чрез създаване на благоприятни условия за развитие на: 1324 Голям нощник

(Myotis myotis), 1308 Широкоух прилеп (Barbastella
barbastellus), 1087 Алпийска
розалия (Rosalia alpina), 1089
Голям буков сечко (Morimus
asper funereus) и 1093 Поточен рак (Austropotamobius
torrentium)
в Защитена зона BG0000495
Рила, които са определени на
територията на Национален
парк „Рила” в съответствие с
две основни за опазването на
околната среда директиви на
Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици.

Основни дейности
Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на Специфична цел
1 „Подобряване на природозащитното
състояние на видове и местообитания от
мрежата Натура 2000“ на Приоритетна ос
3 по Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“, като бъдат изпълнени дейности, които ще надградят постигнатите
резултати през програмен период 20072013 г. Дейностите са съобразно обхвата
на Националната приоритетна рамка за
действие по Натура 2000 и са насочени
изцяло към защитени зони „Рила“. Изпълнението на дейностите по проекта
допринася за запазване на биоразнообразието в защитени зони „Рила“, за тяхното добро управление, за поддържане и
подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания.
Дейностите в обхвата на проекта са по
мярка 43 „Подобряване на структурата
и функциите на горските природни местообитания“ и целят подобряване природозащитното състояние на горските

природни местообитания, които са в неблагоприятно състояние на територията
на Национален парк „Рила“, както и по
мярка 98 „Изграждане и поддържане на
инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и
видове“, които са за възстановяване на
наличната паркова инфраструктура, необходима за възстановяването на целевите по проекта природни местообитания и
видове с неблагоприятно природозащитно състояние. По този начин проектът
допринася за постигане на общата цел на
процедурата, по която е финансиран.
Целите по проекта ще бъдат постигнати, чрез прилагане на мерки за ранно
откриване и предотвратяване на щети от
възникнали горски пожари, ограничаване движението на посетителите през увредени участъци от проектните природни
местообитания, залагане на феромонови
уловки и ловни дървета, реализиране на
система за регистриране на изстрели и други при изпълнение на следните дейности:

сетителите, с поставяне на временни инфраструктурни елементи, които няма допълнително да доведат до увреждане на целевото
природно местообитание.
Очаквани резултати:
Основната туристическа пътека ще бъде почистена от паднали дървета и клони, ще бъдат поставени скари.
Подобряване природозащитното състояние
на целевото природно местообитание, което
в момента е влошено, поради интензивния
поток на туристи по нерегламентирани пътеки
в участъка хижа „Скакавица“ - хижа „Ловна“.
Дейност 2
Реализиране на комплексни мерки за ранно откриване и предотвратяване на щети от
възникнали горски пожари, в територии заети от целевите природни местообитания в
Защитена зона BG0000495 Рила, на територията на Национален парк „Рила”.
Дейност 1
Опазване, поддържане и възстановяване
на природно местообитание: 95А0 Гори от
бяла и черна мура в участък от туристическа
пътека хижа „Скакавица“ - хижа „Ловна“ /от
местността Лапада до хижа „Скакавица“/,
преминаваща през територията на резерват „Скакавица“, съгласно Заповед № РД 1116/26.10.2004 г. на министъра на околната
среда и водите.
Целево природно местообитание: 95А0 Гори от бяла и черна мура.
Поради недоброто състояние на туристическата пътека от х. „Ловна“ през х. „Скакавица“
до х. „Рилски езера“ (в участъка й от м. Лапада
до х. „Скакавица“, преминава през резерват
„Скакавица“ и е единственият регламентиран
за преминаване през резервата маршрут), голяма част от туристите не следват трасето на
тази туристическа пътека, в резултат на което
са налице редица нерегламентирани, алтернативни пътеки, преминаващи по брега на
река Скакавица и по склона, успоредни на гореописаната регламентирана пътека за посетители. Туристите преминават директно през
целевото природно местообитание, което е
довело до влошаване на неговото състояние.
Планирано е нерегламентираните пътеки
да бъдат ограничени за преминаване на по-

Целеви природни местообитания: 9110
- Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9170
- Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum; 91BA - Мизийски гори от обикновена ела; 91CA - Рило-родопски и старопланински бялборови гори; 95A0 - Гори от бяла
и черна мура; 6520 - Планински сенокосни
ливади в Защитена зона BG0000495 Рила в
НП „Рила”.
За бърза и навременна реакция при борбата с горските пожари в труднодостъпните
терени в Национален парк „Рила” са необходими съвременни средства за допълване на
използваните средства и способи.
В изпълнение на дейността ще се достави
оборудване, което ще спомогне за бърза и
максимално ефективна реакция при възникване на пожари на територии над 1 700 м и в
силно пресечени терени, където са разпространени целевите природни местообитания,
а именно:
1. Доставка на радиоуправляема летателна
техника за ранно откриване на огнища на горски
пожари и обучение за работа с оборудването;
2. Доставка на УТВ и АТВ с приспособление за
прикачване на инвентар /вкл. гумирани съдове/, ремарке и противопожарно оборудване;
3. Доставка контейнер/противопожарно
депо в рамките на Резерват „РМГ“;
4. Доставка на лични защитни средства.

Дейност 3
Дейности за подобряване на природозащитното състояние на вида 1371 Rupicapra
rupicapra balcanica в природните й местообитания в Защитена зона BG0000495 Рила, на
територията на Национален парк „Рила“.
Целеви вид: 1371 Балканска дива коза
(Rupicapra rupicapra balcanica).
На територията на Национален парк „Рила“
е разрешено пашуване в определени територии, но често тези територии се използват и
от Балканската дива коза. На този етап няма
достатъчно информация за най-предпочитаните места от животните, за да се
ограничи пашуването в тях.
В изпълнение на дейността ще
се извърши проследяване движението на дивите кози в парка
и регистриране на най-предпочитаните от тях местообитания
за паша, за да бъде ограничена
пашата на домашни животни
в тях и създаване на мрежа от
свободни от паша територии.
За целта ще бъдат поставени
нашийници за многократна употреба на отделни екземпляри и
инсталирани фотокапани, като е
предвидено:
1. Доставка на GPS/GSM нашийници с 3G/4G устройство за сваляне на данни;
2. Доставка на фотокапани, фотоапарати и
бинокли;
3. Доставка на компютърно оборудване;
Доставка и инсталиране на софтуер;
4. Избор на подходящи места за монтаж на
фотокапани и монтиране;
5. Поставяне на GPS-GSM нашийници за
многократна употреба на отделни екземпляри от Балканска дива коза;
6. Обособяване на телекомуникационен
център за телеметрия и видеонаблюдение в
централен офис на Дирекция „Национален
парк Рила“ (сървър и софтуер);
7. Създаване на интернет приложение за наблюдение и визуализация на информацията от
телеметричното наблюдение, в реално време;
8. Разработване на специализирана база
данни, съобразно добрите практики за събиране, обработка и съхраняване на информация, събрана от фотокапаните и GPS/GSM

нашийниците;
9. Набиране данни и анализ на събраната
информация, с цел идентифициране на предпочитаните местообитания за паша от Балканската дива коза;
10. Разработване и въвеждане на програма за пашуване с ограничаване на пашата в
идентифицираните, предпочитани местообитания за паша от Балканската дива коза.
Очаквани резултати:
Подобрено природозащитно състояние на
Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra
balcanica), чрез опазване на местообитанията
и.

Дейност 4
Възстановяване на ерозирали/увредени природни местообитания и създаване на благоприятни условия за развитие
на 1371 Балканска дива коза (Rupicapra
rupicapra balcanica), 1324 Голям нощник
(Myotis myotis), 1308 Широкоух прилеп
(Barbastella barbastellus), 1087 Алпийска розалия (Rosalia alpina), 1089 Голям буков сечко
(Morimus asper funereus), 1093 Поточен рак
(Austropotamobius torrentium) по съществуващ път и туристическа пътека в Защитена
зона „Рила“, в района на Паркови участъци
Белица и Якоруда.
Целеви природни местообитания: 91ВА
- Мизийски гори от обикновена ела, 91СА Рило-родопски и старопланински бялборови
гори; 95АО – Гори от бяла и черна мура.
Поради недоброто състояние на пътищата

и пътеката в района на парковите участъци
Белица и Якоруда има сериозни ерозионни
процеси, които са засегнали териториите на
целевите природни местообитания, което от
своя страна е довело до влошаване на тяхното състояние.
В изпълнение на дейността ще бъдат извършени рехабилитационни дейности на туристическата пътека и съществуващия път в
парковите участъци Белица и Якоруда - пътека
от м. Семково (границата на защитената зона)
до м. Поленица; пътят от м. Поленица до м.
Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м.
Джендем дере. Предвидено е укрепване на
съществуващите път и пътека, направа на противоерозионни и отводнителни съоръжения,
както и поставяне на инфраструктурни укрепителни елементи (дървени мостчета и парапети/скари) за предотвратяване и намаляване
на ерозионния ефект, застрашаващ целостта
на целевите природни местообитания.

Очаквани резултати:
Подобрено природозащитно състояние на
целевите природни местообитания, чрез предотвратяване и намаляване на ерозионния
ефект, застрашаващ целостта им и създаване
на благоприятни условия за развитие на редица видове.
Дейност 5
Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с
растителност от Littorelletea uniflorae и/или

Isoeto-Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях.
Целево природно местообитание: 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води
с растителност от Littorelletea uniflorae и/
или Isoeto-Nanojuncetea.
Седемте рилски езера и Мусаленските езера в
последните десетилетия имат повишена еутрофикация, поради вток на биогенни елементи,
ерозия и разрушаване на бреговете, намалена е прозрачността на водите им, увеличена е
числеността на видовете Ranunculus aquatilis и
Sparganium angustifolium в тях, налично е и затлачване и натрупване на битови отпадъци.
В рамките на проекта ще бъдат предприети
мерки за преодоляване на негативните въздействия върху целевото природно местообитание, като ще бъдат извършени:
1. Биологично и екологично проучване на
състоянието на сладководните екосистеми в целеви езера и картиране.
Изготвяне на методика за прочистване на езерата от натрупани седименти. Мониторинг на изпълнението на
методиката и изготвяне на препоръки за бъдещо поддържане на нивата
на еутрофикация в езерата.
2. Извършване на дейности по
почистване на езерата (дъната от
почвени частици – тлак) и регулиране числеността на видовете
Ranunculus aquatilis и Sparganium
angustifolium;
3. Ограничаване свличането на
земни маси в езерата, укрепване
на туристическата пътека към тях и
ограничаване достъпа на посетителите извън утвърдения туристически маршрут, чрез полагане на
ка м е н н а настилка, монтиране на указателни /информационни табели и изграждане на
дървени парапети, мостчета и скари;
4. Доставка на техника за текущ контрол на
основните показатели за състоянието на целевото природно местообитание.
Очаквани резултати:
Подобрено природозащитно състояние на
целевото природно местообитание в пилотни
езера от Седемте рилски езера и Мусаленските езера на територията на Национален парк
„Рила“.

Дейност 6
Подобряване на структурата и функциите
на горските природни местообитания, чрез
изпълнение на дейности за борба с вредителите, в Защитена зона BG0000495 Рила, на
територията на НП „Рила“.
Целеви природни местообитания: 91СА Рило-родопски бялборови гори и 91ВА - Мизийски гори от обикновена ела.
Съхненето на иглолистните гори
е изключително бързо протичащ
процес с периодично проявление. Сериозни проблеми създава
и кореновата гъба (Heterobasidium
annosum), развиваща се в резултат
на климатичните условия и възрастовата структура на насажденията.
Защитена зона „Рила“ е уязвима от
съседните територии – Плана, Верила и ниските части на Рила планина,
в които проблемът с вредителите е
особено видим. Тези територии са
потенциален източник за нови каламитети, преди всичко на корояди и
борова процесионка. В рамките на
дейността, ще се реализират мерки,
с цел ограничаване отрицателните въздействия от вредителите върху целевите природни
местообитания, като ще бъдат извършени:
1. Детайлно картиране на съхнещите гори в
целевите природни местообитания;
2. Лесопатологично обследване на целевите природни местообитания;
3. Създаване на ГИС база данни с информация за уврежданията в целевите природни
местообитания и интегриране с ГИС базата
данни от I-ва фаза на проекта;
4. Залагане на пробни площи за отчитане
степента на нападение и от коренова гъба
(Heterobasidium annosum), при необходимост
изнасяне на увредената дървесна маса;
5. Установяване видовата принадлежност
на насекомните вредители, периоди на летеж, динамика на популацията им;
6. Борба с установените насекомни вредители, чрез залагане на ловни дървета и
феромонови уловки в пробни площи в представителни части на целевите природни местообитания. Комбинацията от поставянето на
феромонови уловки и залагането на ловни
дървета взаимно се допълват. Поставянето
на феромонови уловки се използва на трудно

достъпни места, а залагането на ловни дървета се използва в комбинация с феромонови
уловки на достъпни за обслужване места.
Очаквани резултати:
Подобрено природозащитно състояние на
целевите природни местообитания, ограничени отрицателни въздействия от вредителите с
изготвена програма за превенция от вредители (корояди и коренова гъба) на територията
на Национален парк „Рила“.

Дейност 7
Подобряване природозащитното състояние на вид 1371 Дива коза (Rupicapra
rupicapra balcanica) чрез изграждане на система за регистриране на изстрели в Защитена зона BG0000495 Рила на територията на
Национален парк „Рила“.
Целеви вид: 1371 Балканска дива коза
(Rupicapra rupicapra balcanica).
Балканската дива коза е обект на незаконен
лов. На територията на Защитена зона „Рила“,
Национален парк „Рила“, ловът е забранен, но
бракониерството е факт.
В рамките на проекта, като механизъм за
повишаване ефективността при борбата с
бракониерството, ще бъде изградена система
за регистриране на изстрели в Защитена зона
„Рила“, Национален парк „Рила“, като бъде
доставено следното оборудване: ветроустойчиви микрофони, селектираща електроника,
комуникационна електроника, електроника
за измерване на географските координати
и точно време, географско-информационна
система, персонални компютри, сървър, спе-

циализиран софтуер и др.
Очаквани резултати:
Създаден механизъм за повишаване ефективността при борбата с бракониерството, подобрено природозащитно състояние на Балканската дива коза, обитаваща Национален
парк „Рила“.
Дейност 8
Управление на проекта
За съблюдаване правилното и навременно
изпълнение на дейностите по проекта е сформиран Екип за управление на проекта, който
осъществява цялостната организация и управление по изпълнение на дейностите, както и
отчитане изпълнението на проекта пред Управляващия орган на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“.
Екипът за управление на проекта е сформиран със Заповед №РД-УУНПРII-01 от
28.09.2018 г. на директора на Дирекция
„Национален парк Рила“, който се състои
от служители на дирекцията и експерти от
екипа на външен консултант техническа помощ, осигуряващ необходимата експертна
помощ при управление изпълнението на
проекта.

Очаквани резултати:
Успешно изпълнен проект.
Дейност 9
Изпълнение на мерки за информация и
комуникация по проекта
При реализацията на проекта за осигуряване
на публичност и информиране на обществеността, относно финансовия принос на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“, по която е финансиран проекта, ще бъдат доставени следните информационни материали и услуги: временни билбордове, постоянни обяснителни табели; официални
церемонии – „първа копка“ и „откриване на
обекта“; публични събития -пресконференции;
банери; платени публикации и излъчвания; печатни информационни материали (брошури,
дипляни); информационни стикери; информационна табела и промоционални материали.
Очаквани резултати:
Прозрачност и добра информираност на
обществеността за изпълнението на проекта,
както и за финансовия принос на Европейския
съюз и Република България, чрез Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, по която е финансиран проекта.

Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Национален парк Рила“
2700 Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ 12В, П.К. 56
тел.: 073/ 88 05 37, факс: 073/ 88 10 23
e-mail: office@rilanationalpark.bg; www.rilanationalpark.bg
www.eufunds.eu

