Дирекция „Национален парк Рила“, регионален орган на Министерството на околната среда и водите е бенефициент по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво
управление на Национален парк Рила II-ра
фаза“. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP0023.007 „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“ по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна
ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“.
Проектът се финансира от Европейския
фонд за регионално развитие на Европейския съюз и съфинансира от държавния
бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.”.
Общата стойност на проекта е
11 994 781,47 лв., от които
Европейски фонд за регионално развитие 10 195 564,24 лв. и
национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България –
1 799 217,23 лв.

Изпълнението на проекта започна на 31
август 2018 година, съгласно Заповед за
безвъзмездна финансова помощ №РД-ОП89/31.08.2018 г., издадена от министъра на
околната среда и водите. Продължителността
на проекта е 59 месеца, от които 54 месеца са
за физическото изпълнение на дейностите.
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 ще се изпълнят 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 приро-

дозащитното 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 подобряване на целевите по проекта
природни местообитания и видове с неблагоприятно природозащитно състояние. С изпълнение на дейностите, проектът допринася за
постигане на общата цел на процедурата, по
която е финансиран.
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
Galio-Carpinetum; 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.
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 в проектните природни местообитания, залагане на
феромонови уловки и ловни дървета, реализиране на система за регистриране на
изстрели и други при изпълнение на следните дейности:
● 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;
● Дейност 2: Реализиране на комплексни мерки за ранно откриване и предотвратяване на щети от възникнали горски
пожари, в територии заети от целевите
природни местообитания 9110 - Букови
гори от типа Luzulo-Fagetum; 9170 - Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;
91BA - Мизийски гори от обикновена ела;
91CA - Рило-родопски и старопланински
бялборови гори; 95A0 - Гори от бяла и чер-

на мура; 6520 - Планински сенокосни ливади в защитена зона BG0000495 Рила, на
територията на Национален парк „Рила”;
● Дейност 3: Дейности за подобряване
на природозащитното състояние на вида
1371 Rupicapra rupicapra balcanica в природните � местообитания в Защитена зона
BG0000495 Рила, на територията на Национален парк „Рила“;
● Дейност 4: Възстановяване на ерозирали/увредени природни местообитания
91ВА - Мизийски гори от обикновена ела,
91СА - Рило-родопски и старопланински
бялборови гори; 95АО – Гори от бяла и черна мура, 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;
● Дейност 5: Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни
стоящи води с растителност от Littorelletea

uniflorae и/или IsoetoNanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях;
● Дейност 6: Подобряване на структурата и функциите на горските природни
местообитания 91СА - Рило-родопски
бялборови гори и в типа местообитание 91ВА - Мизийски гори от обикновена ела, чрез изпълнение на дейности за
борба с вредителите, в Защитена зона
BG0000495 Рила, 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“;
● Дейност 8: Управление на проекта;
● Дейност 9: Изпълнение на мерки за
информация и комуникация по 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-УУНПРII01 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.
При изпълнение на проекта, ще бъдат
постигнати следните резултати:
● Съхранена околна среда в защитени
зони BG0000495 Рила, на територията
на Национален парк „Рила“ - подобрено
природозащитно състояние на целеви

по проекта природни
местообитания и видове;
● Създадени условия за бърза и максимално ефективна реакция на служителите от Национален парк „Рила“ при пожари на територии над 1 700 м и в силно
пресечени терени, ограничени въздействия от пожари върху целеви по проекта
природни местообитания;
● Създадени възможности за увеличаване на заетите от вида Балканска дива
коза (Rupicapra rupicapra balcanica) местообитания за паша в Национален парк
„Рила“, разработена и въведена програма за пашуване с ограничаване пашата в
идентифицираните, предпочитани местообитания за паша от Балканската дива
коза;
● Осигурени условия за наблюдение и
поддържане на благоприятното състояние на пилотни езера от Седемте рилски
езера и Мусаленските езера на територията на Национален парк „Рила“;
● Изготвена програма за превенция от
вредители (корояди и коренова гъба) на
целеви по проекта природни местообитания на територията на Национален
парк „Рила“;
● Създаден механизъм за повишаване
ефективността при борбата с бракониерството в Национален парк „Рила“;
● Постигната прозрачност, публичност
и информираност на всички заинтересовани страни и общественост за целите, дейностите, очакваните резултати и
за финансовия принос на Европейския
съюз и държавата, чрез Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“
за реализиране на проект „Устойчиво
управление на Национален парк „Рила“
II-ра фаза“;
● Укрепен административен капацитет
на Дирекция „Национален парк Рила“ за
координиране, управление и администриране на проекти от такъв мащаб
и съгласно изискванията
на структурните
фондове.
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