ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. Собственост
Таблица 1.4. – 1. Собственост по землища по землища в наличните Кадастрални карти
(ККР) и Карти на възстановената собственост
*Забележка:
№ по
ред

ЕКАТТЕ

Землище

Община

Област

действаща
КВС/ККР

1.

04217

гр.Благоевград

Благоевград

Благоевград КВС

2.

03504

гр. Белица

Белица

Благоевград ККР

3.

02960

с. Бачево

Разлог

Благоевград КВС

4.

15326

с. Годлево

Разлог

Благоевград КВС
Благоевград КВС

16754

с. Горно
Драглище

Разлог

5.
6.

21748

с. Добърско

Разлог

Благоевград КВС

Разлог

Благоевград КВС

7.

22602

с. Долно
Драглище

8.

22753

с. Долно
Осеново

Симитли

Благоевград КВС

9.

87338

гр. Якоруда

Якоруда

Благоевград КВС

10.

04220

с. Бистрица

Дупница

Кюстендил

ККР

11.

65245

с. Самораново Дупница

Кюстендил

ККР

12.

53254

с. Овчарци

Сапарева Баня

Кюстендил

КВС

13.

62520

с. Ресилово

Сапарева Баня

Кюстендил

КВС

14.

65365

гр. Сапарева
Баня

Сапарева Баня

Кюстендил

ККР

15.

03592

гр. Белово

Белово

Пазарджик

ККР

16.

14163

с. Габровица

Белово

Пазарджик

КВС

17

66319

с. Сестримо

Белово

Пазарджик

КВС

18

22006

гр. Долна Баня

Долна Баня

София

КВС

19

38916

с. Костенец

Костенец

София

КВС

20

03441

с. Бели Искър

Самоков

София

ККР

*Забележка:
№ по
ред

ЕКАТТЕ

Землище

Община

Област

действаща
КВС/ККР

21

15285

с. Говедарци

Самоков

София

KKR

22

46067

с. Маджаре

Самоков

София

ККР

23

46276

с. Мала Църква Самоков

София

ККР

24

61604

с. Радуил

Самоков

София

ККР

25

65231

гр. Самоков

Самоков

София

ККР
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Таблица.1 Разпределение на длъжностите ДНП Рила
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Таблица 2 Основни функции на персонала по длъжности

ДЛЪЖНОСТ
ДИРЕКТОР

Директор дирекция АФПД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДНП
Ръководи Дирекция „Административни, финансови и правни
дейности”, носи отговорност за изпълнение на задачите,
организира, контролира, координира и отчита дейността, относно
образуването, воденето, приключването на административни и
административно-наказателни производства от Дирекцията, както и
архивирането на документацията по тези производства,
финансово-счетоводната дейност и вътрешно-финансов контрол
на администрацията, управление на собствеността, човешките
ресурси и административно-стопанско обслужване на
администрацията.

ДЛЪЖНОСТ

Старши счетоводител

Гл.експерт "УЧР и АС"

Ст.експерт АПО

Касиер - счетоводител

Гл.специалист
"Автотранспорт, УС и
ОМП"

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Осчетоводява първичните счетоводни документи. Отразява точно
записванията по счетоводните сметки, с което допринася за
вярното и честно отразяване на резултатите от финансовата
дейност. Води дълготрайните материални и нематериални активи и
материални запаси. Разнася по мероприятия Плана за дейности.
Изготвяне на документацията по трудово договаряне и служебни
правоотношения. Отразява движението на кадрите и промените
свързани с персонала, при спазване изискванията на действащото
законодателство. Организира цялостния процес по управление на
човешките ресурси. Носи отговорност за точното прилагане на
всички нормативни документи, както и за вреди, настъпили в
следствие на некомпетентно подготвени нормативни актове,
свързани с трудовите и служебни правоотношения. Използва офис
оборудване за проверка и размножаване на кореспонденция и
други документи; отговаря за свеждането до ръководството на
адресираната до него входяща и изходяща поща, свързана с
ръководната дейност; регистрира, организира и преглежда
исканията за заседания или срещи с директора; регистрира ,
подготвя и урежда пътувания и предоставя информация
Организира и изпълнява задачи по“Актосъставяне, образуване,
деловодство и архив на преписки по АУАН и съдействие при
воденето на съдебни производства по н.а.х.дела”, ведно с
осъществяването на контакт и обслужване на заинтересованите по
преписките страни и ангажирани длъжностни лица, съгласно
действащото законодателство.
Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни
книжа. Носи отговорност за настъпили вреди на изразходвани
парични средства срещу неоформени в съответствие с
изискванията първични документи. Отговаря за вярно и нормативно
оформяне на ведомостта за работната заплата. Отговаря за
осчетоводяването на първичните счетоводни документи на касата.
Отразява вярно записванията по счетоводните сметки, с което
допринася за вярното и точно отразяване на резултатите от
финансовата дейност.
Осъществява материално – техническото обезпечаване на
Дирекцията, да управлява собствеността в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводството и одобрената
счетоводна политика и СФУК. Материално отговорно лице, което
осигурява снабдяването, организира закупуването и води отчет за
закупените стоки, като носи материална отговорност във връзка с
опазването на повереното му имущество и отчетническа
отговорност във връзка с поверените му парични и материални
ценности

ДЛЪЖНОСТ

Директор дирекция БППП

Експерт "Флора"

Експерт "Гори"

Експерт "ИОП"

Експерт "ИТ"

Експерт "ОП"

Експерт "Фауна"

Експерт "ГИС"

Експерт "ИОП в ПЦ"

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Планира, организира и ръководи дейността на подчинените му
служители и изпълнява поставените му от Директора на Д „НП Рила“
задачи, за постигане на идеалните цели на парка, заложени в
Плана за управление – съхраняване на природните богатства,
осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни
и туристически дейности, екологосъобразен поминък на
населението, основан на устойчивото ползване на природните
ресурси на територията на парка, както и разработване,
подготовка, изпълнение и управление на проекти по европейски
оперативни програми и др
Разработване и изпълнение на планове и програми за
инвентаризация, мониторинг, поддържане и възстановяване на
растителните видове, популации и техните местообитания с цел
опазване и съхраняване на разнообразието им на територията на
парка.
Разработване и изпълнение на планове, програми и проекти за
инвентаризация, мониторинг, поддържане и възстановяване на
горските екосистеми с цел опазване и съхраняване на
разнообразието им на територията на парка.
Разработване и изпълнение на планове и програми а
специализирани интерпретативни и образователни дейности с цел
информиране на обществеността за ценностите на парка,
популяризирането му и привличане на широк кръг от хора в
опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и
неживата природа в парка.
Разработване и изпълнение на планове и програми за мониторинг,
инвентаризация, изграждане, поддържане и възстановяване на
инфраструктурата и развитието на екотуризма в парка с цел
опазване и съхраняване на биоразнообразието и създаване на
възможности за туристически дейности и екологосъобразен
поминък на населението.
Участва в подготовката и оказва необходимото съдействие на
всички служители в Дирекцията, относно организирането,
откриването, провеждането и приключването на процедури по
възлагане на ОП, съгласно действащото законодателство, както и
носи отговорност за изпълнение на задачите, контролира,
координира и отчита дейността.
Разработване и изпълнение на планове, програми и проекти за
инвентаризация, мониторинг, поддържане и възстановяване на
животинските видове, техните популации и местообитания с цел
опазване и съхраняване на разнообразието им на територията на
парка.
Разработване и изпълнение на планове и програми за развитие на
ГИС, поддържането и попълването на географска база от данни за
парка, извършване на специализирани пространствени анализи и
моделиране с цел използването на ГИС в управлението на парка.
Разработване и изпълнение на планове и програми за
специализирани интерпретативни и образователни дейности в
Посетителски център „Паничище” с цел информиране на
обществеността за ценностите на парка, популяризирането му и
привличане на широк кръг от хора в опазването и съхраняването на
биологичното разнообразие и неживата природа в парка.

ДЛЪЖНОСТ

Инспектор ПОК

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Ръководи и организира дейността на подчинените му служители
отделите – КО-Юг и КО-Север с цел да гарантира ефективно
изпълнение на задачите по охраната на природните ресурси и
контрола върху компонентите на околната среда и факторите,
които им въздействат на територията на парка.
Ръководи и контролира дейността на подчинените му служители и
организира стопанисването и ползването на предоставеното на
отдела имущество с цел да гарантира ефективно изпълнение на
задачите по охраната на природните ресурси и контрола върху
компонентите на околната среда и факторите, които им
въздействат в територията на отдела. Организира и осъществява
контрол над дейности и обекти, както и над организации и лица
осъществяващи дейности в територията на отдела с цел
спазването на режимите, нормите и условията предвидени в
нормативните актове, плана за управление, устройствените и
техническите планове и проекти.
Планира, организира и ръководи дейността на служителите от
парковия участък, за който отговаря, както и да следи и съдейства
на Началник отдела за осъществяването на контрол върху
изпълнението на задълженията им и върху поставените им от
ръководството на Дирекцията общи, конкретни или текущи задачи
за постигане на идеалните цели на парка, заложени в Плана за
управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване
на възможности за развитие на образователни, научни и
туристически дейности, екологосъобразен поминък на
населението, основан на устойчивото ползване на природните
ресурси на територията на парковия участък.

Специалист ПОК

Охранява природните ресурси – биотични и абиотични ,
инфраструктурата в охранителен участък, да извършва контрол над
дейности и обекти, както и над организации и лица осъществяващи
дейности в охранителния му участък, да следи и докладва за
състоянието на екосистемите, видовете и техните местообитания, с
което да допринесе за изпълнение на целите на националния парк
– съхраняване на природните богатства на и осигуряване на
възможности за развитие на образователни, научни и туристически
дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на
устойчивото ползване на природните ресурси.

Директор дирекция ПОК

Началник отдел КО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

СПИСЪК
на финансираните проекти на ДНП Рила”

Проектни разработки, финансирани от ПУДООС през 2003 г.



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



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



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



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

2. Проект: Научни изследвания и мониторинг
За проекта са изразходвани: 7170 лв
Целите на проекта включват:


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



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



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



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



Туристическа инфраструктура:

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

За целите на проекта са изразходвани 19849 лв като се включват следните дейности:


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



Връзки с медиите



Партньорства, работа с обществеността и образователни програми:



Участие в работни срещи:



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

6.
Проект за почистване на езерата, реализиран през 2004 г.
Извършено е почистване от прекомерно развила се водна растителност и твърди
битови отпадъци на Мусаленско и Каракашево езера, намиращи се до хижа “Мусала”,
ПУ Боровец. (20.09.-21.09.2004 г.)
7.
Проект: Мониторинг на биологичното разнообразие
Проектът е осъществен през 2004 г.
Извършено е:
 Участие в определяне на трансект с пробни площи в ПУ Якоруда (15.09.-17.09.2004) г
и ПУ Дупница (19-21.10.2004 г.).
 Заснемане на пробните площи в ПУ Якоруда (15.09.-17.09.2004) и ПУ Дупница (1921.10.2004 г.) – определяне на координатите с GPS – приемник.
 Фитопатологично обследване на горите в пробните площадки в ПУ Якоруда (15.09.17.09.2004) и ПУ Дупница (19-21.10.2004 г.)
8.
Проект: Текущи дейности през 2004г.
Проектът включва изготвяне на годишен план за паша и ползване на сено.
Изготвен е годишен план за паша и ползване на сено. Приложен е контрол по
изпълнение на плана. Изготвен е годишен отчет и анализ на пашата и ползването на сено
на територията на НП “Рила” през 2004 г.
От тарифни такси за паша на домашни животни и добив на сено на обща стойност
1140.25 лв., в т. ч. от паша – 910.25 лв., от сено – 230.00 лв. Издадени разрешителни съответно:
за паша – 64 бр. и – 11 бр. за сенокос

9. Проект за разработване на специализирана ботаническа екопътека през 2004г
Проектът включва разработване на трасе на екопътеката, с екип от ИБ при БАН (12.13.08.04 г.;16.-17.08.04 г.;13.-15.09.04 г.). Изработени са информационни табели, дипляна,
наръчник и ръководство за интерпретатора.
Проектни разработки, финансирани от ПУДООС през 2009 г.
10. Проект: Поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните
площи в Национален парк „Рила” през 2009г.
Всички разходи по проекта възлизат на 6868 лв. проекта е за периода 2009г. и включва
следните дейности:
 Поддържащи санитарното състояние на гората. Дейности със съпътстващ добив
на дървесина
 Разпространение на гъби (макромицети), видов състав и ресурсна оценка, IIeтап, 2-годишен проект. Включващ изследването на видовото разнообразие на
макромицетите като през 2009 г. са били установени 265 вида. Установените
гъби са от 2 отдела, 2 класа, 12 раздела, 44 семейства и 115 рода. В резултат на
работата по Проекта броят на известните макромицети от НП „Рила” вече е 651
вида.
 Други дейности са опазване на горите от пожари като са изготвени оперативни
планове за противопожарна дейност, проведени са срещи с органи на НСПАБ,
ДА „Гражданска защита”, ДАГ и общините и са съгласувани оперативни
планове за действие при пожари.
11. Проект: Туристическа инфраструктура и капиталово строителство
Проектът е реализиран през 2009 г. и разходите по него възлизат на 15 635лв. По проекта
са постигнати следните цели:
За подобряване на туристическата инфраструктура и условията за пребиваване в
парка през 2009г. са били монтирани 7 броя табели и знаци. Оформени са 4 нови места
за краткотраен отдих на туристите. Изградени са 5 броя пътни съоражения (мостове и
подпорни стени). В м. “Карталска поляна” в ПУ Благоевград е изграден покрит навес за
зелено училище по Проект ФАР ТГС България-Македония





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

12. Проект: Образователни програми, информационно осигуряване, рекламни
материали, посетителски центрове и обучения.
Общата стойност на проекта възлиза на 16014 лв и проекта е постигнат през 2009г.

Към този проект са включени дейности по поддържане на ПЦ “Паничище” и ремонт на
отоплителни инсталации, популаризиране на парка, отбелязване на дати от
природозащитния календар, обучение и квалификация на служителите от НП “Рила”.
13. Проект: Научни излседвания и мониторинг
Проектът е реализиран през 2009 година и разходите по него възлизат на 1481 лв Тук се
включва мониторинга на биологичното разнообразие, мониторинг на флора. Картирани
са популациите на петниста тинтява и райхенбахова перуника в ПУ Дупница, измерена е
площа която заемат видовете, тяхната плътност, фенологични фази, здравословно
състояние и заплахи.
14. Проект: Инвентаризация и видов състав на висщи растения -1-ви етап, 3-годишен
проект
През 2009 година започна изпълнението на проекта от План за управление на парка,
финансиран от ПУДООС, като по него са инвентаризирани и описани 437 вида висши
растения.
Картирано е находище на Lathyrus grandiflorus, вид които не е вписан в Приложение №
12.1 от Плана за управление на парка. Инвентаризацията е извършена в ПУ Дупница от
16.06.09г. до 19.06.2009г.
Проектни разработки, финансирани от ПУДООС през 2010 г.
15. Проект: Природозащитно образование – Организиране и провеждане на
образователни дейности по програмите “Паркът и класната стая”, “Зелено
училище”, “Паркът –природен музей” и “Рила – позната и непозната”.
За целите на проекта са реализирани презентации за “Национален парк Рила” и
Натура 2000 на среща-дискусия в гр, Сапарева баня през 2010г., Презентации за
“Национален парк Рила” пред студенти от Аграрен университет Пловдив, ботаническа
ексурзия с деца и педагози в района на циркуса на “Седемте езера”
16. Проект: Инвентаризация и видов състав на висщите растения – три годишен
проект
Осъществен през 2010г. При изпълнението на този проект е взето участие в научна
конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда”, под патронажа на Министъра
на околната среда и водите на Република България по повод Международната година на
биоразнообразието. Дейностите по проекта включват инвентаризация на растителните
видове в районите в които е извърщен мониторинг на КЗВР и НСМБР. Описани са 518 вида,
от които 73 консервационно значими.
17. Проект: Минералите в “Национален парк Рила”
С реализирането на проекта минералите в “Национален парк Рила” е изпълнена и
Програмата № 5.5.7 „Програма за утвърждаване идентичността на парка” от плана за
управление на “Национален парк Рила”, чрез поставени върху макета на парка на знаци,
символи и легенди на минералните находища срещащи се в парка.Проектът е
осъществен през 2010г.
18. Проект: Дейности изпълнявани по членството на парка в мрежата PAN Parksресертификация на парка, участия в работни срещи, обучения и конференции.
Дейности по прилагане и изпълнение на Стратегия за развитие за устойчив
туризъм около НП „Рила”, Плана за управление на посетителите в НП „Рила” и
сертифициране на местните бизнес партьори.
Проектът е осъществен през 2010г. и включва дейностите :





Изготвяне на годищен последващ доклад за стандарта на парка по Пан Паркс
ръководството за проверка по Принципи и критерии;
Участие в работна среща на местната Пан Паркове група за НП „Рила”.
Организиране и провеждане на работна среща на Дирекция НП „Рила” с
членове на Местната Пан Паркове Група за Национален парк Рила и др.

19. Проект: Възтановяване на популацията на балканската пъстърва в избрани реки и
езера на НП „Рила”.
Проектът е осъществен през 2010г., като е направено проучване за закупуване на
зарибителен материал за балканска пъстърва. След извършването на дейността е
подготвена и заповед за забрана на риболова на територията на НП „Рила” за периода до
31.12. 2012г.
Изпълнение на проекти през 2011г.
20. Проект Управление на природните компоненти:
Проектът включва:


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



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



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



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

21. Проект: Управление на посетителите
Проектът е изпълнен през 2011 и включва развитието на система от екопътеки в т.ч.
подновяване, възтановяване, ремонт и направа на хоризонтални и вертикални туристически
маркировки на основните и второстепенните туристически маршрути на НП Рила. Във
връзка с това е извършено почистване на туристическа пътека и възтановяване на
хоризонтална маркировка от х. Мусала - Чадер тепе – Ситняково;
Осъществени са ремонт и поддържане на инфраструктурата на НП “Рила”,
поддържане на пътищата и пътните съоражения, мостове, подпорни стени.
22. Проект: Интерпретация и образование
Включва закупуването на специализирана литература и DVD филм с екологична
насоченост. Организиране и провеждане на образователни дейности по програмите
„Паркът –класната стая”, „Паркът – природен мусей” и „Рила - позната и непозната”.
Осъществен е през 2011г.
23. Проект: Партьорства и местни общности
Проектът е проведен през 2011г. Включва организиране и участие в работни срещи,
свързани с управлението и опазването на Седемте рилски езера с участието на
заинтересовани страни – МОСВ, местна власт, туристически дружества и т.н.

24. Проект: Дейност на паркова администрация
Включва екипировка и оборудване на охраната, обучение на парковата охрана за
действие в авариини ситуации, действия по залавяне на нарушители и пр. Към дейностите
на парковата администрация се включва и популяризиране на парка.
Изпълнение на проекти,финансирани от ПУДОС през 2012г.
25. Проект: Организиране и провеждане на образователни дейности по програмите
“Паркът и класната стая”, “Зелено училище”, “Паркът –природен музей” и “Рила –
позната и непозната”.
На 13. 08. 2012г. в района на Седемте рилски езера е проведено Зелено училище,
което е било под формата на ботанически маршрут Седемте рилски езера- Раздела –
Седемте рилски езера на които са били представени растителни видове в района, тяхната
екология, косервационна значимост и правилата за поведение в парка, които трябва да
спазват посетителите
26. Проект: Отбелязане на дати от природозащитния календар – 24 февруари – 20
години Национален парк Рила. Световен ден на водата, Ден на Земята, Ден на
биоразнообразието, Европейски ден на парковете, Зелена седмица, 5 юни –
Световен ден на околната среда, Европейска седмица на мобилността,
Международен ден за опазване на биоразнообразието - 29 декември и др.
Организиране и провеждане на конкурси, открити уроци, изложби, посещения на
парка и др.
В рамките на проекта са организирани и проведени еколектория съвместно с
регионално исторически музей Благоевград, както и откриване на изложба в Център за
туристическа, бизнес и културна информация - Белица съвместно с ОНЧ “Г. Тодоров” –
Белица и Празник с партньорите на парка, посветен на 20 годишнината от обявяването на
НП “Рила ” за защитена територия.
27. Проект: Научни изследвания
Осъществява се мониторинг на състоянието на абиотичните показатели като
през 2012 г. продължава започналият през 2004 г. мониторинг на течащи и стоящи води.
Общо от територията на НП Рила са взети 36 проби. Направените анализи от ИАОС
показват, че почти 100% от обследваните показатели попадат в нормите за първа
категория водопримник. Извършен е и мониторинг за състоянието на консервационно
значимите растения и животни, в резултат на което са посетеничетири паркови
участъка, в резултат на което бяха картирани месторастения на Gentiana punctata,
Gentiala lutea, Rheum rhaponticum, Rhodiola rosea.
Извършен е и мониторинг на гори, като в резултат на това е извърщено
картиране на следните видове:
 Картиране и описание на местонахождението на Борисова ела;
 Картиране и описание на местонахождението на Тис.
28. Проект: Прилагане на национална система за мониторинг на биологично
разнообразие.
Посетени са три паркови участъка в резултат на което е извършен мониторинг
на картирани през 2011г. видове висши растения в местата определени за такъв, както
и мониторинг за кафява мечка, съглано утвърдения от Министъра на околната среда и

водите график. Картирани са видове включени в НСМБР, които са описани на
територията на целия парк и резерват.
Други текущи дейности, нефинасирани от ПУДООС
През 2012г. е изготвен и одобрен проект „Устойчиво управление на НП Рила –I-ва фаза”
по ОП „Околна среда 2007-2013г”. В план за дейностите в ЗТ – Изключителна държавна
собственост през 2012 са заложени следните дейности:
 Разходи за Одит на Проект „Устойчиво управление на НП Рила –I-ва фаза” по ОП
„Околна среда 2007-2013г”
 Разходи за организация и управление на проект „Устойчиво управление на НП
Рила –I-ва фаза” по ОП „Околна среда 2007-2013г”
 Разходи за публичност на проект „Устойчиво управление на НП Рила –I-ва фаза”
по ОП „Околна среда 2007-2013г”
29. Проект: Поддържащи санитарното състояние на горите дейности на територията
на НП Рила – Маркиране на дървесина и публикуване на обяви по процедурите за
възлагане на поддържащите дейности
30. Проект: Зарибяване на Седемте рилски езера с балканска пъстърва.
С цел реализиране на дейността са били зарибени с балканска пъстърва езерото
Бъбрека. Зарибяването има за цел увеличаване числеността в популацията на балканската
пъстърва в циркуса на Седемте рилски езера. Зарибяването е в изпълнение на
програма5.1.11. “Програма за управление на състоянието на популацията на диви животни
” от План за управление на Национален парк рила. Деиността е осъществена през 2013г.
31. Проект: Дейност свързана с кампании за опазването на околната среда
В изпълнението на проекта са били проведени:
- Кампания да изчистим “България за един ден” – почистени са териториите над
курортното селище паничище до местността Самоковището.
- 5 юни Световен ден на околната среда;
32. Проект: Отразяване на Натура зоните по Директивата за хабитатите в KBC и
кадастрална карта;
С цел реализиране на проекта е взето участие в:
- Обучение по проект DIR 59318-2-3 разработване и внедряване на
информационна система за защитените зони от екологичната мрежа
Натура 2000
- Потребителска конференция ГИС в действие в сесия ГИС за околната среда
Поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи в
Национален парк „Рила”
33. Проект: Поддържане санитарното състояние на гората, дейност на територията
на “НП Рила” – маркиране на дървесина и публикуване на обяви по процедурите за
възлагане на поддържащи дейности
През 2014 на територията на НП Рила бе предвидено да се извършат дейности
чрез възлагане на територията на ПУ Костенец, ПУ” Боровец” и ПУ Говедарци.
34. Проект: Дейност свързана с кампании за опазването на околната среда
В изпълнение на проекта са организирани и проведени:
- Кампания да изчистим “България за един ден” – в резултат на кампанията бяха
почистени слените територии: Лет. „Бодрост”, и м. Славово за парков участък
Благоевград, КК „Семково”, м Стеници., м. Зимния завой, м. Валевица ;

-

В проекта са включени кампании с обществеността с участието на
заинтересовани страни;
Кампании за опазване на околната средав рамките на провеждащото се
„Еднодневно Екоучилище в НП Рила”

35. Проект: Мониторинг на състоянието на абиотичните показатели
За целите на проекта се извърщи анализ на течащите води и стояшите води. На
взетите проби бе направен физиологичен анализ и на Д „НП Рила” са предоставени
резултатите с протоколи от РЛ Благоевград на ИАОС Благоевград, Пазарджик и София.
36. Проект: Мониторинг състояние на консервационно значими растения и животни
Във връзка с изпълнение на проекта е направен мониторинг на снежно кокиче,
жълта тинтява, и жълт планински крем. Мониторинг на черна боровика-отчитане на
фенологичните фази и ресурсна оценка на запас от черна боровинка. Най-много са
картираните находища на жълтата тинтява.
Направен е и мониторинг на консервационно значимите едри бозайници. Тук се
включва дивата коза, благороден елен, сърна, дива свиня и т.н. Проекта е осъшествен през
2014г
37. Проект: Отразяване на защитените територии в KBC и кадастрална карта
С цел реализиране на проекта е осъществена профилактика на графичната
станция с цел подобряването на практическото използване на възможностите на
географската информационна система на „НП Рила”
38. Проект: Прилагане на национална сиситема за мониторинг на биологичното
разнообразие
Служители от Д „НП Рила” са взели участие през 2014г. в масирания мониторинг на
кафявата мечка в Смолянски регион в периода от 05.11 – 07.11.2014г. Такъв е извършен на
територията на Национален парк Рила в периода от 11. 09. – 21.09.2014г., съгласно
утвърдената методика и по утвърдени маршрути. Попълнени са полеви формуляри с
резултати от мониторинга, които са представени в Централен офис заедно с доклада от
началник отделите „КО”. Попълва се база данни на ИАОС с резултати от мониторинга на
кафява мечка на територията на НП „Рила” , след което е подпълнен електронния
формуляр.
Други двама служители от НП „Рила ” са участвали в обучение на два модула
организирани от ИАОС по Проект DIR – 5113024-1-48 “Теренни проучвания за
разпространението на видов/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията
на цялата страна I-ва фаза.”
39. Проект: Сключване на застраховки „Живот, заболяване, трудова и битова
злополука на служителите от НП Рила. Закупуване и доставка на медикаменти.”
В изпълнение на проекта са били сключени застраховки „Злополука и заболяване”
на служителите от „НП Рила” и са били закупени медикаменти за допълване на аптечките в
автомобилите по Парковите участъци на Д „НП Рила” за което са изразходвани по
предназначение на проекта следните средства:
 Закупуване и доставка на медикаменти – 1447, 06 лв.
 „Сключване на групова застраховка „Злополука и заболяване” на служителите от НП
Рила” – 2301,12 лв.
40. Проект: Наемане на лица за подпомагане на охраната и контрол в района на
Седемте рилски езера в интензивния туристически сезон. Организиране на
дежурни групи от служители ПОК в интензивния туристически сезон

В изпълнение на утвърдена от Министъра на ОСВ Програма от мерки за района на
Седемте рилски езера Д „НП Рила”, организира дежурни групи от служители „ПОК” в
интензивния туристически сезон ц сел охрана и контрол в района на Седемте рилски
езера за периода 15.07.2014 до 15.09.2014г. Дадени са били общо 77 дежурства от
командиовани служители от други паркови участъци, които са подпомогнали Парков
участък Дупница в организирането на контролно-охранителни мероприятия и съблюдаване
на режимите и нормите залегнати в ЗЗТ и Плана за управление на „НП Рила”
41. Проект: Поддържане интернет страницата на НП „Рила”- поддържане на домейн,
хостинг, обновяване и редакция, добавяне на страници, хардуерна и софтуерна
поддръжка. Обезпечаване и поддържане на интернет за ПЦ Паничище:
В изпълнението на проекта са извършени следните дейности:
 Регистрация и поддържане на домейн www.rilanationalpark.bg-platen платен за една
година до 08.05.2015г.
 Изработване на нов модул „Профил на купувача” на сайта на „НП Рила”, съобразно
с промените в Закона за обществените поръчки.

Приложение 1.101. . Хидрология и хидрография. Хидрографска мрежа – реки, извори,
езера
Фиг. 1.10-2. Речна мрежа в НП Рила (GIS JICA)

Фиг.1.10-3. Езера на територията на НП Рила

Табл. 1.10-1. Гъстота на речната мрежа към ХМС в поречията на р.Искър, р.Марица,
р.Струма, р.Места
Поречие “ МЕСТА “
Площ
ХМС
ХМС
L_изт
H
Река
ХМС станция
№
(km2)
стар
нов
(km)
(m)
1
208 52610 Бяла Места
х.Хаджисотиров
1,69
0,2
2372
2

204

3

206

52330

336

205

52010

м.Меча дупка

56,68

9,4

2075

2,01

г.д.Софан

33,26

10,63

1944

1,94

г.д.Лееве

13,2

6,98

1952

1,9

Поречие “ СТРУМА “
385
190 51450 Рилска река

с.Пастра

222

24,1

1918

1,48

Поречие “МАРИЦА“
178
234
Ибър

кота 1900

26,6

11

2212

1,67

179

235

Ибър

кота 1400

36,1

14,15

2133

1,57

182

238

Крива река

м.Белмекен

20

7,12

2047

1,79

188

246

Чаирска река

м.Чаира

20,5

8,25

1730

2,04

43,87

9,75

1899

1,88

19,43

9,3

2113

0,9

71310
71010

Бяла Места
Ч. Места
/Софан/
Леевещица

Гъстота
на РМ
0,95

Поречие “ ИСКЪР
40

103

18610

Черни Искър

52

225

18360

Мус. Бистрица

с.Говедарци,
м.Гюлечица
лет.Боровец

Табл. 1.10.1-2. Основните реки и по-големи притоци, протичащи през НП Рила
№
Река
Забележка
Поречие -„Места“
1
Софан
2
Даутица
3
Леевещица
4
Бела Места
5
Джебре
Десен приток р. Места
6
Ропалица
Ляв приток р.Бела Места
7
Торишка
8
Вотрачка
9
Станкова река
Десен приток р. Вотрачка
11
Белишка
10
Реджепица
Десен приток р. Белишка
12
Динков дол
Десен приток р. Белишка
13
Караланица
Ляв приток р. Динков дол
14
Църникова река
15
Добърска река
16
Студената вода
17
Гарваница
Поречие -„Струма“
18
Осеновска река
17
Топиличка река
Ляв приток р. Осеновска
18
Тургутина
19
Бл. Бистрица
21
Голяма Парангалица
Ляв приток р.Бл. Бистрица
22
Малка Парангалица
Десен приток р.Голяма Парангалица
23
Хайдушка река
Ляв приток р.Бл. Бистрица
24
Кривия улук
Ляв приток р.Бл. Бистрица

25
Злото дере
26
Карталско дере
27
Ковачица
28
Бабките
29
Аргачка река
30
Бистрица
31
Бистришка мала река
32
Джерман
33
Отовица
34
Малата река
35
Горица
36
Фодуня
37
Валявица
38
Скакавица
Поречие -„Искър“
39
Черни Искър
40
Студената вода
41
Урдина
42
Мальовица
43
Пряка
44
Стара Пряка
45
Долна Пряка
46
Лопушница
47
Голяма Лопушница
48
Юручка река
49
Гъркова река
50
Селска река
51
Милчиница
52
Сапарчев дол
53
Леви Искър
54
Долна лява
55
Алиница
56
Бели Искър
57
Прека река
58
Люти дол
59
Тошов дол
60
Мус.Бистрица
61
Солената вода
Поречие -„Марица“
62
Марица
63
Права Марица
64
Студеното дере
65
Ибър
66
Малък Ибър
67
Селочище
68
Ракитско дере
69
Костенецка река
70
Шиварито дере
71
Ходждовица
72
Крайна река
73
Крива река
74
Моржавец
75
Хаджидедеица
76
Чаирска

Десен
Десен
Десен
Десен
Десен

приток р.Бл. Бистрица
приток р.Бл. Бистрица
приток р.Бл. Бистрица
приток р. Ковачица
приток р. Ковачица

Ляв приток р.Бистрица
Ляв приток р.Джерман
Ляв приток р. Отовица
Ляв приток р. Джерман
Ляв приток р. Джерман
Ляв приток р. Джерман
Ляв приток р. Джерман

Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р.Пряка
Десен приток р.Стара прякя
Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р. Лопушница
Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р. Черни Искър
Ляв приток р. Бобин дол
Ляв приток р. Бобин дол
Десен приток р. Черни Искър
Десен приток р. Леви Искър
Десен приток р. Леви Искър
Ляв приток р. Бели Искър
Десен приток р. Бели Искър
Десен приток р. Бели Искър
Десен приток р.Искър
Десен приток р. Мус.Бистрица

Десен приток р. Марица
Ляв приток р. Марица
Десен приток р. Марица
Ляв приток р. Ибър
Ляв приток р. Ибър
Ляв приток р. Ибър
Десен приток р. Костенецка река
Десен приток р. Костенецка река
Десен приток р. Костенецка река
Ляв приток р. Крива река
Десен приток р. Крива река

77

Карабалица

Ляв приток р. Чаирска
Фиг. 1.10-4. Типология на реките в НП Рила

Приети означения:
R1ST-Специфичен алпийски тип в близост до източника. Начало на реки, протичащи
през циркуси на надморска височина над 2000 м.
R1-Алпийски тип реки
R2-Планински тип в Екорегион 12-Понтийска провинция
R3-Планински тип в Екорегион 7-Източни балкани

р. Марица- Маришки циркус , горно
течение , специфичен алпийски тип

р. Марица- над с. Радуил, горно течение ,
планински тип R3

р. Марица-над вливане на р. Права Марица,
горно течение, алпийски тип R1

Табл. 1.10.1 – 5.. Прехвърляне на водни маси от басейна на река Струма (информация,
БДЗБР)
№
Прехвърляне на води от и към басейна на река Струма
W ср.год.
млн. м3
А.От ЗБР към ИБР.
От поречие Струма към поречие Марица ( чрез яз.”Белмекен”)
1.
Канал “Манастирски”
32,8
2.
Канал “Илийна”
26,9
3.
Канал “Благоевградска Бистрица”
5,1
Б. От ЗБР към ДР (чрез комплекс „Рила”)
1.
Деривация „Джерман – Скакавица”
17,4*
Общо от поречие Струма
77,8*

Фиг. 1.10.1-5. Прехвърляне на води от поречието на р. Струма (информация, БДЗБР)
Табл. 1.10.1-6. Прехвърляне на водни маси от басейна на р. Места
№
Прехвърляне на води от басейна на река Места

W ср.год.
млн. м3

А.От ЗБР към ДР и ИБР.
От поречие Места към поречие Марица ( чрез яз.”Белмекен”).
1.

Канал “Грънчар”

87,0

2.

Канал “Джаферица”

3,9

Общо

90,9

Приложение 1.10.3. Обобщени резултати на екологичното състояние на реките и езерата в НП-Рила
Табл. 1.10.3 - 1 Избрани речни пунктове за изследване на хидрохимия и хидробиология в НП-Рила

№

Река

Черни
Искър
1
(Прави
Искър)

2 Бели Искър

3

Мусаленск
а Бистрица

Пореч
ие

Пункт

Макроф Фитобент
Макроитна
ос/
зообентос
флора /
Индекс
/ БИ
РИ
IPS

Риби

Физикохимия

Искър

Граница на НП-Рила,
след х. Вада, при
вливане на Урдина
река и преди
вливане на
Мальовишка река

Отлично
ЕС

19.5

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

Искър

между яз. Бели
Искър и с. Бели
Искър (в ЦРР –
Централен Рилски
Резерват)

Отлично
ЕС

19.9

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

Искър

След границата на
НП-Рила , преди
Боровец (преди
"Царска Бистрица
Палас")

МФ
недостиг

19.5

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари

Типично отлично
екологично състояние.
Участъкът е изкуствено
зарибяван с балк.
пъстърва и се използва
са спортен риболов.
Отлично ЕС
Регистрирани са
консервационните
видове – главоч (Cottus
gobio) от рибите; и
кавказка тоция (Tozzia
carpathica) от МФ.
Участъкът е
фрагментиран от
напречни бариери
(водохващания,
Отлично ЕС водопади и яз. Бели
Искър) – въпреки това
поддържа доста добра
популация на балк.
пъстърва (вероятни
зарибявания).
Отлично екол. състояние,
като пъстървата е със
Отлично ЕС сравнително добра
численост и биомаса и
различни размерни
групи. Популацията е

№

Река

Пореч
ие

Пункт

Макроф Фитобент
Макроитна
ос/
зообентос
флора /
Индекс
/ БИ
РИ
IPS

Риби

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари
съставена от индивиди с
местен произход.

4 Марица

сред х. Марица
Мариц
(след стар ХМС
а
пункт, кота 1200)

Отлично
ЕС

19.9

БИ=5

Лошо
ЕС

Отлично
ЕС

5 Ибър

Мариц Преди границата на
а
НП-Рила

Отлично
ЕС

19.7

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

Пунктът е поставен
условно в добро ЕС,
заради рибната фауна
(без да се прилага
принципа за найлошата оценка – „one
out – all out”). Следи от
бракониерство в пункта.
Голяма река със значим
Добро ЕС
потенциал за рибна
фауна въпреки
съществуващите
бариери (водохващания
кота 1900 и кота 1200 на
НЕК, водопади). Всички
хванати риби са продукт
на изкуствено
зарибяване.
Приема се за отлично
ЕС, въпреки че
популацията на балк.
пъстърва се състои от
Отлично ЕС
дребни риби, продукт на
изкуствени зарибявания.
Речният участък е
фрагментиран от
големите водохващания

№

Река

Пореч
ие

Пункт

Макроф Фитобент
Макроитна
ос/
зообентос
флора /
Индекс
/ БИ
РИ
IPS

Риби

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари
на НЕК ЯиК – на кота 1900
и на кота 1200 (където е
границата на парка).

Чавча
(Стара,
Мариц Преди границата на
6
Костенецка а
НП-Рила
)

Отлично
ЕС

19.5

БИ=5

след яз. Белмекен;
непосредствено
Мариц
след граница на НПа
Рила, на пътя за
Белмекен

Отлично
ЕС

18.7

БИ=4

Крива
7 (Сестримс
ка)

Отлично Отлично
ЕС
ЕС

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

Рибната фауна в пункта
е в много добро
състояние. Популацията
на пъстървата е с добра
Отлично ЕС
численост и биомаса и
различни размерни
групи, съставена от
индивиди с местен
произход.
Приема се за добро ЕС.
Популацията на
пъстървата в пункта е
малобройна, съставена
от риби в две размерни
групи. Речният участък е
силно фрагментиран от
язовири (Белмекен,
Добро ЕС Станкови бараки) и
естествени водопади,
които влияят негативно
на състоянието на
ихтиофауната и
снижават силно
количеството на МЗБ
(без да влияят на
индикаторите за отлично
качество). Поради

№

Река

Пореч
ие

Пункт

граница на НП-Рила;
при ГД-Софан

8 Софаница

Места

9 Леевщица

След граница на
Места НП-Рила; при ХМС Лееве

Река Ропалица
(Грънчарица) преди
1 Бела Места
Места вливане на р.
0 (Ропалица)
Казанишка, в НПРила

Макроф Фитобент
Макроитна
ос/
зообентос
флора /
Индекс
/ БИ
РИ
IPS

Риби

Физикохимия

Отлично
ЕС

18.3

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

Отлично
ЕС

19.3

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

Отлично
ЕС

19.6

БИ=5

Отлично Отлично
ЕС
ЕС

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари

бурното течение на
реката
пробонабирането е
технически силно
затруднено. Качеството
на водите е високо и
липсват замърсявания.
Отлично ЕС. Установена
е ниска численост на
пъстървата, която може
да се дължи на
Отлично ЕС скорошни порои, малко
естествени укрития в
проучвания участък или
риболовна преса.
Рибите, според са с
местен произход.
Отлично ЕС. Невисока
Отлично ЕС численост на балк.
пъстърва, но основно с
местен произход.
Запазена река с
отлично ЕС. Пъстървите
са разновъзрастни, като
повечето риби са с
местен произход, но
Отлично ЕС
има и такива, продукт на
зарибяване. Рибната
фауна е в добро
състояние. В речното
корито има следи от
преминаването на

№

Река

Пореч
ие

Пункт

Макроф Фитобент
Макроитна
ос/
зообентос
флора /
Индекс
/ БИ
РИ
IPS

Риби

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари
порои.

Баненска
1
(Голяма
1
Баненска)

Над Трещеник, в
Места района на
Нехтеница

Отлично
ЕС

19.9

БИ=5

Лошо
ЕС

1
Белишка
2

Места след Семково

Отлично
ЕС

19.8

БИ=4.5

Много
лошо
ЕС

Реката при границата
на НП-Рила се приема
за добро ЕС, заради
рибната фауна, която е
силно повлияна от
Отлично
Добро ЕС
ЕС
водохващането на НЕК
ЯиК -няма рибен проход,
и осушава напълно
реката. Всички останали
БЕК са в отлично ЕС.
ЕС е снижено изцяло
заради рибната фауна
(по експертно мнение),
която е в много лошо ЕС,
като трябва да се
разследва конкретната
причина за това
Отлично
(бракониерство,
Умерено ЕС
ЕС
риболовна преса,
миграционни бариери и
др.). Останалите БЕК са
в отлично ЕС, което
показва липса на
антропогенно
замърсяване и високо
качество на водата.

№

Река

Пореч
ие

Пункт

Макроф Фитобент
Макроитна
ос/
зообентос
флора /
Индекс
/ БИ
РИ
IPS

Риби

Физикохимия

Благоевгра
1
дска
3
Бистрица

преди граница с НПРила, след резерват
Струм
"Парангалица" (над
а
ски-курорт
"Бодрост-Картала")

Отлично
ЕС

19.9

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

1 Дупнишка
4 Бистрица

преди граница с НПСтрум
Рила, след питейно
а
водохващане

Отлично
ЕС

20

БИ=5

Добро
ЕС

Отлично
ЕС

1
Отовица
5

при х. Отовица, на
Струм
границата на НПа
Рила

Отлично
ЕС

19.2

БИ=5

Отлично Отлично
ЕС
ЕС

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари

Реката е силно повлияна
от водохващания, но
въпреки силно
намалените водни
Отлично ЕС количества пъстървовата
популация е в добро ЕС.
Високо качество на
водите без
регистриране на
замърсявания.
Рибната фауна е в
добро състояние.
Популацията на
пъстървата е със
сравнително добра
численост и биомаса и
Отлично ЕС различни размерни
групи, съставена от
индивиди с местен
произход, въпреки
наличието на различни
бариери (естествени
водопади и питейно
водохващане).
Отлично ЕС на речния
участък. Стабилна
многочислена и
Отлично ЕС
разновъзрастова
пъстървова популация –
продукт на изкуствени
зарибявания.

№

Река

Пореч
ие

Пункт

Макроф Фитобент
Макроитна
ос/
зообентос
флора /
Индекс
/ БИ
РИ
IPS

Риби

1
Джерман
6

Струм Граница на НП-Рила;
а
след х. Ловна

Отлично
ЕС

19.8

БИ=5

Много
лошо
ЕС

1
Скакавица
7

Граница на НП-Рила;
Струм
на пътя за х.
а
Пионерска

Отлично
ЕС

19.4

БИ=5

Лошо
ЕС

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари

ЕС е снижен заради
лошото състояние на
рибната фауна
(фрагментиране на
Отлично
речния участък –
Умерено ЕС
ЕС
водохващания и
водопади). Останалите
БЕК са в отлично ЕС –
чисти незамърсени
води.
ЕС е снижен до добро
ЕС заради състоянието
на рибната фауна
(фрагментиране на
Отлично
Добро ЕС речния участък –
ЕС
водохващания).
Останалите БЕК са в
отлично ЕС – чисти
незамърсени води.

Забележка: Поради флуктуациите и значителните разминавания на двата рибни индекса за пъстървова зона, нормирани в Наредба Н-4
(поради честото присъствие само на един вид в уловите в пъстървовата зона) оценката по риби е направена по експертно мнение и
има спомагателен характер (съпътстваща роля) при финалната оценка на екологичното състояние.

Табл. 1.10.3 – 2. Избрани езера за изследване на хидрохимия и хидробиология в НП-Рила

№

1

Езеро

Голямата
Паница

Еленско
2
езеро

3

4

Страшното
езеро

Йончево
езеро

Езерна
група

Урдини
езера

Мальовиш
ки /
Еленски
езера

Поречие

Фитопланк
тон

река Урдина,
Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.393
ВГИ: 0.57
EQR: 0.999

река
Мальовишка,
Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.118 ВГИ:
1.00
EQR: 0.998

Прекоречк Горна прека
и езера
р., Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.132 ВГИ:
1.01
EQR: 0.998

Средна
Прекоречк
прека р.,
и езера
Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.098 ВГИ:
0.92
EQR: 0.998

Макрофи
Макрозо
тна
обентос
флора

н.п.

н.п.

н.п.

Добро ЕС

Риби

Физикохимия

Отлично
ЕС

Зарибен
о;
Отлични Отлично
условия
ЕС
за
пъстървов
и

Отлично
ЕС

Зарибен
о;
Отлични Отлично
условия
ЕС
за
пъстървов
и

н.п.

Зарибен
о;
Отлични Отлично
условия
ЕС
за
пъстървов
и

н.п.

Зарибен
о;
Отлично
Отлични
ЕС
условия
за
пъстървов

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари

Вероятно ултраолиготрофно езеро с
почти липсваща
антропогенна намеса,
Отлично ЕС освен зарибявания и
малко спортен риболов.
Липсват МФ и МЗБ е
представен от 1-2
таксона.
Ултра-олиготрофно
езеро; Зарибено с
пъстървови; МФ липсват.
Отлично ЕС МЗБ е слабо
представен.
Вероятно ултраолиготрофно езеро с
почти липсваща
антропогенна намеса,
Отлично ЕС
освен зарибявания и
малко спортен риболов.
МФ и МЗБ в литоралната
зона липсват.
Езеро със сравнително
интензивен туризъм и
активен риболов.
Отлично ЕС
Приема се за отлично
ЕС въпреки започващи
процеси на развитие на

№

Езеро

Езерна
група

Поречие

Фитопланк
тон

Макрофи
Макрозо
тна
обентос
флора

Риби
и

5 Йозола

Приток на
Левоискър
Леви Искър,
ски езера
Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.226
ВГИ: 0.92
EQR: 0.998

6 яз. Бели Искър нп

Бели Искър,
Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.031 ВГИ:
0.98
EQR: 0.998

Пето
Мусаленско
7 ез.
(Каракашево
ез.)

Мусаленска
Бистрица,
Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.145 ВГИ:
0.98
EQR: 0.998

Мусаленс
ки езера

Отлично
ЕС

Отлично
ЕС

н.п.

н.п.

н.п.

н.п.

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари
водни МФ обраствания в
плитките части.

Много слабо
посещавано езеро в
ЦРР. В предната плитка
Зарибен
част е започнало
о;
развитието на известни
Отлични
обраствания с МФ и
Отлично
условия
Отлично ЕС натрупване на фин
ЕС
за
детрит. Съществува
пъстървов
монтирана дълга тръба
и
на дъното на езерото – в
миналото вероятно за
резервно
водоснабдяване!
Язовир с много високо
Зарибен
качество на водите.
о;
Приема се за отличен
Отлични Максим
Максимале ЕП (основно по ФП). МФ
условия ален ЕП
н ЕП
и МЗБ са
за
непредставителни за
пъстървов
язовира, който е със
и
силно вариращо ниво.
Зарибен
Ултра-олиготрофни
о;
условия; Зарибено с
пъстървови; Отлично ЕС
Отлични
Отлично
условия
Отлично ЕС по ФП; МФ и МЗБ
ЕС
практически липсват в
за
пъстървов
литоралната зона;
и

№

Езеро

Седмо
8 Мусаленско
ез.

Горно
9 Маричино
езеро

Долно
10 Маричино
езеро

Езерна
група

Мусаленс
ки езера

Маричини
езера

Маричини
езера

Макрофи
Макрозо
тна
обентос
флора

Поречие

Фитопланк
тон

Мусаленска
Бистрица,
Искър

Биомаса,
mm3/l:
0.029 ВГИ:
1.01
EQR: 0.998

Марица

Биомаса,
mm3/l:
0.139 ВГИ:
0.99
EQR: 0.998

н.п.

н.п.

Марица

Биомаса,
mm3/l:
0.293 ВГИ:
0.86
EQR: 0.998

н.п.

н.п.

Ропалица
(Грънчарска),
Места

Биомаса,
mm3/l:
0.643 ВГИ:
1.47
EQR: 0.997

11 ез. Грънчар

Грънчарск
и езера

Реджепско
12 (Скалишко)
ез.

Реджепски Реджепица
(Скалишки (Скалишка
) езера
р.), Места

Биомаса,
mm3/l:
1.332 ВГИ:

н.п.

н.п.

Добро ЕС

Добро
ЕС

н.п.

Отлично
ЕС

Риби

Физикохимия

Зарибен
о;
Отлични Отлично
условия
ЕС
за
пъстървов
и
Зарибен
о;
Отлични Отлично
условия
ЕС
за
пъстървов
и
Зарибен
о;
Отлични Отлично
условия
ЕС
за
пъстървов
и
Зарибен
о,
Отлично
Добри
условия
ЕС
за
пъстървов
и
Зарибен
о;
Отлични

Отлично
ЕС

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари

Ултра-олиготрофни
условия; Зарибено с
пъстървови; Отлично ЕС
Отлично ЕС по ФП; МФ и МЗБ
практически липсват в
литоралната зона;
Ултра-олиготрофни
условия; Зарибено със
сивен, който вероятно се
Отлично ЕС размножава; Отлично
ЕС по ФП; МФ и МЗБ
практически липсват в
литоралната зона.
Олиготрофни условия;
Зарибено със сивен,
който вероятно се
Отлично ЕС размножава; Отлично
ЕС по ФП; МФ и МЗБ
практически липсват в
литоралната зона.
Начално степен на
еутрофизация на
езерото (по бентосни
нишковидни водорасли,
Добро ЕС
ФП и МФ); Финни утайки
от детрит; Езерото е
регулирано с ниска
каменна стена.
Слабо посещавано
Отлично ЕС езеро от туристи;
Нелегално зарибено със

№

Езеро

Езерна
група

Поречие

Фитопланк
тон

Макрофи
Макрозо
тна
обентос
флора

0.51
EQR: 0.999

яз. Карагьол
13 (яз. Черното
ез.)

Карагьолс
ки езера

14 Бъбрека

Седемте
Рилски
езера

15 Близнака

Седемте
Рилски
езера

Риби
условия
за
пъстървов
и

Дупнишка
Бистрица,
Струма

Биомаса,
mm3/l: 0.48
ВГИ: 0.56
EQR: 0.999

н.п.

н.п.

Джерман,
Струма

Биомаса,
mm3/l:
1.375 ВГИ:
2.68
EQR: 0.994

н.п.

Добро
ЕС

Джерман,
Струма

Биомаса,
mm3/l:
1.343 ВГИ:
3.19
EQR: 0.992

н.п.

Отлично
ЕС

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари

сивени; Липсват МФ;
Отлично ЕС. Установен е
консервационно
значимия вид алпийски
тритон (Ichthyosaura
alpestris) в езерото.
Приема се за отличен
ЕП (МЕП), заради
високото качество на
водите и олиготрофните
условия; Силни
Максим
Максимале вариации на водното
н.п.
ален ЕП
н ЕП
ниво поради
стопанското използване
на водите за ВЕЦ и
питейни нужди; Липсват
повечето БЕК – МФ, МЗБ
и рибна фауна!
Зарибен
Интензивна
о;
туристическа преса;
Отлични Отлично
Приема се за умерено
условия
Умерено ЕС ЕС, заради ФП
ЕС
за
параметри – начални
пъстървов
степени на
и
еутрофикация;
Зарибен
Интензивна
о;
туристическа преса;
Отлични Отлично
Приема се за умерено
условия
Умерено
ЕС
ЕС, заради ФП
ЕС
за
параметри – начални
пъстървов
степени на
и
еутрофикация особено

№

Езеро

Езерна
група

Поречие

Фитопланк
тон

Макрофи
Макрозо
тна
обентос
флора

Риби

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари
в плитките части;

16 Трилистника

Седемте
Рилски
езера

Рибното
езеро

Седемте
Рилски
езера

Долното
езеро

Седемте
Рилски
езера

17

18

Джерман,
Струма

Биомаса,
mm3/l:
1.452 ВГИ:
3.16
EQR: 0.992

Джерман,
Струма

Биомаса,
mm3/l:
0.583 ВГИ:
1.63
EQR: 0.996

Джерман,
Струма

Биомаса,
mm3/l:
0.854 ВГИ:
0.49
EQR: 0.999

Интензивна
туристическа преса;
Умерено ЕС, заради ФП
Зарибен
и интензивното развитие
о;
на нишковидни
Отлични Отлично
Умерено Умерено
бентосни водорасли
условия
Умерено ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
(Cladophora),
за
натрупване на
пъстървов
органичен детрит и
и
гниене в някои части на
езерото. Регулиране с
ниска каменна стена.
Интензивна
туристическа преса;
Зарибен
Умерено ЕС основно
о;
заради развитието на
Отлични Отлично
МФ обраствания на
Умерено Умерено
условия
Умерено ЕС големи площи
ЕС
ЕС
ЕС
за
(Sparganium
пъстървов
angustifolium) и
и
натрупването на
органичен детрит по
дъното.
Зарибен
Интензивна
о;
туристическа преса;
Отлично
Умерено ЕС основно
Умерено Умерено Отлични
Умерено ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
условия
заради развитието на
за
МФ обраствания на
пъстървов
големи площи

№

Езеро

Езерна
група

Поречие

Фитопланк
тон

Макрофи
Макрозо
тна
обентос
флора

Риби
и

Физикохимия

Обща
оценка на
екол.
състояние

Коментари
(Sparganium
angustifolium) и
натрупването на
органичен детрит по
дъното в някои части.

Забележка: Много от биологичните елементи за качество (БЕК) с изключение на фитопланктон (ФП) не са представителни за
олиготрофните и ултра олиготрофни условия на алпийските глациални езера от тип L1. Такива БЕК със спомагателна рола са следните:
(1) Макрофитна водна флора (МФ) – с изключение на случаите на свръх-развитие/обраствания с водни МФ (Sparganium angustifolium,
Cladophora); (2) Макрозообентос/дънна макробезгръбначна фауна (МЗБ) – с изключение на случаите, когато е комбинирано със
сериозно натрупване на детрит (финни органични седименти) на дъното; (3) Рибна фауна – във всички случаи е обект на изкуствени
зарибявания. Трябва да се внимава с оценките по ФП и физико-химия, тъй като те изискват по-дълги редици от сезонни данни (минимум
4
пъти
измервания
в
годината).

Приложение 1.11. Почви
Таблица 1.11.1-1. Почвени типове по ПУ на НП „Рила”- 2015г
Общо площ, заета Кафяви горски
№ по Парков участък
от гори,ха
ред
почви, ха
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Благоевград
Белица
Якоруда
Белово
Костенец
Боровец
Бели Искър
Говедарци
Дупница
ОБЩО:

Тъмноцветните
планинско
горски почви,
ха

2471,1
2656,9

1760,5
5255,1

8662,5

495,4
1014,9
1632,6
1152,0

10501,8
4572,1
4831,9

605,8
1091,4
2098,6

3949,5
2344,7
2950,3
5426,2
8469,2
3201,1
2279,0

13218,7

35635,6

4730,8
7979,3
5033,9
3520,6
5270,0

55102,9

Планинско
ливадни почви,
ха

площи с
неопределени
почвен тип,ха

408,9
0,00
229,8
145,2
370,0
697,1
505,0

90,3
67,3
359,2
15,8
317,1
1387,2

192,8
163,9

921,8
86,8
291,0

2712,7

3535,9

Таблица 1.11.1-2. Резултати от мониторинг на МГП и почви от ПУ на НП ”РИЛА”- 2009г.
№
по
ред

Парков участък

Отдел,
подотдел

Вид
проба

Координати рН

Общ азот
g/kg

Мед
Mg/kg

Олово
Mg/kg

Цинк
Mg/kg

Кадмий
Mg/kg

523,б
523,б

МГП
Почва

N:420234.85 4,98
E:232150.44 4,82

6,17
3,82

5,55
6,63

16,87
15,93

43,40
40,51

0,17
0,07

2014,г
2014,г

МГП
Почва

5,33
5,26

6,88
3,09

5,52
6,19

26,21
20,08

46,57
38,33

0,29
0,07

9096, д

МГП

N:421350.50 4,61

7,80

9,90

31,56

41,37

0,20

Благоевград
1.
2.
Белица
3.
4.

-

Дупница
5.

6.

9096, д

Почва

E:232050.16

4,60

5,14

8,88

23,38

37,45

0,13

8784, е
8784, е

МГП
Почва

N:421233.89 4,81
E:232302.11 4,82

6,39
5,44

9,68
10,49

23,22
29,90

68,92
74,25

0,13
0,17

3141, б
3141, б

МГП
Почва

N:420744.57 5,46
E:234417.03 5,06

6,95
4,13

4,97
4,56

20,58
15,59

41,69
40,80

0,17
0,10

Говедарци
7.
8.
Якоруда
9.
10.

Таблица 1.11.1 – 3 . Площи с прояви на ерозия (2015г.)
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Отдел,
подотдел
54 а
58 а
58 в
4068 з
4068 к
5074 в
5074 е
5075 а
5346 б
6234 б
6234 в
6346 б
6598 з

Тип почва

Скала

Дълбочина

каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена
тъмноцветна
горска
тъмноцветна
горска
каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена
тъмноцветна
горска
тъмноцветна
горска
тъмно.цв.
горска
каф.горска
ненаситена
каф.горска

гранит

средно
дълбока
плитка

гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит

плитка
плитка
плитка
плитка
плитка
плитка
плитка
средно
дълбока
средно
дълбока
средно
дълбока
средно

Плът
ност
рохка

силно каменлива

рохка

силно каменлива

рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка

Каменливост

силно каменлива
силно каменлива
силно каменлива
силно каменлива
силно каменлива
силно каменлива
силно каменлива
средно
каменлива
средно
каменлива
средно
каменлива
средно

Механ.
с-в
глинестопесъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто

Вид ерозия

Степен

площна

I ст

Ерозирала
площ, ha
0

I ст

30

I ст

30

IV ст

70

IV ст

70

IV ст

70

IV ст

70

IV ст

70

V ст

80

ІІ ст

80

ІІ ст

80

I ст

40

I ст

20

площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

6618 д
6618 е
6619 г
6621 б
6647 б
7665 в
7668 б
7671 в
7671 е

ненаситена
тъмно.цв.
горска
тъмно.цв.
горска
тъмно.цв.
горска
тъмно.цв.
горска
каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена
каф.горска
ненаситена

гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит
гранит

дълбока
средно
дълбока
средно
дълбока
твърде
плитка
твърде
плитка
средно
дълбока
плитка
плитка
плитка
плитка

рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка
рохка

каменлива
средно
каменлива
средно
каменлива
силно каменлива
силно каменлива
средно
каменлива
силно каменлива
силно каменлива
силно каменлива
силно каменлива

Таблица 1.11.2 -1. Паркови участъци от НП „Рила” с прояви на ерозия до 2010 г.
№ Участък
п
о
ре
д

Отдели,
засегнати от
ерозия до
2010г

1.

Благоевг
рад

1001

Площи,
засегна
ти от
ерозия
до
2010г
(м2)
5000

2.
3.

Белица
Якоруда

3006:к

240

Причини
за
развитие
на
ерозия

Форми на
ерозия и
степен на
интензив
ност

Реализирани
противоероз.
мероприятия

Скъсан
водопровод
- 2008г

Свлачищесредна

няма

Прекомерн

Свлачище-

няма

песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива
глинесто
песъчлива

I ст

30

I ст

30

ІІІ ст

40

ІІІ ст

30

I ст

30

ІІ ст

30

ІІ ст

60

ІІ ст

20

І ст

20

площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна
площна

а влага
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Белово
Костенец 5063:а
5063:г
5063:б
5057:а
5072:г
5353:в
5066:а
5063:г
5073:в
5132:а
Боровец
Бели
Искър
Говедарц няма
и
Дупница

1000
500
500
1000
1000
8000
500
200
200
4000

средна

Преовлажн
яване

няма
мрежа
мрежа
няма
няма
няма
няма
няма
няма
няма

-

Таблица 1.11.2-2. Паркови участъци от НП „Рила” с прояви на ерозия след 2010г.
№
по
ре
д

Парков
участък

1.

Благоев

Отдели,
Площ Причини за
засегнати от
и,
развитие на
ерозия след засег ерозия
2010г
нати
от
ерози
я
след
2010г
(м2)
11, 12
4500
Лавина

Форми на
ерозия и
степен на
интензив
ност

Реализирани
противоероз.
мероприятия

няма

няма

град
2.
3.

Белица
Якоруда

4.

Белово

5.
6.

Костенeц
Боровец

7.

Бели
Искър
Говедарци
Дупница

8.
9.

2012г
3138:и
3386:е

150
300

лавина
лавина

4433:а
4434:б
4435:а
4436:д

200
150
300
300

Силни
дъждове и
високо ниво
на водата в
яз. Белмекен
за
продължите
лен период
от време

6305,6306,
6315 т.м.
х.”Мусала” вр. Мусала

Туристо
поток

9095:б,
9094,
9086,
9088,
9089,
9090,
9091,
9092,

Туристо
поток и от
снабдяване
на
х.”Седемте
езера”, х.
„Рилски
езера” и х.

повърхностн
а
ровинна
ровинна

няма
няма

2770м предстои
рекултивация
на част от
пътеката

9093

„Ив. Вазов”

Приложение 1.12
Таблица 1.12. – 1. Природни местообитания с кодове съгласно Директивата за местообитанията

код

наименование

3130

Oлиготрофни до
мезотрофни
стоящи водни
басейни с
растителност от
типа Littorelletea
uniflorae и/или
Isoeto Nanojuncitea

3160

Естествени
дистрофни
езера

3260

4060

Равнинни или
планински реки
с растителност
от Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
Алпийски и
бореални
ерикоидни
съобщества

Храстови
4070* съобщества c
Pinus mugо

Площ в
парка
[ha]*

86.77

0.91

2.63

% от
парковата
територия*

0.10

0.002

0.0045

степен на
обща оценка
степен на
приоритетност опазване на възможност за
на парка за
представителност за опазване структурата и възстановяване
опазването му
функциите

Висока

Средна

Висока

Висока

средна

Средна

Висока

Висока

Висока

слаба

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Слаба

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

слаба

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

10974.48

12.00

Висока

Средна

Висока

Добра

15211.05

18.00

Висока

Висока

Висока

Много добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване
Предоставя
много добри
възможности за
опазване

код

наименование

Силикатни
алпийски и
6150
бореални тревни
съобщества
Богати на видове
картълови
съобщества
6230*
върху силикатен
терен в
планините
Оро-мизийски
ацидофилни
62D0
тревни
съобщества
Хидрофилни
съобщества от
високи треви в
6430
равнините и в
планинския до
алпийския пояс

Площ в
парка
[ha]*

% от
парковата
територия*

3262.39

4.03

6950.30

2290.04

64.92

8.92

2.83

0.08

степен на
обща оценка
степен на
приоритетност опазване на възможност за
на парка за
представителност за опазване структурата и възстановяване
опазването му
функциите
Предоставя
много добри
Висока
Ниска
Висока
Много добра
възможности за
опазване

Средна

Висока

Висока

Средна

Средна

Средна

Средна

Висока

Висока

Добри

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

6520

Планински
сенокосни
ливади

63.27

0.08

Ниска

Средна

Висока

Добра

7140

Преходни блата
и плаващи
подвижни
торфища

232.44

0.28

Висока

Висока

Висока

Слаба

Предоставя
ограничени
възможности за
опазване,
поради
ограничените
площи, които
заема
Предоставя
много добри
възможности за
опазване

наименование

Площ в
парка
[ha]*

% от
парковата
територия*

8110

Силикатни сипеи
от планинския до
снежния пояс

4439.61

5.48

8220

Хазмофитна
растителност по
силикатни
скални склонове

914.95

1.17

9110

Букови гори от
типа LuzuloFagetum

62.18

0.08

9130

Букови гори от
типа AsperuloFagetum

562.91

0.72

код

9170

Дъбово-габърови
гори от типа
Galio-Carpinetum

Смесени гори от
съюза Tilio9180* Acerion върху
сипеи и стръмни
склонове
Мизийски гори
91BA от обикновена
ела

433.17

4.95

2071.13

0.55

0.006

2.66

степен на
обща оценка
степен на
приоритетност опазване на възможност за
на парка за
представителност за опазване структурата и възстановяване
опазването му
функциите
Предоставя
много добри
Висока
Ниска
Висока
Добра
възможности за
опазване
Предоставя
много добри
Висока
Ниска
Висока
Добра
възможности за
опазване
Предоставя
много добри
Висока
Висока
Висока
Добра
възможности за
опазване
Предоставя
много добри
Висока
Висока
Висока
Добра
възможности за
опазване
Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Рило-Родопски и
91CA Старопланински
бялборови гори

6340.88

7.82

Висока

Висока

Висока

Добра

91D0* Мочурни гори

16.97

0.02

Ниска

Висока

Средна

Средна

9270

Гръцки букови
гори с Abies
borisii-regis

13.28

0.02

Ниска

Висока

Висока

Висока

9410

Ацидофилни
гори от Picea в
планинския до
алпийския пояс
(VaccinioPiceetea)

Гори от бяла и
95A0
черна мура

11029.64

5511.91

13.6

6.8

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Висока

Предоставя
много добри
възможности за
опазване
Предоставя
ограничени
възможности за
опазване,
поради
ограничените
площи, които
заема
Предоставя
ограничени
възможности за
опазване,
поради
ограничените
площи, които
заема

Добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Добра

Предоставя
много добри
възможности за
опазване

Забележка: * данните за площта на природните местообитания и процентният им дял спрямо територията на парка са базирани на достъпната
информация за природните местообитания в ЗЗ Рила на сайта на МОСВ

Таблица 1.12. -2. Природни местообитания в НП Рила – кодове съобразно
различни класификации
№
1.

Хабитати по
класификацията на EUNIS

Хабитати по
Палеарктична
класификация
няма еквивалент

Хабитати по
Директива 92/43

G1.95 - Populus
tremula and Betula woods
with Sambucus
G1.A16 - Subcontinental Quercus Carpinus betulus forests

41.26 Sub-continental
oak-hornbeam
forests

9170 Дъбовогабърови гори от
типа GalioCarpinetum

3.

G1.A4 Ravine and slope
woodland

41.4 Mixed ravine
and slope forests

9180* Смесени
гори от съюза TilioAcerion върху
сипеи и стръмни
склонове

4.

G3.1E Southern European
[Picea abies] forests

42.24 Southern
European Norway
spruce forests

5.

G3.4C Southeastern
European [Pinus sylvestris]
forests

42.5C Southeastern
European Scots pine
forests

6.

G3.623 Rila and Pirin
Macedonian pine forests
G1.6922 Southeastern
Moesian neutrophile beech
forests
G1.6921 Southeastern
Moesian woodrush-beech
forests

42.72 Macedonian
pine woods
41.13 MedioEuropean neutrophile
beech forests
41.11 MedioEuropean
acidophilous beech
forests
42.171 King Boris's fir
forests

9410 Ацидофилни
гори от Picea в
планинския до
алпийския пояс
(Vaccinio-Piceetea)
91CA РилоРодопски и
Старопланински
бялборови гори
95A0 Гори от бяла
и черна мура
9130 Букови гори от
типа AsperuloFagetum
9110 Букови гори от
типа LuzuloFagetum

2.

7.
8.

9.

G3.171 King Boris's fir forests

10.

G3.E1 Pinus mugo bog
woods
F2.48 - BalkanoRhodopide Pinus
mugo scrub
F2.231 Mountain Juniperus
nana scrub

44.A3 Mountain pine
bog woods
31.5 Dwarf pine scrub

F2.2B2 Balkano-Rhodopide
Chamaecytisus
absinthioides heath

31.4B Alpide high
mountain
greenweed heaths

11.
12.

13.

31.43 Southern
Palaearctic mountain
dwarf juniper scrub

няма еквивалент

9270 Гръцки букови
гори с Abies borisiiregis
91D0 *Мочурни
гори
4070 * Храстови
съобщества c Pinus
mugо
4060 Алпийски и
бореални
ерикоидни
съобщества
4060 Алпийски и
бореални
ерикоидни
съобщества

№

Хабитати по
класификацията на EUNIS

Хабитати по
Палеарктична
класификация
31.46 [Bruckenthalia]
heaths

14.

F2.261 Rhodopide
Bruckenthalia heaths

15.

F2.2A Alpide high mountain
dwarf Vaccinium heaths

31.4A Alpide high
mountain dwarf
bilberry heaths

16.

E2.31 Alpic mountain hay
meadows
E1.72 Bent- fescue
grassland
E1.73 Wavy hair-grass

38.31 Alpic mountain
hay meadows
35.12 [Agrostis][Festuca] grasslands
35.13 [Deschampsia
flexuosa] grasslands
36.39 Oro-Moesian
acidophilous
grasslands

17.
18.
19.

E4.3 Acid alpine and
subalpine grassland

20.

E4.3 Acid alpine and
subalpine grassland

36.32 Oroboreal
acidocline grasslands

21.

E4.318 Oro-Moesian matgrass swards

36.318 Oro-Moesian
mat-grass swards

22.

H2.3 Temperate-montane
acid siliceous screes

61.1 Alpine and
northern siliceous
screes

23.

H3.152 Carpatho-BalkanoRhodopide campion
siliceous cliffs

24.

C1.1 Permanent
oligotrophic lakes, ponds
and pools

62.25 HellenoCarpatho-Balkanic
campion siliceous
cliffs
22.11 Lime-deficient
oligotrophic
waterbodies

25.

C1.4 Permanent dystrophic
lakes, ponds and pools
C2.21 Epirhitral and
metarhitral streams

22.14 Dystrophic
waterbodies
24.12 Epirhitral and
metarhitral streams

26.

Хабитати по
Директива 92/43
4060 Алпийски и
бореални
ерикоидни
съобщества
4060 Алпийски и
бореални
ерикоидни
съобщества
6520 Планински
сенокосни ливади
няма еквивалент
няма еквивалент
62D0 Оромизийски
ацидофилни
тревни
съобщества
6150 Силикатни
алпийски и
бореални тревни
съобщества
6230 *Богати на
видове картълови
съобщества върху
силикатен терен в
планините
8110 Силикатни
сипеи от
планинския до
снежния пояс
8220 Хазмофитна
растителност по
силикатни скални
склонове
3130 Oлиготрофни
до мезотрофни
стоящи водни
басейни с
растителност от
типа Littorelletea
uniflorae и/или
Isoeto Nanojuncitea
3160 Естествени
дистрофни езера
3260 Равнинни или
планински реки с
растителност от
Ranunculion
fluitantis и
Callitricho-

№

Хабитати по
класификацията на EUNIS

Хабитати по
Палеарктична
класификация

27.

C2.22 Hyporhitral streams

24.13 Hyporhitral
streams

28.

E5.5 Subalpine moist or wet
tall-herb and fern habitats

37.8 Subalpine and
alpine tall herb
communities

29.

E5.4 Moist or wet tall-herb
and fern fringes and
meadows

37.7 Humid tall herb
fringes

Хабитати по
Директива 92/43
Batrachion
3260 Равнинни или
планински реки с
растителност от
Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
6430 Хидрофилни
съобщества от
високи треви в
равнините и в
планинския до
алпийския пояс
6430 Хидрофилни
съобщества от
високи треви в
равнините и в
планинския до
алпийския пояс

Синтаксономичен синопсис на растителните съобщества
Клас Asplenietea rupestris Br.-Bl. 1934
Разред Androsacetalia Vandellii Br.-Bl. 1934
Съюз Silenion lerchenfeldianae Horvat et al. 1937
Асоц. Sileno lerchenfeldianae-Potentilletum haynaldianae Horvat et
al. 1937
Асоц. Geo-Saxifragetum cymosae Russakova 2000
Клас Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1947
Разред Androsacetalia alpinae Br.-Bl.1926
Съюз Androsacion alpinae Br.-Bl.1926
Асоц. Oxyrio diigynae-Poetum contractae Horvat et al. 1937
Асоц. Senecioni-Juncetum trifidi Simon 1957
Съюз Festucion pictae Krajina 1933
Клас Isoeto-Littorelletea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
Клас Potametea R. Tx. et Preising 1942
Клас Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1926
Разред Salictalia herbaceae Br.-Bl. 1926
Съюз Salicion herbaceae Br.-Bl. 1926
Разред Arabidetalia coeruleae Rubel 1933

Съюз Salicion retusae Horvat 1949
Клас Montio-Cardaminetea Braun-Blanq. et Tuxen ex Klika et Hadač 1944
Разред Cardamino-Chrysosplenietalia Hinterlang 1992
Съюз Caricion remotae Kastner 1941
Асоц. Brachythecio rivularis-Cardaminetum balcanicae Marhold et
Valachovič 1998
Асоц. Angelico pancicii-Calthetum laetae Hájek et al. 2005
Разред Montio-Cardaminetalia Pawł. In Pawł. et al. 1928
Съюз Philonotidion seriatae Hinterlang 1992
Асоц. Saxifragetum stellaris Deyl 1940
Съюз Cratoneurion commutati W. Koch 1928
Асоц. Cratoneuretum falcati Gams 1927
Клас Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tuxen 1937
Разред Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949
Съюз Caricion davallianae Klika 1934
Асоц. Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii Hajek et al. 2008
Съюз Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis Dahl 1956
Асоц. Geo coccinei-Sphagnetum contorti Hajek et al. 2008
Разред Caricetalia fuscae W. Koch 1926 em. Braun-Blanq. 1949
Съюз Caricion canescenti-nigrae Nordhagen 1937
Асоц. Drepanocladetum exannulati Krajina 1933
Асоц. Primulo exiguae-Caricetum echinatae Roussakova 2000
Асоц. Primulo exiguae-Primuletum deorum Horvat et al. 1937
Асоц. Caricetum nigrae Braun 1915
Съюз Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978
Асоц. Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii Hajek et al. 2005
Асоц. Carici echinatae-Sphagnetum Soo 1934
Асоц. Primulo-Trichophoretum caespitosae Roussakova 2000
Клас Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Разред Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Съюз Calthion palustris Tüxen 1937
Разред Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Съюз Cynosurion cristati Tüxen 1947
Асоц. Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951
Клас Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika 1948

Разред Adenostyletalia alliariae et Braun-Blanq. 1931
Съюз Cirsion appendiculati Horvat et al. 1937
Асоц. Angelico-Heracleetum verticillati Horvat et al. 1937
Асоц. Doronico austriacae-Cirsietum appendiculati Horvat ex Čarni et
Matevski 2010
Асоц. Salici-Alnetum viridis Volić et al. 1962
Асоц. Carici-Deschampsietum cespitosae Roussakova 2000
Разред Rumicetalia alpini Mucina in Karner et Mucina 1993
Съюз Rumicion alpini Rubel ex Scharf. 1933
Асоц. Senecioni-Rumicetum alpini Horvat 1949
Клас Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
Разред Festucetalia spadiceae Barbero 1970
Съюз Festucion pictae Krajina 1933
Асоц. Festucetum pictae Domin 1931
Разред Seslerietalia comosae Simon 1958
Съюз Poion violaceae Horvat 1937
Асоц. Festucetum paniculatae Horvat 1936
Асоц. Festucetum vallidae Horvat & al. 1937
Съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958
Асоц. Carici-Festucetum microphyllae Roussakova 2000
Асоц. Seslerio-Caricetum bulgaricae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Асоц. Nardo-Caricetum bulgaricae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Асоц. Festuco-Nardetum strictae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Асоц. Diantho-Nardetum strictae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Съюз Seslerion comosae Horvat 1935
Асоц. Agrostio-Seslerietum comosae Horvat & al. 1937
Асоц. Carici-Festucetum riloensis Horvat & al. 1937
Клас Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Разред Nardetalia strictae Preising 1949
Съюз Nardion strictae Br.-Bl. 1926
Асоц. Nardetum strictae sensu lato
Клас Querco-Fagetea Braun-Blanq. et Vlieger in Vlieger 1937
Разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al. 1928
Съюз Fagion sylvaticae Luquet 1926
Съюз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen 1954

Съюз Tilio-Acerion Klika 1955
Клас Quercetea pubescentis (Oberd. 1948) Doing Kraft 1955
Разред Quercetalia pubescenti-petreae Klika 1933
Съюз Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963
Съобщества на Quercus daleschampii
Клас Erico-Pinetea Horvat 1959
Разред Erico-Pinetalia Horvat 1959
Съюз Erico-Pinion sylvestris Horvat 1959
Клас Vaccinio-Piceetea Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et al. 1939
Разред Junipero-Pinetalia mugo Boşcaiu 1971
Съюз Pinion mugo Pawł. 1928
Асоц. Lerchenfeldio-Pinetum mugo Roussakova in Tzonev et al. 2009
Съобщества на Pinus mugo и Vaccinium myrtilus
Разред Piceetalia excelsae Pawł. in Pawł. et al. 1928
Съюз Piceion excelsae Pawł. et al. 1928
Асоц. Digitali viridiflorae-Pinetum sylvestris M. Dimitrov 2004
Асоц. Veronico urticifoliae-Abietetum albae Roussakova et M. Dimitrov
2005
Асоц. Moehringio pendulae-Piceetum abietis Roussakova et M. Dimitrov
2005
Съобщество на Pinus sylvestris
Съобщество на Picea abies
Съобщество на Abies alba и Pinus sylvestris
Съюз Pinion peucis Horvat 1950
Съобщество на Pinus peuce
Клас Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960
Разред Rhododendro-Vaccinietalia Br.-Bl. In Br.-Bl. et Jenny 1926
Съюз Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. In Br.-Bl. et Jenny 1926
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Клас Asplenietea rupestris Br.-Bl. 1934
Разред Androsacetalia Vandellii Br.-Bl. 1934
Съюз Silenion lerchenfeldianae Horvat et al. 1937
Асоц. Sileno lerchenfeldianae-Potentilletum haynaldianae Horvat et al.
1937
Асоц. Geo-Saxifragetum cymosae Russakova 2000
Клас Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1947
Разред Androsacetalia alpinae Br.-Bl.1926
Съюз Androsacion alpinae Br.-Bl.1926
Асоц. Oxyrio diigynae-Poetum contractae Horvat et al. 1937
Асоц. Senecioni-Juncetum trifidi Simon 1957
Съюз Festucion pictae Krajina 1933
Клас Isoeto-Littorelletea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
Клас Potametea R. Tx. et Preising 1942
Клас Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1926
Разред Salictalia herbaceae Br.-Bl. 1926
Съюз Salicion herbaceae Br.-Bl. 1926
Разред Arabidetalia coeruleae Rubel 1933
Съюз Salicion retusae Horvat 1949
Клас Montio-Cardaminetea Braun-Blanq. et Tuxen ex Klika et Hadač 1944
Разред Cardamino-Chrysosplenietalia Hinterlang 1992
Съюз Caricion remotae Kastner 1941
Асоц. Brachythecio rivularis-Cardaminetum balcanicae Marhold et
Valachovič 1998
Асоц. Angelico pancicii-Calthetum laetae Hájek et al. 2005
Разред Montio-Cardaminetalia Pawł. In Pawł. et al. 1928
Съюз Philonotidion seriatae Hinterlang 1992
Асоц. Saxifragetum stellaris Deyl 1940
Съюз Cratoneurion commutati W. Koch 1928
Асоц. Cratoneuretum falcati Gams 1927
Клас Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tuxen 1937
Разред Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949
Съюз Caricion davallianae Klika 1934

Асоц. Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii Hajek et al. 2008
Съюз Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis Dahl 1956
Асоц. Geo coccinei-Sphagnetum contorti Hajek et al. 2008
Разред Caricetalia fuscae W. Koch 1926 em. Braun-Blanq. 1949
Съюз Caricion canescenti-nigrae Nordhagen 1937
Асоц. Drepanocladetum exannulati Krajina 1933
Асоц. Primulo exiguae-Caricetum echinatae Roussakova 2000
Асоц. Primulo exiguae-Primuletum deorum Horvat et al. 1937
Асоц. Caricetum nigrae Braun 1915
Съюз Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978
Асоц. Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii Hajek et al. 2005
Асоц. Carici echinatae-Sphagnetum Soo 1934
Асоц. Primulo-Trichophoretum caespitosae Roussakova 2000
Клас Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Разред Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Съюз Calthion palustris Tüxen 1937
Разред Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Съюз Cynosurion cristati Tüxen 1947
Асоц. Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951
Клас Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika 1948
Разред Adenostyletalia alliariae et Braun-Blanq. 1931
Съюз Cirsion appendiculati Horvat et al. 1937
Асоц. Angelico-Heracleetum verticillati Horvat et al. 1937
Асоц. Doronico austriacae-Cirsietum appendiculati Horvat ex Čarni et
Matevski 2010
Асоц. Salici-Alnetum viridis Volić et al. 1962
Асоц. Carici-Deschampsietum cespitosae Roussakova 2000
Разред Rumicetalia alpini Mucina in Karner et Mucina 1993
Съюз Rumicion alpini Rubel ex Scharf. 1933
Асоц. Senecioni-Rumicetum alpini Horvat 1949
Клас Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
Разред Festucetalia spadiceae Barbero 1970
Съюз Festucion pictae Krajina 1933
Асоц. Festucetum pictae Domin 1931
Разред Seslerietalia comosae Simon 1958
Съюз Poion violaceae Horvat 1937

Асоц. Festucetum paniculatae Horvat 1936
Асоц. Festucetum vallidae Horvat & al. 1937
Съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958
Асоц. Carici-Festucetum microphyllae Roussakova 2000
Асоц. Seslerio-Caricetum bulgaricae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Асоц. Nardo-Caricetum bulgaricae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Асоц. Festuco-Nardetum strictae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Асоц. Diantho-Nardetum strictae Roussakova in Tzonev & al. 2009
Съюз Seslerion comosae Horvat 1935
Асоц. Agrostio-Seslerietum comosae Horvat & al. 1937
Асоц. Carici-Festucetum riloensis Horvat & al. 1937
Клас Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Разред Nardetalia strictae Preising 1949
Съюз Nardion strictae Br.-Bl. 1926
Асоц. Nardetum strictae sensu lato
Клас Querco-Fagetea Braun-Blanq. et Vlieger in Vlieger 1937
Разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al. 1928
Съюз Fagion sylvaticae Luquet 1926
Съюз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen 1954
Съюз Tilio-Acerion Klika 1955
Клас Quercetea pubescentis (Oberd. 1948) Doing Kraft 1955
Разред Quercetalia pubescenti-petreae Klika 1933
Съюз Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963
Съобщества на Quercus daleschampii
Клас Erico-Pinetea Horvat 1959
Разред Erico-Pinetalia Horvat 1959
Съюз Erico-Pinion sylvestris Horvat 1959
Клас Vaccinio-Piceetea Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et al. 1939
Разред Junipero-Pinetalia mugo Boşcaiu 1971
Съюз Pinion mugo Pawł. 1928
Асоц. Lerchenfeldio-Pinetum mugo Roussakova in Tzonev et al. 2009
Съобщества на Pinus mugo и Vaccinium myrtilus
Разред Piceetalia excelsae Pawł. in Pawł. et al. 1928
Съюз Piceion excelsae Pawł. et al. 1928
Асоц. Digitali viridiflorae-Pinetum sylvestris M. Dimitrov 2004

2005

Асоц. Veronico urticifoliae-Abietetum albae Roussakova et M. Dimitrov
Асоц. Moehringio pendulae-Piceetum abietis Roussakova et M. Dimitrov 2005
Съобщество на Pinus sylvestris
Съобщество на Picea abies
Съобщество на Abies alba и Pinus sylvestris

Съюз Pinion peucis Horvat 1950
Съобщество на Pinus peuce
Клас Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960
Разред Rhododendro-Vaccinietalia Br.-Bl. In Br.-Bl. et Jenny 1926
Съюз Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. In Br.-Bl. et Jenny 1926

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.14 – ФЛОРА
Таблица 1.14. – 1. Списък на природозащитно-значимите таксони сладководни водорасли в
национален парк „Рила“
№

Таксон
(латинско название без авторски имена)
Клас Bacillariophyceae

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aulacoseira italic
Aulacoseira subarctica
Aulacoseira valida
Cymbella cymbiformis
Cymbella lanceolate
Cymbopleura amphicephala
Cymbopleura cuspidate
Diatoma vulgaris
Encyonema elginense
Eunotia arcus
Eunotia pectinalis
Eunotia praerupta
Eunotia serra
Eunotia soleirolii
Eunotia sudetica
Fragilaria alpestris
Fragilaria tenera
Fragilariforma virescens
Gomphonema coronatum
Gomphonema gracile
Navicula vulpine
Pinnularia gentilis
Pinnularia hemipteran
Pinnularia nobilis
Stauroneis gracilis
Stauroneis phoenicenteron
Surirella splendida
Tabellaria fenestrate
Ulnaria biceps
Chlorophyta

30
31
32

Oedogonium punctatostriatum
Oedogonium rufescens
Oedogonium sociale
Streptophyta

33
34

Actinotaenium clevei
Actinotaenium cruciferum

Категория в:
Категория в Червения
списък на Lange-Bertalot
1996)
V
NT
CR
V
V
V
V
DD
CR
CR
V
E
EX
NT
CR
V
V
V
E
DD
E
NT
NT
NT
V
V
V
V
NT
Категория в Червения
списък на Sieminska
(2006)
DD
EX
V
Категория в Червения
списък на Lenzewegger
(1999)
E
V

№
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Таксон
(латинско название без авторски имена)
Actinotaenium palangula
Actinotaenium rufescens
Closterium abruptum
Closterium angustatum
Closterium calosporum
Closterium closterioides var. intermedium
Closterium cornu
Closterium dianae
Closterium jenneri
Closterium rostratum var. brevirostratum
Closterium subulatum
Cosmarium amoenum
Cosmarium annulatum
Cosmarium asphaerosporum var. strigosum
Cosmarium bioculatum
Cosmarium blyttii var. novae-sylviae
Cosmarium boeckii
Cosmarium botrytis
Cosmarium caelatum
Cosmarium caelatum var. spectabile
Cosmarium connatum
Cosmarium contractum
Cosmarium contractum var. ellipsoideum
Cosmarium cucumis
Cosmarium debaryi
Cosmarium decedens
Cosmarium depressum
Cosmarium depressum var. planctonicum
Cosmarium difficile
Cosmarium garrolense
Cosmarium hammeri var. homalodermum
Cosmarium margaritatum
Cosmarium meneghini
Cosmarium moniliforme
Cosmarium novae-semliae
Cosmarium ornatum
Cosmarium phaseolus
Cosmarium porteanum
Cosmarium pseudamoenum
Cosmarium pygmaeum
Cosmarium sexnotatum
Cosmarium sphagnicola
Cosmarium subcrenatum
Cosmarium subcucumis
Cosmarium tumidum
Cosmarium undulatum
Cosmarium vogesiacum
Euastrum ampullaceum

Категория в:
V
V
V
V
CR
V
V
V
V
E
CR
V
V
CR
V
CR
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
E
E
V
CR
V
V
V
V
EX
E
E
V
V
V
E
V
V
V
V
E
E
V

№
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Таксон
(латинско название без авторски имена)
Euastrum dubium
Euastrum gemmatum
Euastrum obesum
Euastrum turneri
Gonatozygon aculeatum
Gonatozygon brebissonii
Gonatozygon kinahanii
Gonatozygon monotaenium
Micrasterias thomasiana
Pleurotaenium maximum
Staurastrum echinatum
Staurastrum forficulatum
Staurastrum leave
Staurastrum longipes
Staurastrum manfeldtii
Staurastrum megalonotum
Staurastrum merianii
Staurastrum pileolatum
Staurastrum pyramidatum
Staurastrum rugulosum
Staurastrum subcruciatum
Tetmemorus laevis
Xanthidium antilopaeum
Xanthidium fasciculatum

Категория в:
V
CR
CR
V
V
V
CR
V
E
V
E
V
E
EX
V
E
E
V
V
EX
E
V
CR
E

Легенда: Категории на застрашеност на IUCN: EX - изчезнал, CR – критично застрашен, E –
застрашен, V – уязвим, NT – почти застрашен, DD – с недостатъчно данни.
Бележки: Eunotia serra – EX (Lange-Bertalot 1996); видът не е потвърден след съобщаването
му от BESHKOVA (2000); Oedogonium rufescens – EX (SIEMIŃSKA 2006); видът не е потвърден след
съобщаването му от ПЕТКОВ (1939); Cosmarium novae-semliae – EX (LENZEWEGGER 1999); видът не
е потвърден след съобщаването му от ВОДЕНИЧАРОВ (1962б); Staurastrum longipes – EX
(LENZEWEGGER 1999); видът не е потвърден след съобщаването му от Beshkova (2000). На
територията на България е съобщен за резерват Сребърна (STOYNEVA 1998); Staurastrum
rugulosum – EX (LENZEWEGGER 1999); видът не е потвърден след съобщаването му от
ВОДЕНИЧАРОВ (1962Б); Cosmarium depressum var. planctonicum на територията на НП Рила е
установен от нас в Горно Маричино езеро еднократно на 12.09.2000г., но в страната е
намерен в още 12 водоема в течение на две години (СТОЙНЕВА 2014) и поради това считаме,
че статутът му на застрашен вид (LENZEWEGER 1999) е дискусионен.

Таблица 1.14. – 2. Списък на предполагаемо ендемичните таксони сладководни водорасли
в национален парк „Рила“
Отдел Cyanoprokaryota
Oscillatoria formosa f. nalbanthis Petkoff – извори и разливи по Суха Вапа (северен склон на
връх Ковач (=Налбант), ок. 2400 м.н.в.
Отдел Ochrophyta
Клас Bacillariophyceae
Navicula serians f. brevior Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.

Pinnularia fallax f. longior Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227-2230 м. н.в.
Отдел Chlorophyta
Coelastrum proboscideum f. minor Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Gloeoocystis major f. sphaerica Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Oedogonium magnusii forma Petkoff – Канарско езеро, ок. 2320 м.н.в.
Oocystis gigas f. intermedia Petkoff – „Шишковица“ (извори, потоци и техните разливи), 18332200 м.н.в.
Oocystis novae-semliae forma Petkoff - „североизточни канарски разливи“ (=извори, потоци и
разливи по Канарата), 2100-2400 м.н.в.
Pediastrum bidentatum forma Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227-2230 м. н.в.
Отдел Streptophyta
Arthrodesmus incus var. ralfsii forma Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227-2230 м. н.в.
Cosmarium laeve f. fix retusa Petkoff - “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Cosmarium cucumis f. tetragona Petkoff – Канарско езеро, ок. 2320 м.н.в.
Cosmarium logiense forma Petkoff – извори и разливи по Суха Вапа (северен склон на връх
Ковач (=Налбант), ок. 2400 м.н.в.
Cosmarium notabile f. media Petkoff – извори и разливи по Суха Вапа (северен склон на връх
Ковач (=Налбант), ок. 2400 м.н.в.
Closterium subulatum forma Petkoff торфище Мокра Вапа, ок. 2227-2230 м. н.в.
Euastrum binale var. retusum f. minor Petkoff – „северозападни канарски разливи“ (=разливи
на Канарското езеро, вкл. оттоци на малки горни извори на р. Бели Искър), ок. 2200
м. н.в.
Euastrum retusum f. intermedia Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227-2230 м. н.в.
Penium navicula f. longior et tenuor Petkoff - “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Penium spirospermum f. longior Petkoff – „североизточни канарски разливи“ (=извори, потоци
и разливи по Канарата), 2100-2400 м.н.в.
Staurastrum echinatum f. minor Petkoff - “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Staurastrum brachiatum forma Petkoff - “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Closterium moniliferum forma Petkoff - „Шишковица“ (извори, потоци и техните разливи), 18332200 м.н.в.
Staurastrum productum forma Petkoff - “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Staurastrum vestitum var. orbelicum Petkoff - “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Staurastrum vestitum var. semivestitum forma intermedium Petkoff - “Йосафица“ (извори и
разливи), ок. 2300 м. н.в.

Таблица 1.14. – 3. Списък на природозащитно-значимите таксони макромицети на територията на национален парк „Рила“
№

1.
2.
3.

Таксон

Таксон

латинско название

българско
название

Ascomycota

Торбести гъби

Aleuria bicucullata

Двувърха
алеурия

EN

EN

Disciotis venosa

Жилковиден
дисциотис

VU

VU

Зърнест,
Червенокафяв
трюфел

CR

CR

Elaphomyces granulatus

Категория в
национални
я Червен
списък

Червена
книга на Р
България

4.

Gyromitra gigas

Голяма дипленка

EN

EN

5.

Hydnotrya tulasnei

Тюланова
хиднотрия

CR

CR

6.

Leotia lubrica

Обикновена
желатинова
шапчица

EN

EN

7.

Mitrula paludosa
Neotiella albocincta

Блатна митрула
Бялоопасана
неотиелла

CR

CR

CR

CR

Otidea alutacea

Сиво-жълто
ушенце

VU

Магарешко
ушенце
Жълта
спатулария

VU

8.

9.
10.
11.

O. onotica
Spathularia flavida

NT

ЗБР

Бернска
конвенция

№

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

Таксон

Таксон

латинско название

българско
название

Basidiomycota

Базидиални гъби

Agaricus essettei

Клубеновидна
печурка

A. macrocarpus

Едроплодна
печурка
Кози крак

Albatrellus pes-caprae
Amylocystis lapponica

Северен
амилоцистис

Antrodia heteromorpha

Хетероморфна
антродия
Сиво-кафява
арения

Arrhenia epichysium

A. onisca
Auriscalpium vulgare
Boletopsis leucomelaena

Boletus pulverulentus

Категория в
национални
я Червен
списък

Червена
книга на Р
България

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

VU

Саждивочерна
арения

DD

Обикновен
аурискалпиум
Саждивосив
болетопсис

EN

EN

CR

CR

EN

EN

Напрашена
манатарка

ЗБР

Бернска
конвенция

+

+

№

Таксон

Таксон

латинско название

българско
название

B. rhodoxanthus

Червено-жълта
манатарка

23.

Bondarzewia montana

Планинска
бондарцевия

EN

EN

24.

Catathelasma imperiale

Царска
катателазма
Обикновена
бухалка

CR

CR

22.

25.

Clavariadelphus pistillaris

Категория в
национални
я Червен
списък

Червена
книга на Р
България

VU

VU

26.

C. truncatus

Отсеченовърха
бухалка

EN

EN

27.

Clavicorona pyxidata

Чашеносещ
корал

CR

CR

Голяма
миризливка

VU

Копринен
клитопилус
Бюлярдов
паяжинник

DD
EN

EN

28.
29.
30.

Clitocybe maxima
Clitopilus scyphoides
Cortinarius bulliardii

ЗБР

31.

C. violaceus

Виолетов
паяжинник

EN

EN

32.

Ditiola radicata

Вкореняваща се
дитиола

DD

DD

33.

Fomitopsis rosea

Розов
фомитопсис

NT

+

Бернска
конвенция

№

34.
35.

36.
37.

Таксон

Таксон

латинско название

българско
название

Galerina paludosa

Торфена
галерина
Сфагнова
галерина

G. sphagnorum

Geastrum melanocephalum
G. quadrifidum

Черноглава
земна звезда
Четириделна
земна звезда

Gomphidius roseus

Розов овчи нос

Gomphus clavatus

Виолетова
тръбенка

40.

Guepinia helvelloides

41.

Hericium cirrhatus

38.
39.

42.
43.
44.

45.

H. coralloides
H. flagellum
Hydnellum aurantiacum

H. suaveolens

Категория в
национални
я Червен
списък

Червена
книга на Р
България

EN

EN

EN

EN

ЗБР

Бернска
конвенция

VU
EN

EN

VU
VU

VU

Червена лепкава
тръбенка

EN

EN

Розово-жълт
корал

VU

Обикновен
корал
Боров корал

NT
EN

EN

Оранжев
хиднелум)

EN

EN

Ароматен

EN

EN

+

№

Таксон

Таксон

латинско название

българско
название

Категория в
национални
я Червен
списък

Червена
книга на Р
България

хиднелум
46.

47.

48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.

55.

Hygrocybe punicea

Тъмночервена
черешова гъба

EN

EN

Hygrophorus erubescens

Червенеещ
хигрофорус

EN

EN

H. russula

Меднянка

Hypholoma udum

Торфена
хифолома

EN

Lactarius sphagneti

Сфатнова
млечница

DD

Lentinelus ursinus

Мечи лентинелус

Leucocortinarius bulbiger

Бял паяжинник

Limacella delicata var. glioderma
L. guttata

Macrotyphula fistulosa

Лепкава
лимасела
Обикновена
лимацела
Тръбовидна
макротифула

VU
EN

CR

CR

EN

EN

EN

EN

VU

VU

ЗБР

Бернска
конвенция

№

56.
57.

58.

59.

60.

61,

62.
63.
64.

Таксон

Таксон

латинско название

българско
название

Phellinus nigrolimitatus
Porphyrellus porphyrosporus

Черноивичест
фелинус
Пурпурноспоров
а манатарка

Категория в
национални
я Червен
списък

EN

. Phyllotopsis nidulans

Оранжева
кладница

NT

Russula amethystina

Аметистова
гълъбка)

EN

R. viloleipes

Виолетовопънчес
та гълъбка

VU

Sparassis crispa

Зелчеста гъба

Suillus sibiricus

Бернска
конвенция

VU

Обикновен
филопорус

Шишарковидна
манатарка
Сибирска
масловка

ЗБР

NT

Phylloporus pelletieri

Strobilomyces strobilaceus

Червена
книга на Р
България

EN

EN

+

+

+

+

EN

EN

VU
EN

EN

Легенда: Категории на застрашеност (по IUCN): CR – Критично застрашен, EN – Застрашен, VU – Уязвим, NT – Почти застрашен,
DD – С недостатъчно данни.

Таблица 1.14. – 4. Списък на стопански-значимите видове макромицети на територията на
национален парк „Рила“
№ по
ред на
вида

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Agaricales

Пластинчати гъби

1.

Armillaria mellea

Обикновена пънчушка,
Фосфорна гъба

2.

Macrolepiota procera

Обикновена сърнела

3.

Marasmius oreades

Обикновена челядинка

Russulales

Млечници

Lactarius deliciosus

Рижика

Boletales

Манатарки

5.

Boletus еdulis

Обикновена манатарка

6.

B. pinophilus

Борова манатарка

7.

B. reticulatus

Дъбова манатарка

8.

Suillus bovinus

Кравешка масловка

9.

S. granulatus

Зърнеста масловка

10.

S. luteus

Обикновена масловка

Apyllophorales

Непластинчати гъби

11.

Cantharellus cibarius

Пачи крак

12.

C. tubaeformis

Сивожълт пачи крак

13.

Craterellus cornucopoide

Тъбенка

14.

Hydnum repandum

Жълта рогачка

15.

Sarcodon imbricatus

Сърнена рогачка

16.

Albartellus confuens

Кифла, Симиденка

17.

A. ovinus

Овча прахан

4.

Таблица 1.14. – 5. Списък на природозащитно-значимите таксони мъхове на територията на национален парк „Рила“
№

Таксон

Национален
Червен
списък
на
мъховете (2006)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

Отдел Marchantiophyta
Клас Jungermanniopsida
Разред Jungermanniales
Семейство Antheliaceae
1.

Anthelia juratzakana

VU

Семейство Calypogeiaceae
2.

Calypogeia suecica

VU

Семейство Cephaloziaceae
3.

Cephalozia catenulata

EN

4.

C. lacinulata

VU

5.

Odontoschisma sphagni

DD

Семейство Gymnomitriaceae
6.

Eremonotus myriocarpus

VU

7.

Marsupella adusta

VU

8.

M. brevissima

VU

9.

M. funckii

VU

Семейство Jungermanniaceae
10.

Jungermannia exsertifolia subsp.
cordifolia

VU

11.

J. pumila

VU

EN

ЗБР

Директи
ва
92/43/ЕИ
О

IUCN

Бернска
конвенция

Европей
ски
Червен
списък

№

12.

Таксон

Nardia geoscyphus

Национален
Червен
списък
на
мъховете (2006)
EN

Червена
книга на
Р
България
(2015)

VU

VU
VU

EN

Семейство Lepidoziaceae
13.

Bazzania flaccida
Семейство Scapaniaceae

14.

Barbilophozia kunzeana

VU

15.

Gymnocolea inflata

NE

16.

Lophozia ascendens

VU

17.

L. longiflora

VU

18.

Scapania verrucosa

EN

EN

Разред Metzgeriales
Семейство Aneuraceae
19.

Riccardia multifidi

VU

Рзред Porellales
Семейство Frullaniaceae
20.

Frullania jackii

EN

EN

EN

EN

Разред Ptilidiales
Семейство Ptilidiaceae
21.

Ptilidium ciliare
Отдел Bryophyta
Клас Bryopsida
Разред Bartramiales

ЗБР

Директи
ва
92/43/ЕИ
О

IUCN

Бернска
конвенция

Европей
ски
Червен
списък

№

Таксон

Национален
Червен
списък
на
мъховете (2006)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР

Директи
ва
92/43/ЕИ
О

IUCN

Бернска
конвенция

Европей
ски
Червен
списък

Семейство Bartramiaceae
22.

Philonotis rigida

VU

Разред Bryales
Семейство Bryaceae
23.

Bryum algovicum

NT

24.

B. inclinatum

NT

25.

Plagiobryum demissum

VU

Семейство Mniaceae
26.

Mnium lycopodioides

VU

VU

EN

Разред Buxbaumiales
Семейство Buxbaumiaceae
27.

Buxbaumia aphylla

EN

28.

B. viridis

NT

Разред Dicranales
Семейство Dicranaceae
29.

Dicranella rufescens

VU

30.

D. subulata

VU

31.

Dicranum elongatum

VU

Семейство Ditrichaceae
32.

Ditrichum lineare

VU

33.

D. zonatum

VU

Семейство Rhabdoweisiaceae

RT
+

+

+

V

№

Таксон

34.

Amphidium lapponicum

35.

Kiaeria blyttii

Национален
Червен
списък
на
мъховете (2006)
VU

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР

Директи
ва
92/43/ЕИ
О

IUCN

Бернска
конвенция

Европей
ски
Червен
списък

VU

Разред Encalyptales
Семейство Encalyptaceae
36.

Encalypta microstoma

VU

R

K

Разред Grimmiales
Семейство Grimmiaceae
37.

Grimmia fuscolutea

NT

38.

G. longirostris

VU

39.

G. montana

VU

40.

G. ramondii

VU

41.

G. torquata

VU

42.

Hydrogrimmia mollis

VU

43.

Racomitrium macounii

VU

44.

R. microcarpon

VU

Разред Hypnales
Семейство Amblystegiaceae
45.

Scorpidium cossonii

NE

46.

S. revolvens

VU

Семейство Brachytheciaceae
47.

Sciuro-hypnum latifolium

VU

48.

S. plumosum

VU

VU

№

49.

Таксон

S. starkei

Национален
Червен
списък
на
мъховете (2006)
VU

Червена
книга на
Р
България
(2015)

EN

EN

ЗБР

Директи
ва
92/43/ЕИ
О

IUCN

Бернска
конвенция

Европей
ски
Червен
списък

Семейство Calliergonaceae
50.

Calliergon giganteum
Семейство Hylocomiaceae

51.

Hylocomiastrum pyrenaicum

VU

Семейство Hypnaceae
52.

Hypnum callichroum

VU

53.

H. pallescens

NT

54.

H. revolutum

VU

55.

Pseudotaxiphyllum elegans

VU

Семейство Leskeaceae
56.

Lescuraea saxicola

VU

57.

Pseudoleskea radicosa

NT

Семейство Plagiotheciaceae
58.

Plagiothecium denticulatum var.
undulatum

VU

Разред Orthotrichales
Семейство Orthotrichaceae
59.

Orthotrichum gymnostomum

VU

Разред Pottiles
Семейство Pottiaceae
60.

Syntrichia norvegica

NT

61.

Tortula leucostoma

VU

RT

№

Таксон

Национален
Червен
списък
на
мъховете (2006)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР

Директи
ва
92/43/ЕИ
О

+

+

IUCN

Бернска
конвенция

Европей
ски
Червен
списък

Разред Splachnales
Семейство Meesiaceae
62.

Meesia longiseta

NE

63.

M. uliginosa

VU

VU

CR

CR

+

Семейство Splachnaceae
64.

Tayloria splachnoides

V

Клас Sphagnopsida
Разред Sphagnales
Семейство Sphagnaceae
65.

Sphagnum riparium

CR

CR

66.

S. subfulvum

VU

VU

Sphagnum spp. (19 вида)

+

+

Таблица 1.14. – 6. Списък на природозащитно-значимите таксони папратовидни и семенни растения на територията на
национален парк „Рила“

№

1

2

3

4

5
6
7
8

9

Таксон
(латинско название)

Lycopodiophyta
Lycopodiaceae
Diphasiastrum alpinum
(L.) Holub
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium distentifolium
Opiz
Cryptogrammaceae
Cryptogramma crispa
(L.) R.Br.
Dryopteridaceae
Cystopteris alpina (Lam.)
Desv.
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sabina L.
Pinaceae
Abies borisii-regis Mattf.
Pinus peuce Griseb.
Taxaceae
Taxus baccata L.
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Aceraceae
Acer heldreichii Orph.
Apiaceae

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

алпийски
дифазиаструм

VU

алпийска женска
папрат

NT

къдрава криптограма

NT

+

алпийска крехка
папрат

–

+

казашка хвойна

EN

+

царборисова ела
бяла мура

LC
NT

тис

EN

+

планински явор

VU

+

+

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

№

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Таксон
(латинско название)

Angelica pancicii
Vandas
Peucedanum
oligophyllum (Griseb.)
Vandas
Asteraceae
Centaurea kerneriana
Janka
Jacobea pancicii
(Degen) Vladimirov &
Raab-Straube
Leontodon rilaensis
Hayek
Ligularia carpathica
(Schott) Pojark. (L.
glauca)
Saussurea discolor
(Willd.) DC.
Achillea chrysocoma
Friv.
Artemisia eriantha Ten.
Cicerbita pancicii (Vis.)
P. Beauv.
Cicerbita plumieri (L.)
Kirschl.
Cota sancti-johanis
(Stoj., Stef. & Turril) Holub
Hieracium naegelianum
Pančić
Taraxacum bithynicum

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

балканска пищялка

VU

планинска самодива
трева

LC

кернерова метличина

EN

панчичева якобея

NT

рилска жълтица

LC

рилски див тютюн

CR

разноцветна саусурея

CR

златист равнец

EN

алпийски пелин

EN

панчичев млечник

CR

крилатолистен
млечник
светииваново
подрумиче

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

+

+

CR
EN

негелова румянка

NT

битинско глухарче

EN

+

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

№

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Таксон
(латинско название)

DC.
Boraginaceae
Pulmonaria mollis
Hornem.
Anchusa davidovii Stoj.
Onosma heterophylla
Griseb.
Brassicaceae
Aubrieta gracilis Boiss.
Barbarea bracteosa
Guss.
Draba lasiocarpa Roch.
Hesperis dinarica Beck
Subularia aquatica L.
Callitrichaceae
Callitriche palustris L.
Campanulaceae
Campanula lanata Friv.
Campanula moesiaca
Velen.
Campanula trojanensis
Kovanda & Ančev
Symphyandra wanneri
(Rochel) Heuff.
Campanula jordanovii
Ančev & Kovanda
Campanula velebitica
Borbás
Jasione bulgarica Stoj. &
Stef.

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

мека медуница

LC

давидово винче
разнолистно
омразниче

CR

грациозна аубриета

VU

прицветникова злина

VU

влакнестоплодна рупа
динарски вечерник
шилолистка

LC
VU
VU

блатно дренче

DD

вълнеста камбанка

VU

балканска камбанка

VU

троянска камбанка

VU

ванерова
симфиандра

NT

йорданова камбанка

VU

велебитска камбанка

LC

българско вятърче

NT

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

+

LC
+

+

+

+

+

+

№

40
41
42
43
44
45
46
47

Таксон
(латинско название)

Caryophyllaceae
Arenaria ciliata L.
Cerastium decalvans
Schloss. & Vuk.
Cerastium petricola
Pančić
Silene stojanovii Panov
Cerastium moesiacum
Friv.
Dianthus microlepis Boiss.
Minuartia bulgarica
(Velen.) Graebn.
Minuartia saxifraga (Friv.)
Graebn.

48

Silene heuffelii Soó

49

Silene nutans L.
Silene velenovskyana
Jordanov & Panov
Crassulaceae
Sedum grisebachii Boiss.
& Heldr. (вкл. S. kostovii)
Sempervivum
leucanthum Pančić
Jovibarba heuffelii
(Schott) Á. Löve & D.
Löve
Rhodiola rosea L.
Sedum tuberiferum Stoj.

50

51
52
53
54
55

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

ресничеста песъчарка

EN

балкански рожец

NT

каменист рожец

NT

стояново плюскавиче

DD

мизийски рожец

EN

дребнолистен
карамфил

LC

българска мишовка

VU

широколистна
мишовка
хойфелово
плюскавиче
повиснало плюскавиче
веленовскиево
плюскавиче

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

+

LC
VU
VU
DD

гризебахова тлъстига

VU

белоцветен дебелец

DD

нежит

NT

златовръх
грудкова тлъстига

CR
LC

+

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

№

Таксон
(латинско название)

63
64
65

& Stef.
Sempervivum ciliosum
Craib
Sempervivum
erythraeum Velen.
Dipsacaceae
Knautia dinarica (Murb.)
Borbás
Droseraceae
Drosera rotundifolia L.
Empetraceae
Empetrum nigrum L.
Ericaceae
Rhododendron
myrtifolium Schott &
Kotschy
Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Spreng.
Fabaceae
Genista pilosa L.
Vicia abbreviata Spreng.
Vicia dumetorum L.

66

Vicia truncatula M. Bieb.

67
68
69
70
71

Gentianaceae
Gentiana lutea L.
Gentiana nivalis L.
Gentiana frigida Haenke
Gentiana punctata L.
Gentianella

56
57

58
59
60

61
62

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

ресничест дебелец

LC

+

червеникав дебелец

LC

динарско черноглавче

CR

+

кръглолистна росянка

VU

+

черен емпетрум

EN

+

алпийска роза

EN

мечо грозде

VU

влакнеста жълтуга
рилска глушина
храсталачна глушина
отсеченолистна
глушина

EN
–
LC

+
+

–

+

жълта тинтява
снежна тинтява
скална тинтява
петниста тинтява
енгадинова горчивка

EN
EN
EN
EN
VU

+
+
+
+

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

engadinensis (Wettst.)
Holub
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Swertia perennis L.
Geraniaceae
Geranium bohemicum L.
Geranium palustre L.
Guttiferae
Hypericum annulatum
Moris
Lentibulariaceae
Utricularia vulgaris L.
Plumbaginaceae
Armeria alpina Willd.
Polygonaceae
Rheum rhaponticum L.▼
Primulaceae
Soldanella pirinica F.K.
Mey.
Androsace hedraeantha
Griseb.
Primula deorum Velen.▼
Primula halleri J.F. Gmel.
Soldanella chrysosticta
Kress
Soldanella pusilla
Baumg.
Soldanella rhodopaea
F.K. Mey.

многогодишна
сверция

EN

бохемски дравец
блатен здравец

EN
VU

дегенова звъника

NT

обикновена мехурка

VU

високопланинско
лъжниче

NT

рилски ревен

CR

+

–

+

пиринско крайснежно
звънче

+
+

балкански оклоп

VU

рилска иглика
дългоцветна иглика
унгарско крайснежно
звънче
дребно крайснежно
звънче

VU
VU

+
+

DD

+

родопско звънче

DD
VU

+

+

№

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Таксон
(латинско название)

Pyrolaceae
Pyrola media Swartz
Ranunculaceae
Aquilegia nigricans
Baumg.
Anemone narcissiflora L.
Anemone sylvestris L.
Aquilegia aurea Janka
Clematis alpina (L.) Mill.
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Ranunculus fontanus C.
Presl▼
Trollius europaeus L.
Rosaceae
Al chemilla catachnoa
Rothm.
Alchemilla erythropoda
Juz.
Alchemilla fissa Günther
& Schummel
Alchemilla pawlowskii
Assenov
Alchemilla straminea
Buser
Alchemilla venosula
Buser (A. gracillima)
Alchemilla viridiflora
Rothm.
Potentilla montenegrina
Pančić

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

средна мурава

VU

тъмна кандилка

VU

нарцисовидна съсънка
горска съсънка
златиста кандилка
алпийски повет
пролетно котенце

NT
NT
NT
VU
EN

+
+
+
+

кладенчево лютиче

EN

+

планински божур

NT

+

балканско шапиче

EN

червенодръжково
шапиче

VU

врязанолистно шапиче

EN

павловско шапиче

DD

жълтеникаво шапиче

EN

грациозно шапиче

DD

зеленоцветно шапиче

VU

черногорско прозорче

CR

+

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

+

№

103
104
105
106
107
108
109

Таксон
(латинско название)

Potentilla palustris (L.)
Scop.
Alchemilla bulgarica
Rothm.
Geum bulgaricum
Pančić▼
Potentilla regis-borisii
Stoj.
Sibbaldia procumbens L.
Rubiaceae
Galium boreale L.
Salicaceae
Salix retusa L.
Saxifragaceae

110

Saxifraga androsacea L.

111

Saxifraga carpatica
Sternb.

112

Saxifraga oppositifolia L.

113

Saxifraga retusa Gouan.

114

Saxifraga sancta Griseb.

115
116
117

Scrophulariaceae
Bartsia alpina L.
Pedicularis oederi Vahl
Tozzia alpina L. subsp.
carpathica (Woł.) Dostál

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

мочурен очиболец

VU

българско шапиче

VU

българско омайниче

NT

българско прозорче

LC

разпростряна
сибалдия

EN

северно еньовче

VU

тъполистна върба

EN

+

VU

+

оклопова
каменоломка
карпатска
каменоломка
арктична
каменоломка
алпийска
каменоломка
балканска
каменоломка

Директива 92/43/
ЕИО

+

+

VU
+

NT

язовка
едерово пропадниче

NT
EN

алпийска тоция

VU

Бернска
конвенция

+

VU

VU

IUCN

+

Анекс 2

№

118
119
120
121
122
123
124
125

126

127
128
129
130
131
132

Таксон
(латинско название)

Verbascum jankaeanum
Pančić
Veronica kellererii
Degen & Urumov
Veronica rhodopea
(Velen.) Stoj. & Stef.
Solanaceae
Atropa belladonna L.
Thymelaeaceae
Daphne oleoides
Schreb.
Violaceae
Viola pyrenaica DC.
Viola orbelica
Viola rhodopeia W.
Becker
Liliopsida
Amaryllidaceae
Galanthus elwesii Hook.
fil.
Cyperaceae
Carex bulgarica (Domin)
Lazare
Carex fuliginosa Schkuhr
Carex riloensis Stoeva &
Popova
Carex rupestris All.
Carex tricolor Velen.
Iridaceae
Gladiolus palustris

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

янкев лопен

CR

келерево великденче

VU

родопско великденче

VU

старо биле

VU

маслиноподобно
бясно дърво

LC

+

пиренейска теменуга
рилска теменуга

EN
VU

+
+

родопска теменуга

NT

елвезиево кокиче

EN

българска острица

LC

тъмнокафява острица

VU

рилска острица

VU

скална острица
трицветна острица

VU
NT

блатно петльово перо

DD

Директива 92/43/
ЕИО

+

+

+

+

Анекс 2

IUCN

Бернска
конвенция

№

133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Таксон
(латинско название)

Gaudin
Juncaceae
Juncus triglumis L.
Liliaceae
Fritillaria gussichiae
(Degen & Dörfl.) Rix
Lilium jankae A. Kern.
Lloydia serotina (L.)
Rchb.
Orchidaceae
Epipactis exilis P.
Delforge
Epipactis leptochila
(Godfery) Godfery
Epipactis pontica
Taubenheim
Epipogium aphyllum
Swartz
Nigritella nigra (L.) Rchb.
f.
Ophrys cornuta Steven
Orchis militaris L.
Orchis ustulata L.
Coeloglossum viride (L.)
Hartm.
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó
Epipactis microphilla
(Ehrh.) Swartz
Listera cordata (L.) R. Br.

Таксон
(българско название)

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

трицветна дзука

CR

+

гусихиева ведрица

NT

+

планински крем

NT

+

късна лойдия

EN

+

тънък дремник

EN

тънколистен дремник

VU

понтийски дремник

EN

безлистен епипогиум

VU

обикновена чернушка

VU

двурога пчелица
шлемовиден салеп
опърлен салеп

VU
EN
VU

зелен длетоустник

VU

месночервен
дланокоренник

EN

тънък дремник

VU

сърцевиден тайник

VU

Директива 92/43/
ЕИО

IUCN

Анекс 2

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

Бернска
конвенция

+

№

149
150
151

152

153

Таксон
(латинско название)

Poaceae
Alopecurus riloensis
(Hack.) Pawł.
Poa palustris L.
Potamogetonaceae
Potamogeton
praelongus Wulfen
Sparganiaceae
Sparganium
angustifolium Michx
Typhaceae
Typha shuttleworthii
W.D.J. Koch & Sond.

Таксон
(българско название)

рилска лисича опашка
мочурна ливадина

Категори
я по
национал
ния
Червен
списък
(2009)

Червена
книга на
Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3

Директива 92/43/
ЕИО

Бернска
конвенция

IUCN

LC
–

+

дълъг ръждавец

DD

теснолистна ежова
главичка

LC

+

шутлевортиев папур

DD

+

+

Таблица 1.14. – 7. Списък на ендемичните папратовидни и семенни растения на територията на национален парк „Рила“
Таксон
(латинско название)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abies borisii-regis Mattf.
Acer heldreichii Orph.
Achillea chrysocoma Friv.
Alchemilla bulgarica Rothm.
Alchemilla catachnoa Rothm.
Alchemilla pawlowskii Assenov
Alchemilla viridiflora Rothm.
Allium melanantherum Pančić
Allium thracicum Halácsy & Georgiev

Таксон
(българско название)
царборисова ела
планински явор
златист равнец
българско шапиче
балканско шапиче
павловско шапиче
зеленоцветно шапиче
чернотичинков лук
тракийски лук

Семейство

Pinaceae
Aceraceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Alliaceae
Alliaceae

Тип
ендемит
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
балк
балк
бълг

Червен
списък
LC
VU
EN
VU
EN
DD
VU
–
–

ЗБР
–
+
–
–
–
–
–
–
–

№
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Таксон
(латинско название)
Alopecurus riloensis (Hack.) Pawł.
Anchusa davidovii Stoj.
Androsace hedraeantha Griseb.
Angelica pancicii Vandas
Anthemis macedonica Boiss. & Orph.
Aquilegia aurea Janka
Armeria rumelica Boiss.
Asyneuma pichleri (Vis.) D. Lakušić & F. Conti
Aubrieta gracilis Boiss.
Barbarea balcana Pančić
Bromus orbelicus (Velen.) Petrova, Kožuharov
& Ehrend.
Campanula epigaea Degen
Campanula frivaldskyi Steud.
Campanula jordanovii Ancev & Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula moesiaca Velen.
Campanula trojanensis Kovanda & Ančev
Campanula velebitica Borbás
Carex bulgarica (Domin) Lazare
Carex riloensis Stoeva & Popova
Carex tricolor Velen.
Centaurea kerneriana Janka
Centaurea moesiaca Urum. & Wagner
Centaurea napulifera Rochel
Centaurea orbelica Velen.
Centaurea pallidior Halácsy
Centaurea tuberosa Vis.
Centaurea velenovskyi Adamović
Cephalaria flava (Sm.) Szabó
Cerastium moesiacum Friv.
Cerastium petricola Pančić
Chamaecytisus absinthioides (Janka)

Таксон
(българско название)

Семейство

рилска лисича опашка
давидово винче
балкански оклоп
балканска пищялка
македонско подрумиче
златиста кондилка
обикновено лъжичниче
балканска асинеума
грациозна аубриета
балканска злина
рилска овсига

Poaceae
Boraginaceae
Primulaceae
Apiaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Plumbaginaceae
Campanulaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Poaceae

Тип
ендемит
бълг
бълг
балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
бълг

нежна камбанка
фривалдскиева камбанка
йорданова камбанка
вълнеста камбанка
балканска камбанка
троянска камбанка
велебитска камбанка
българска острица
рилска острица
трицветна острица
кернерова метличина
мизийска метличина
ряповидна метличина
белоснежна метличина
бледолистна метличина
грудеста метличина
веленовскиева метличина
жълта звездоглавака
мизийски рожец
каменист рожец
балкански зановец

Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Dipsacaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae

балк
балк
балк
балк
балк
бълг
балк
балк
бълг
бълг
бълг
бълг
балк
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
балк
балк

Червен
списък

ЗБР

LC
CR
VU
VU
–
NT
–
–
VU
–
–

–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
–

–
–
VU
VU
VU
VU
LC
LC
VU
NT
EN
–
–
–
–
–
–
–
EN
NT
–

–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

№

Таксон
(латинско название)

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Kuzmanov
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm.
Cicerbita pancicii (Vis.) Beauverd
Cirsium appendiculatum Griseb.
Corothamnus agnipilus (Velen.) Klásk.
Cota sancti-johannis (Stoj., Stef. & Turrill) Holub
Crocus veluchensis Herb.
Dianthus microlepis Boiss.
Dianthus moesiacus Vis. & Pančić
Dianthus pelviformis Heuff.
Dianthus tristis Velen.
Digitalis viridiflora Lindl.
Erysimum pseudoatticum Ančev & Polatschek
Festuca hirtovaginata (Acht.) Markgr.-Dannb.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Festuca horvatiana Markgr.-Dannb.
Festuca koritnicensis Hayek & Vetter
Festuca riloensis (Hayek) Markgr.-Dannb.
Festuca valida (Uechtr.) Pénzes
Fritillaria gussichiae (Degen & Dörfl.) Rix
Genista rumelica Velen.
Geum bulgaricum Pančić
Heracleum verticillatum Pančić
Herniaria nigrimontium F. Herm.
Hieracium ferdinandii-regis (Zahn) T. Georgiev
Hieracium georgieffii Zahn
Hieracium scardicum Bornm. & Zahn
Hieracium schultzianum Pančić & Vis.
Hieracium vandasii Freyn
Hieracium velenovskyi Freyn
Jacobea pancicii (Degen) Vladimirov
Jasione bulgarica Stoj. & Stef.
Knautia ambigua Boiss. & Orph.

Таксон
(българско название)

Семейство

Тип
ендемит

Червен
списък

янкев зановец
панчичев млечник
балканска паламида
родопски зновец
светииваново подрумиче
планински минзухар
дребнолистен карамфил
мизийски карамфил
паничковиден карамфил
мрачен карамфил
зеленоцвете напръстник
лъжливоатинска боянка
влакнестовлагалищна
власатка
хорватова власатка
коритнинска власатка
рилска власатка
мощна власатка
гусихиева ведрица
румелийска жълтуга
българско омайниче
мъхнат девисил
черногорско изсипливче
фердинандова румянка
георгиева румянка
скардиева румянка
шултцова румянка
вандазиева румянка
веленовскиева румянка
панчичева якобеа
българско вятърче
едроцветно червеноглавче

Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae
Iridaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Brassicaceae
Poaceae

балк
балк
балк
балк
бълг
балк
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
балк

–
CR
–
–
EN
–
LC
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Liliaceae
Fabaceae
Rosaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Dipsacaceae

балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
бълг
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
балк

–
–
–
–
NT
–
NT
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–

NT
NT
–

ЗБР

№
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Таксон
(латинско название)

79.
80.
81.
82.

Knautia midzorensis Formánek
Lychnis subintegra (Hayek) Turrill
Melampyrum scardicum Wettst.
Minuartia bulgarica (Velen.) Graebn.
Myosotis jordanovii N. Andreev & Peev
Myosotis orbelica (Velen.) D. Peev & N.
Andreev
Myosotis suaveolens Willd.
Pastinaca hirsuta Pančić
Pedicularis orthantha Griseb.
Peucedanum oligophyllum (Griseb.) Vandas

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Pinus peuce Griseb.
Potentilla montenegrina Pant.
Potentilla regis-borisii Stoj.
Primula deorum Velen.
Quercus mestensis Bondev & Gančev*
Ranunculus hayekii Dörfl.
Ranunculus incomparabilis Janka
Rheum rhaponticum L.
Scabiosa balcanica (Velen.) Velen.
Scabiosa triniifolia Friv.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Scrophularia aestivalis Griseb.
Sedum tuberiferum Stoj. & Stef.
Sempervivum ciliosum Graib
Sempervivum erythraeum Velen.
Sempervivum leucanthum Pančić
Sesleria comosa Velen.
Sesleria latifolia (Adamović) Degen
Silene asterias Griseb.
Silene stojanovii Panov
Silene velenovskyana Jordanov & Panov

Таксон
(българско название)

Семейство

Dipsacaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Caryophyllaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

Тип
ендемит
балк
балк
балк
балк
бълг
бълг

миджурско червеноглавче
бледорозова свиларка
шарпланинска гайтаника
българска мишовка
йорданова незабравка
рилска незабравка

Червен
списък

ЗБР

–
–
–
VU
–
–

–
–
–
–
–
–

балканска незабравка
планински пъщарнак
правоцветно пропадниче
планинска самодивска
трева
бяла мура
черногорско прозорче
българско прозорче
рилска иглика
местенски дъб
хаеково лютиче
несравнимо лютиче
рилски ревен
балканска самогризка
триниилистна самогризка

Boraginaceae
Apiaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae

балк
балк
балк
балк

–
–
–
LC

–
–
–
–

Pinaceae
Rosaceae
Rosaceae
Primulaceae
Fagaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae

балк
балк
балк
бълг
бълг
балк
балк
бълг
балк
балк

NT
CR
LC
VU
CR
–
–
CR
–
–

–
+
–
+
+
–
–
+
–
–

лятно живениче
грудкова тлъстига
ресничест дебелец
червеникав дебелец
белоцветен дебелец
качулата гъжва
широколистна гъжва
мочурно плюскавиче
стояново плюскавиче
веленовскиево
плюскавиче

Scrophulariaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

балк
балк
балк
балк
бълг
балк
балк
балк
бълг
бълг

–
LC
LC
LC
DD
–
–
–
DD
DD

–
–
+
–
–
–
–
–
–
–

Таксон
(латинско название)

№
103. Silene waldsteinii Griseb.
104. Soldanella chrysosticta Kress

Таксон
(българско название)

Семейство

106.
107.
108.
109.
110.
111.

Soldanella rhodopaea F.K. Mey.
Stachys plumosa Griseb.
Stipa balcanica (Martinovský) Kožucharov
Taraxacum borovezum R. Doll
Taraxacum bulgaricum Soest
Taraxacum floribundum R. Doll

валдщайново плюскавиче
унгарско крайснежно
звънче
пиринско крайснежно
звънче
родопско звънче
перест чистец
балканско коило
боровецко глухарче
българско глухарче
многоцветно глухарче

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Taraxacum hamosium R. Doll.
Taraxacum malowitzum R. Doll
Taraxacum paludosiforme R. Doll
Taraxacum poliochloroides R. Doll
Taraxacum sitnjakovense R. Doll
Thymus albanus Hеinr. Braun
Tifolium pignantii Fauché & Haub.
Tifolium trichopterum Pančić
Tifolium velenovskyi Vandas
Verbascum jankaeanum Pančić
Veronica kellererii Degen & Urum.
Veronica rhodopea (Velen.) Stoj. & Stef.
Viola orbelica Pančić
Viola rhodopeia W. Becker

гъстовлакнесто глухарче
мальовишко глухарче
водно глухарче
бледозелено глухарче
ситняковско глухарче
албанска мащерка
пинатиева детелина
балканска детелина
веленовскиева детелина
янкев лопен
келерово великденче
родопско великденче
рилска теменуга
родопска теменуга

105. Soldanella pirinica F.K. Mey.

Caryophyllaceae
Primulaceae

Тип
ендемит
балк
балк

Червен
списък

ЗБР

–
DD

–
+

Primulaceae

бълг

–

+

Primulaceae
Lamiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

балк
балк
балк
бълг
балк
бълг

VU
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Violaceae
Violaceae

бълг
бълг
бълг
бълг
бълг
балк
балк
балк
балк
бълг
бълг
балк
балк
бълг

–
–
–
–
–
–
–
–
–
CR
VU
VU
VU
NT

–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–

Таблица 1.14. – 8. Списък на приоритетните за опазване видове папратовидни и семенни растения на територията на
национален парк „Рила“
№

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

Вид

Alchemilla pawlowskii
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Ligularia carpathica
Listera cordata
Lloydia serotina
Pulsatilla vernalis
Rheum rhaponticum
Rhodiola rosea
Saussurea discolor
Saxifraga retusa
Tozzia alpina subsp. carpathica
Swertia perennis

Българско название

павловско шапиче
жълта тинтява
петниста тинтява
рилски див тютюн
сърцевиден тайник
късна лойдия
пролетно котенце
рилски ревен
златовръх
разноцветна саусурея
алпийска каменоломка
карпатска тоция
многогодишна сверция

Семейство

Rosaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Orchidaceae
Liliaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Saxifragaceae
Scrophulariaceae
Gentianaceae

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)
DD
EN
EN
CR
VU
EN
EN
CR
CR
CR
VU
VU
EN

ЗБР

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 1.14. – 9. Списък на природозащитно-значимите растения – хигрофити на територията на национален парк „Рила“
Наименование

Alchemilla straminea Buser
Angelica pancicii Vand.
Cicerbita pancicii (Vis.) P. Beauv.
Drosera rotundifolia L.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Gentiana nivalis L.
Juncus triglumis L.
Primula deorum Velen.
Ranunculus fontanus C. Presl
Rheum rhaponticum L.
Saxifraga androsacea L.
Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga retusa Gouan
Swertia perennis L.
Taraxacum bithynicum DC.
Thelypteris palustris (A. Gray) Schott
Tozzia carpatica Woloszack
Trollius europaeus L.
Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ЗБР,
Приложение 3

Категория
от Червена
книга на Р
България
(2015)
EN

да
да
да

CR

да
да
да
да

EN
EN
CR
VU
EN
CR

Бернска
конвенция

да
да
да

да
EN
EN
да
да
да
да

VU
да

Категория
от
национални
я Червен
списък
EN
VU
CR
VU
EN
EN
CR
VU
EN
CR
VU
VU
VU
EN
EN
VU
VU
NT
DD

Категория
от IUCN

Директива
92/43/ЕИО

CR

CR

Да

Таблица 1.14. – 10. Списък на видовете лечебни растения на територията на национален
парк „Рила“
№ по
ред на
вида

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Lichenophyta

Лишеи

Cetraria islandica

Исландски лишей

Lycopodiophyta

Плаунообразни растения

Lycopodiaceae

Плаунови

1

Diphasiastrum alpinum

Алпийски дифазиаструм
(Алпийски плаун)

2

Huperzia selago

Иглолистна хуперция

3

Lycopodium clavatum

Бухалковиден плавун

Eqisetophyta

Хвощообразни растения

Equisetaceae

Хвощови

1

Equisetum arvense

Полски хвощ

+

2

Equisetum fluviatile

Мочурен хвощ

+

3

Equisetum palustris

Блатен хвощ

+

4

Equisetum sylvaticum

Горски хвощ

+

Ophioglossaceae

Обикновен змийски език
(Змийска папрат)

Ophioglossum vulgatum

Обикновен змийски език

Polypodiophyta

Папратообразни растения

Aspidiaceae

Аспидиеви

1

Dryopteris filix-mas

Мъжка папрат

+

2

Polystichum lonchitis

Копиевиден многоредник

+

Aspleniaceae

Изтравничеви

1

Asplenium adiantum-nigrum

Черно изтравниче

2

Asplenium ruta-muraria

Стенно изтравниче

+

3

Asplenium septentrionale

Северно изтравниче

+

4

Asplenium trichomanes

Обикновено изтравниче

+

5

Ceterach officinarum

Златиста папрат

6

Phyllitis scolopendrium

Волски език

Athyriaceae

Атириеви

Athyrium filix-femina

Обикновена женска папрат

1

1

1

+

+

+

№ по
ред на
вида

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Hypolepidaceae

Орловопапратови

Pteridium aquilinum

Орлова папрат

Polypodiaceae

Многоножкови

Polypodium vulgare

Обикновена сладка папрат

Pinophyta

Голосеменни растения

Cupressaceae

Кипарисови

1

Juniperus sabina

Казашка хвойна

+

2

Juniperus sibirica

Сибирска хвойна

+

Pinaceae

Борови

1

Abies alba

Бяла ела

+

2

Picea abies

Обикновен смърч

+

3

Pinus sylvestris

Бял бор

+

Taxaceae

Тисови

Taxus baccata

Обикновен тис

Magnoliophyta

Покритосеменни растения

Magnoliopsida

Двусемеделни растения

Aceraceae

Кленови

Acer platanoides

Шестил

Adoxaceae

Мошковицови

Adoxa moschatellina

Мошковица

Apiaceae

Сенникоцветни

1

Aethusa cynapium

Див магданоз

2

Angelica pancicii

Панчичиева пищялка

+

3

Anthriscus cerefolium

Див керевиз

+

4

Astrantia major

Зарниче

+

5

Carum carvi

Обикновен ким

+

6

Heracleum verticillatum

Мъхнат девесил

+

7

Laser trilobum

Загърличе

8

Laserpitium latifolium

Широколистен лазерпициум

9

Pimpinella saxifrage

Каменоломков анасон

10

Sanicula europaea

Европейска дебрянка

1

1

1

1

1

+

+

+

+

+

+

№ по
ред на
вида
11

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Sesili rigidum

Бодлив порезник

Araliaceae

Бръшлянови

Hedera helix

Бръшлян

Aristolochiaceae

Вълчеябълкови

Asarum europaeum

Копитник

Asclepiadaceae

Устрелови

Vincetoxicum hirundinaria

Лечебен винцетоксикум

Asteraceae

Сложноцветни

1

Аchillea grandifolia

Едролистен равнец

2

Achillea millefolium

Хилядолистен равнец

+

3

Antennaria dioica

Витошки еделвайс

+

4

Arctium nemorosum

Сенколюбив репей

5

Arctium tomentosum

Червенолюспест репей

6

Artemisia absinthium

Горчив пелин

+

7

Artemisia vulgaris

Обикновен пелин

+

8

Bellis perennis

Многогодишна паричка

+

9

Carduus acanthioides

Късодръжков магарешки
бодил

+

10

Carlina acanthifolia

Безстъблена решетка

11

Carlina vulgaris

Обикновена решетка

12

Centaurea cyanus L.

Попска метличина

13

Centaurea pannonica

Панонска метличина

14

Cichorium intybus

Обикновена синя жлъчка

+

15

Doronicum columnae

Стълбчест див слънчоглед

+

16

Gnaphalium uliginosum

Влаголюбив бял смил

17

Filago germanica

Обикновена свещица

18

Filago arvensis

Полска свещица

+

19

Hieracium pilosella

Солешникова рунянка (Миши
уши)

+

20

Hypochaeris maculata

Петнист хипохерис

21

Hypochaeris radicata

Дългоцветен хипохерис

22

Inula ensifolia

Мечолистен оман

1

1

1

+

+

+
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23

Inula germanica

Немски оман (

24

Leucanthemum vulgare

Ливадна маргаритка

25

Matricaria chamomilla

Лечебна лайка

26

Onopordum acanthium

Жълтеникав онопордум

+

27

Petasites albus

Бяла чобанка

+

28

Petasites hybridus

Хибридна чобанка

+

29

Jacobaea othonnae

Перестолистен спореж

30

Jacobaea paludosa

Блатна якобеа

31

Jacobaea vulgaris

Обикновена якобеа

32

Matricaria discoidea

Американска лайка

33

Senecio nemorensis

Горски спореж

+

34

Senecio jacobaea

Якобов спореж

+

35

Senecio viscosus

Леплив спореж

36

Senecio vulgaris

обикновен спореж

37

Solidago virgaurea

Златен енчец (златовръх

+

38

Tanacetum vulgare

Обикновена вратига

+

39

Taraxacum officinale

Обикновено глухарче

+

40

Telekia speciosa

Красив чернокос

+

41

Tripleurospermum tenuifolium

Тънколистен триребреник

42

Tussilago farfara

Подбел

Betulaceae

Брезови

1

Betula pendula

Обикновена бреза

+

2

Corylus avellana

Обикновена леска

+

Boraginaceae

Грапаволистни

1

Buglossoides arvensis (L.) Lohnst.

Полска белоочица

2

Cerinthe glabra

Гол меденик

3

Cynoglossum officinale

Лечебна наумка

4

Echium vulgare

Обикновено усойниче

5

Lithospermum officinale

Птиче просо

6

Pulmonaria mollis

Мека медуница

7

Pulmonaria officinalis

Лечебна медуница

+

+

+

+
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Symphytum officinale

Зарасличе (Черен оман)

Brassiaceae

Зелеви

1

Lunaria rediviva

Многогодишна лопатка

2

Alliaria petiolata

Лъжичина

+

3

Capsella bursa-pastoris

Овчарска торбичка

+

4

Cardamine amara

Горчива горва

+

5

Cardamine bulbifera

Луковична горва (Зъбник)

+

6

Descurainia sophia

Войничица

+

7

Lepidium perfoliatum

Пронизанолистна горуха

8

Lepidium ruderale

Буренна горуха

9

Nasturtium officinalis

Лечебна поточарка

10

Thlaspi alliaceum

Лукова попова лъжичка

11

Thlaspi arvense

Полска попова лъжичка

Campanulaceae

Камбанкови

1

Campanula lanata

Вълнеста камбанка

2

Campanula persicifolia

Прасковолистна камбанка

Caprifoliaceae

Бъзови

1

Lonicera xylosteum

Обикновен нокът

2

Sambucus ebulus

Тревист бъз

3

Sambucus nigra

Черен бъз

+

4

Sambucus racemosa

Червен бъз

+

5

Viburnum opulus

Калина

Caryophyllaceae

Карамфилови

1

Agrostemma githago

Къклица

2

Herniaria glabra

Голо изсипливче

3

Lychnis coronaria

Червена свиларка

4

Lychnis flos-cuculi

Пурпурна свиларка

5

Scleranthus annuus

Едногодишна хрущялка

6

Scleranthus perennis

Обикновена хрущялка

+

Spergularia rubra

Червена коленчица

+

Stellaria graminea

Тревна звездица

+

7

+

+

+

№ по
ред на
вида

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

8

Stellaria media

Средна звездица

+

9

Viscaria vulgaris

Лепка

+

Celastraceae

Чашкодрянови

1

Euonymus europaeus

Европейски чашкодрян

+

2

Euonymus verrucosus

Брадавичест чашкодрян

+

Chenopodiaceae

Лободови

1

Chenopodium album

Бяла куча лробода

+

2

Chenopodium bonus-henricus

Чувен

+

Convolvulaceae

Поветицови

Convolvulus arvensis

Обикновена поветица

Cornaceae

Дрянови

Cornus mas

Обикновен дрян

Crassulaceae

Дебелецови

1

Rhodiola rosea

Златовръх

+

2

Sedum acre

Лютива тлъстига

+

3

Sedum album

Бяла тлъстига

+

4

Sedum maximum

Голяма тлъстига

+

5

Sempervivum marmoreum

Червеникав дебелец

+

Cuscutaceae

Кукувича прежда (кускута)

Cuscuta europaea

Европейска кукувича прежда
(Кускута, вилина коса)

Dipsacaceae

Лугачкови

1

Knautia arvensis

Полско черноглавче

+

2

Scabiosa ochroleuca

Жълтеникава самогризка

+

3

Succisa pratensis

Обикновено синьоглавче

+

Droseraceae

Росянкови

Drosera rotundifolia

Росянка

Ericaceae

Пиренови

1

Arctostaphylos uva- ursi

Мечо грозде

2

Vaccinium myrtillus

Черна боровинка

+

3

Vaccinium uliginosum

Синя боровинка

+

1

1

1

1
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Vaccinium vitis-idaea

Червена боровинка

Euphorbiaceae

Млечкови

1

Euphorbia amygdaloides

Горска млечка

+

2

Euphorbia cyparissias

Обикновена млечка

+

3

Euphorbia myrsinites

Мирсинитска млечка

4

Mercurialis perennis

Многогодишен пролез

Fabaceae

Бобови

1

Anthyllis vulneraria

Целебна раменка

2

Astragalus glycyphylloides

Лъжесладколистно сграбиче

+

3

Astragalus glycyphyllos

Сладколистно сграбиче

+

4

Chamaecytisus albus

Бял зановец

5

Chamaecytisus hirsutus

Космат зановец

+

6

Chamaespartium sagittale

Хамеспарциум (Прещип)

+

7

Coronilla varia

Пъстра зайчина

+

8

Genista ovata

Горска жълтуга

9

Genista tinctoria

Висока жълтуга (Багрилна
жълтуга)

10

Lathyrus pratensis

Ливадно секирче

11

Lotus corniculatus

Обикновен звездан

12

Melilotus alba

Бяла комунига

13

Trifolium alpestre

Алпийска детелина

14

Trifolium pannonicum

Панонска детелина

15

Trifolium pratense L.

Ливадна детелина

+

16

Trifolium repens

Пълзяща детелина

+

17

Vicia cracca

Птича глушина

+

18

Vicia grandiflora

Едроцветна глушина
(Едроцветен фий)

Fagaceae

Букови

Fagus sylvatica

Обикновен бук

Gentianaceae

Тинтявови

1

Centaurium erythraea

Червен кантарион обикновен

2

Gentiana asclepiadea

Горска тинтява

1

+

+

+

+

+

+

+
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3

Gentiana cruciata

Синя тинтява

+

4

Gentiana lutea

Жълта тинтява

+

5

Gentiana pneumonanthe

Блатна тинтява

+

6

Gentiana punctata

Петниста тинтява

+

7

Gentiana verna

Пролетна тинтява

+

8

Gentianella bulgarica

Българска горчивка

+

Geraniaceae

Здравецови

1

Erodium cicutarium

Цикутово часовниче

+

2

Geranium macrorrhizum

Обикновен здравец

+

3

Geranium pyrenaicum

Пиринейски здравец

4

Geranium robertianum

Зловонен здравец

+

5

Geranium sanguineum

Кървав здравец

+

6

Geranium sylvaticum

Горски здравец

+

Hypericaceae

Звъникови

+

1

Hypericum cerastoides

Рожецовидна звъника

+

2

Hypericum maculatum

Петниста звъника

+

3

Hypericum perforatum

Лечебна звъника (Жълт
кантарион)

+

Lamiaceae

Устноцветни

1

Acinos suaveolens

Ароматен ацинос

2

Ajuga chamaepitys

Обикновено срещниче

3

Ajuga laxmannii

Лаксманово срещниче

4

Betonica officinalis

Лечебен ранилист

5

Clinopodium vulgare

Обикновен черновръх

+

6

Galeopsis ladanum

Обикновена бударица

+

7

Galeopsis speciosa

Красива бударица

8

Galeopsis tetrachit

Петниста бударица

+

9

Lamium maculatum

Петниста мъртва коприва

+

10

Melittis melissophyllum

Обикновена кошутина

+

11

Mentha arvensis

Полска мента

12

Mentha pulegium

Блатна мента

+
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+

13

Mentha spicata

Джоджен (Обикновена мента)

14

Nepeta cataria

Обикновена коча билка

15

Origanum vulgare

Обикновен Риган

+

16

Prunella vulgaris

Обикновена пришница

+

17

Salvia glutinosa

Жълта какула

18

Salvia nemorosa

Горска какула

19

Salvia sclarea

Мускатен конски босилек

20

Salvia verticillata

Прешленеста какула

21

Satureja montana ssp. kitaibelii

планинска чубрица

22

Scutellaria altissima

Висока превара

23

Scutellaria galericulata

Обикновена превара

24

Sideritis montana

Обикновен миризлив бурен

25

Stachys germanica

Германски ранилист

26

Stachys recta

Изправен ранилист

27

Stachys sylvatica

Горски ранилист

+

28

Teucrium chamaedrys

Обикновено подъбиче

+

29

Teucrium montanum

Планинско подъбиче

30

Thymus sp. diversa

Мащерка

Linaceae

Ленови

Linum catharticum

Слабителен лен

Loranthaceae

Имелови

Viscum album

Бял имел

Lythraceae

Блатиеви

Lythrum salicaria

Обикновена блатия

Malvaceae

Слезови

1

Lavatera thuringiaca

Тюрингска лаватера

2

Malva moschata

Мускусен слез

3

Malva neglecta

Незабележим слез

4

Malva sylvestris

Горски слез

Monotropaceae

Гвачкови

Monotropa hypopitys

Обикновена гвачка

1

1

1

1

+

+

+

+

+
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Oleaceae

Маслинови

1

Fraxinus excelsior

Планински ясен

2

Fraxinus ornus

Мъждрян

3

Ligustrum vulgare

Обикновена маслинка

Oxalidaceae

Киселичеви

Oxalis acetosella

Обикновено киселиче

Papaveraceae

Макови

1

Chelidonium majus

Змийско мляко

+

2

Corydalis bulbosa

Грудеста лисичина

+

3

Corydalis solida

Плътногрудеста лисичина

+

Plantaginaceae

Живовлякови

1

Plantago lanceolata

Ланцетолистен живовляк

+

2

Plantago major

Голям живовлек

+

3

Plantago media

Среден живовлек

+

4

Plantago subulata

Гребенест живовлек

+

Polygalaceae

Телчаркови

1

Polygala major

Голяма телчарка

2

Polygala vulgaris

Обикновена телчарка

Polygonaceae

Лападови

1

Bistorta major

Обикновено кървавиче

+

2

Oxyria digyna

Киселичник

+

3

Persicaria maculata

Водно пипериче

4

Polygonum arenastrum

Пясъчна пача трева

5

Polygonum aviculare

Обикновена пача трева

6

Rheum rhaponticum

Рилски ревен

7

Rumex acetosa

Киселец

+

8

Rumex acetosella

Козя брада

+

9

Rumex alpinus

Алпийски лапад

+

10

Rumex aquaticus

Воден лапад

11

Rumex crispus

Къдрав лапад

12

Rumex obtusifolius

Тъполистен лапад

1

+

+

+

+
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13

Rumex pulcher

красив лапад

14

Rumex scutatus

Щитовиден лапад

Primulaceae

Игликови

1

Anagalis arvensis

Полско огнивче

+

2

Lysimachia nummularia

Кръглолистно ленивче

+

3

Primula elatior

Крилатолистна иглика

+

4

Primula veris

Лечебна иглика

+

Pyrolaceae

Наваличеви

1

Moneses uniflora

Едноцветен монезес

2

Orthilia secunda

Наваличе

3

Pyrola chlorantha

Бледозелена мурава

Ranunculaceae

Лютичеви

1

Aconitum lycoctonum

Жълта самакитка

2

Aconitum variegatum

Синя самакитка

3

Actaea spicata

Ресник

+

4

Anemone nemorosa

Бяла съсънка

+

5

Anemone ranunculoides

Лютиковидна съсънка

+

6

Anemone sylvestris

Горска съсънка

+

7

Aquilegia nigricans

Обикновена кандилка

8

Caltha palustris

Блатно дренче

+

9

Clematis recta

Прав повет

+

10

Clematis vitalba

Обикновен повет

+

11

Helleborus odorus

Миризлив кукуряк

12

Hepatica nobilis

Гълъбови очички

13

Ranunculus flammula

Огненоцветно лютиче

14

Ranunculus polyanthemos

Многоцветно лютиче

15

Ranunculus repens

Пълзящо лютиче

+

16

Thalictrum aquilegifolium

Кандилколистно обичниче

+

17

Thalictrum minus

Дребно обичниче

Rhamnaceae

Зърнастецови

Frangula alnus

Елшовиден зърнастец

1

+

+

+
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Rosaceae

Розоцветни

1

Agrimonia eupatoria

Лечебен камшик

2

Agrimonia procera

Ароматен камшик

3

Alchemilla acutiloba

Остродяло шапиче

4

Alchemilla bulgarica

Българско шапиче

5

Alchemilla catachnoa

Балканско шапиче

6

Alchemilla cinerea

Сиво шапиче

7

Alchemilla connivens

Затворенолистно

8

Alchemilla crinita

Дълговлакнесто шапиче

+

9

Alchemilla erythropoda

Червенодръжково шапиче

+

10

Alchemilla flabellata

Ветриловидно шапиче

+

11

Alchemilla fissa

Врязанолистно шапиче

12

Alchemilla glabra

Голо шапиче

13

Alchemilla glaucescens

Сивосинкаво шапиче

14

Alchemilla gorcensis

Едроцветно шапиче

15

Alchemilla gracilis

Нежно шапиче

16

Alchemilla gracillima

Грациозно шапиче

17

Alchemilla incisa

Изрязано шапиче

18

Alchemilla monticola

Планинско шапиче

+

19

Alchemilla obtusa

Тъполистно шапиче

+

20

Alchemilla pawlowskii

Павловско шапиче

21

Alchemilla pyrenaica

Пиренейско шапиче

22

Alchemilla reniformis

Бъбрековидно шапиче

23

Alchemilla straminea

Жълтеникаво шапиче

+

24

Alchemilla subcrenata

Кръглозъбчесто шапиче

+

25

Alchemilla viridiflora

Зеленоцветно шапиче

+

26

Alchemilla xanthochlora

Жълто-зелено шапиче

27

Crataegus monogyna

Червен глог

+

28

Dryas octopetala

Пирински сребърник

+

29

Filipendula ulmaria

Обикновено орехче

+

30

Filipendula vulgaris

Ливадно орехче

+

+

+

+

+

№ по
ред на
вида

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

31

Fragaria vesca

Горска ягода

+

32

Geum coccineum

Червено омайниче

+

33

Geum montanum

Планинско омайниче

+

34

Geum reptans

Пълзящо омайниче

+

35

Geum rivale

Ручейно омайниче

+

36

Geum urbanum

Градско омайниче

+

37

Malus sylvestris

Киселица

+

38

Potentilla alba

Бял очиболец

+

39

Potentilla argentea

Сребролистен очиболец

+

40

Potentilla erecta

Изправен очиболец

+

41

Potentilla reptans

Пълзящ очиболец

42

Potentilla rupestris

Скалист очиболец

43

Prunus mahaleb

Махалебка

44

Prunus padus

Гроздовидна песъкиня

45

Rubus caesius

Полска къпина

+

46

Rubus hirtus

Влакнеста къпина

+

47

Rubus idaeus

Малина

+

48

Sanguisorba officinalis

Лечебна динка

+

49

Sorbus aucuparia

Офика

+

50

Sorbus torminalis

Брекиня

Rubiaceae

Брошови

1

Cruciata laevipes

Гергевка

+

2

Galium aparine

Лепка

+

3

Galium lucidum

Лъскаво еньовче

4

Galium odoratum

Ароматно еньовче (Лазаркиня)

+

5

Galium verum

Същинско еньовче

+

Salicaceae

Върбови

1

Populus tremula

Трепетлика

+

2

Salix caprea

Ива (Козя върба)

+

3

Salix purpurea

Червена върба (ракита)

+

Saxifragaceae

Каменоломкови

№ по
ред на
вида

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

1

Chrysosplenium alternifolium

Жълтица

2

Parnassia palustris

Блатна росица

3

Ribes uva-crispa

Бодливо френско грозде

4

Saxifraga bulbifera

Луковична каменоломка

5

Saxifraga rotundifolia

Кръглолистна каменоломка

Scrophlariaceae

Живеничеви

1

Linaria vulgaris

Обикновена луличка

+

2

Digitalis grandiflora

Едроцветен напръстник

+

3

Digitalis lanata

Вълнест напръстник

4

Euphrasia rostkoviana

Обикновена очанка

+

5

Rhinanthus minor

Малка клопачка

+

6

Verbascum densiflorum

Гъстоцветен лопен

+

7

Verbascum phlomoides

Лечебен лопен

8

Veronica arvensis

Полско великденче

9

Veronica austriaca

Австрийско великденче

10

Veronica beccabunga

Крайпоточно великденче

+

11

Veronica chamaedrys

Плоскосеменно великденче

+

12

Veronica officinalis

Лечебно великденче

+

Solanaceae

Картофови

Atropa bella-donna

Старо биле (Лудо биле)

Thymelaeaceae

Тимелееви

Daphne mezereum

Обикновено бясно дърво

Tiliaceae

Липови

1

Tilia cordata

Дребнолистна липа

2

Tilia platyphyllos

Едролистна липа

3

Tilia tomentosa

Сребролистна липа

Ulmaceae

Брястови

Ulmus glabra

Планински бряст

Urticaceae

Копривови

Urtica urens

Гръцка коприва

Valerianaceae

Дилянкови

1

1

1

1

+

+

+

+

+

№ по
ред на
вида
1

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Valeriana officinalis

Дилянка

Violaceae

Теменугови

Viola tricolor

Трицветна теменуга

Liliopsida

Едносемеделни

Alliaceae

Лукови

1

Allium schoenoprasum

Лук сибирски

2

Allium ursinum

Мечи лук (Левурда

Amaryllidaceae

Кокичеви

Galanthus elwesii

Елвезиево кокиче

Araceae

Змиярникови

Arum maculatum

Петнист змиярник

Cyperaceae

Острицови

1

Eriophorum angustifolium

Теснолистна пушица

+

2

Eriophorum latifolium

Широколистна пушица

+

3

Eriophorum vaginatum

Влагалищна пушица

+

Iridaceae

Перуникови

1

Crocus chrysanthus

Пролетен минзухар

2

Gladiolus communis

Обикновено петльово перо

3

Gladiolus imbricatus

Керемидесто петльово перо

Juncaceae

Дзукови

Juncus inflexus

Сиво-зелена дзука

Liliaceae

Кремови

1

Asphodelus albus

Бял бърдун

2

Colchicum autumnale

Есенен мразовец

3

Convallaria majalis

Момина сълза

4

Lilium martagon

Петров крем

+

5

Paris quadrifolia

Вранско око

+

6

Polygonatum odoratum

Лечебна момкова сълза

7

Scilla bifolia

Обикновен синчец

+

8

Veratrum lobelianum

Лобелиева чемерика

+

Orchidaceae

Салепови

1

1

1

1

+

+

+

+

+

№ по
ред на
вида

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

1

Gymnadenia conopsea

Комароцветна гимнадения

2

Orchis mascula

мъжки салеп

3

Orchis militaris L.

шлемовиден салеп

4

Orchis morio

Начленен салеп

5

Orchis pallens

Бледен салеп

6

Orchis purpurea

Пурпурен салеп

7

Orchis simia

Маймунски салеп

8

Orchis tridentata

Тризъбест салеп

9

Orchis ustulata

Опърлен салеп

Platanthera bifolia

Двулистна платантера

Poaceae

Житни

1

Anthoxanthum odoratum

Обикновена миризливка

2

Briza media

Средна сълзица

3

Lolium temulentum

Пиявец

10

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

Таблица 1.14. – 11. Списък на видовете лечебни растения, предложени за включване в ЗЛР
(Законопроект за промяна на Закона за лечебните растения, 2004 г.)
Видовете са предложени за включване в закона поради:
1. Събират се в големи количества и се изнасят.
2. Имат статут на застрашеност на национално ниво.
3. Имат статут на застрашеност на международно ниво (CITES).

№ по
ред на
вида

1
1
1
2
3
4
1

Таксон
(латинско название без
авторски имена)
Asteraceae
Arctium lappa
Cupressaceae
Juniperus communis
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera (Fr.) Soo
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Poaceae
Elymus repens

Таксон
(българско название)
Сложноцветни
Обикновен репей
Кипарисови
Обикновена хвойна
Салепови
Сърцевидна дактилориза
Месночервена дактилориза
Торбеста дактилориза
Бъзова дактилориза
Житни
Обикновен пирей

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+
+

+

№ по
ред на
вида

1
1
1

Таксон
(латинско название без
авторски имена)
Ranunculaceae
Pulsatilla vernalis
Rosaceae
Rosa canina complex
Urticaceae
Urtica dioica

Таксон
(българско название)
Лютичеви
Пролетно котенце
Розоцветни
Обикновена шипка
Копривови
Обикновена коприва

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+
+

Таблица 1.14. – 12. Списък на прородозащитно-значимите видове лечебни растения на територията на национален парк
„Рила“

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таксон
(латинско
название)
Alchemilla
bulgarica
Alchemilla
catachnoa
Alchemilla
erythropoda
Alchemilla fissa
Alchemilla
gracillima
Alchemilla
pawlowskii
Alchemilla
pyrenaica
Alchemilla
straminea
Alchemilla
viridiflora
Angelica
pancicii
Anemone
sylvestris
Aquilegia
nigricans
Arctostaphylos
uva- ursi
Asphodelus

Таксон
(българско
название)

Категория
в
Националния
Червен
списък

Българско шапиче

VU

Балканско
шапиче
Червенодръжково
шапиче
Врязанолистно
шапиче
Грациозно
шапиче
Павловско шапиче
Пиренейско
шапиче
Жълтеникаво
шапиче
Зеленоцветно
шапиче
Панчичиева
пищялка

EN

ЗБР

Директива
92/43/
ЕИО

IUCN

+

VU
EN

+

DD
DD
EN

+

EN

+

VU
VU

Горска съсънка

NT

Обикновена
кандилка

VU

Мечо грозде

VU

Бял бърдун

Червена
книга на
Р БългаРия
2015

+
Приложение 3
Приложение 3
+
Прило-

Бернска
конвенция

CITES

№

Таксон
(латинско
название)

Таксон
(българско
название)

Категория
в
Националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р БългаРия
2015

albus
15
16

Campanula
lanata
Crocus
chrysanthus

Вълнеста
камбанка
Пролетен
минзухар
Алпийски
Дифаиаструм
(Алпийски плаун)

VU

+

Diphasiastrum
Alpinum

18

Drosera
rotundifolia

Росянка

19

Dryopteris filixMas

Мъжка папрат

20

Galanthus
elwesii

Елвезиево кокиче

EN

+
Data
Deficient

21

Gentiana lutea

Жълта тинтява

EN

+

Gentiana
punctate
Gladiolus
communis
Gladiolus
imbricatus
Gymnadenia
conopsea
Juniperus
Sabina
Lilium

Петниста
тинтява
Обикновено
петльово перо
Керемидесто
петльово перо
Комароцветна
гимнадения
Казашка
хвойна
Петров крем

EN

+

23
24
25
26
27

IUCN

Бернска
конвенция

+

+

CITES

жение 4

17

22

ЗБР

Директива
92/43/
ЕИО

Приложение 3
Приложение 4

VU

Приложение 3

VU

Приложение 3
Приложение 4
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 4

+
Приложение 5

+

+

+
EN

+

Приложение 3
Прило-

+

№

Таксон
(латинско
название)

Таксон
(българско
название)

Категория
в
Националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р БългаРия
2015

martagon
28

Orchis morio

Начленен салеп

29

Orchis pallens

Бледен салеп

30

Orchis
purpurea

Пурпурен салеп

31

Orchis simia

Маймунски салеп

32

Orchis
tridentate

Тризъбест салеп

33

Orchis ustulata

Опърлен салеп

34

Primula veris

Лечебна иглика

Polystichum
Lonchitis
Rheum
rhaponticum

Копиевиден
многоредник
Рилски ревен

CR

+

37

Rhodiola rosea

Златовръх

CR

+

38

Scilla bifolia

Обикновен синчец

39

Taxus baccata

Обикновен тис

EN

+

35
36

ЗБР

жение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 3

Директива
92/43/
ЕИО

IUCN

Бернска
конвенция

CITES

+
+
+
+
+
+

+

+

Таблица 1.14. – 13. Списък на ендемичните видове лечебни растения на територията на
национален парк „Рила“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таксон
(латинско название)
Angelica pancicii
Campanula lanata
Alchemilla bulgarica
Alchemilla catachnoa
Alchemilla gracillima
Alchemilla viridiflora
Rheum rhaponticum
Alchemilla pawlowskii

Таксон
(българско название)
Панчичиева пищялка
Вълнеста камбанка
Българско шапиче
Балканско шапиче
Грациозно шапиче
Зеленоцветно шапиче
Рилски ревен
Павловско шапиче

Тип ендемит
Балкански
Балкански
Балкански
Балкански
Балкански
Балкански
Български
Български

Таблица 1.14. – 14. Списък на лечебни растения (билка от тях), разрешени за лични нужди и
за стопанско ползване, на територията на национален парк „Рила“
№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Aceraceae

Кленови

Acer platanoides

Шестил

Adoxaceae

Мошковицови

Adoxa moschatellina

Мeшковица

Apiaceae

Сенникоцветни

Aethusa cynapium

Див магданоз

Anthriscus cerefolium

Див керевиз

Astrantia major

Зарниче

6

Carum carvi

Ким обикновен

плод

7

Heracleum verticillatum

Девесил мъхнат

корени, листа

8

Laser trilobum

Загърличе

корени, семена

9

Laserpitium latifolium

Лазерпициум широколистен

корени, семена

10

Pimpinella saxifraga

Анасон каменоломков

корени, стрък

11

Sanucula europaea

Дебрянка европейска

коренище, стрък

12

Sesili rigidum

Порезник бодлив

листа, плод

Araceae

Вълчеябълкови

1

2

3
4
5

листа

корени

плод
плод
плод

№
13

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Arum maculatum L.

Змиярник петнист

Araliaceae

Бръшлянови

*Hedera helix L.

Бръшлян

Asclepiadaceae

Устрелови

Vincetoxicum hirundinaria

Винцетоксикум лечебен

Aspleniaceae

Изтравничеви

16

Asplenium adiantum-nigrum

Изтравниче (Страшниче)
черно

стрък

17

Asplenium ruta-muraria

Изтравниче (Страшниче)
стенно

стрък

18

Ceterach officinarum

Златиста папрат

стрък

Asteraceae

Сложноцветни

19

Аchillea grandifolia

Равнец едролистен

стрък, съцветия

20

*Achillea millefolium gr.

Равнец хилядолистен

стрък, съцветия

21

Antennaria dioica

Витошки еделвайс

стрък

22

Arctium lappa

Репей обикновен

корен

23

Arctium nemorosum

Репей сенколюбив

корен

24

Arctium tomentosum

Репей червенолюспест

корен

25

*Artemisia absinthium

Пелин горчив

стрък, листа

26

Artemisia vulgaris

Пелин обикновен

стрък

27

Bellis perennis

Паричка многогодишна

стрък, цвят

Carduus acanthioides

Късодръжков магарешки
бодил

стрък, цвят

29

Carlina vulgaris

Решетка обикновена

корен

30

Centaurea cyanus

Метличина полска

стрък

31

Centaurea pannonica

Метличина панонска

цвят

32

*Cichorium intybus

Синя жлъчка

корени, стрък

33

Doronicum columnae

Див слънчоглед стълбчест

цвят

14

15

28

грудки

листа

коренище

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

34

Filago germanica

Обикновена свещица

35

Filago arvensis

Полска свещица

36

*Hieracium pilosella

Миши уши (Рунянка)

стрък

37

Hypochaeris maculata

Хипохерис петнист

стрък

38

Hypochaeris radicata

Дългоцветен хипохерис

39

Inula ensifolia

Мечолистен оман

40

Inula germanica

Немски оман

41

Leucanthemum vulgare Lam

Маргаритка обикновена

42

*Matricaria chamomilla

Лечебна лайка

43

Matricaria discoidea

Американска лайка

стрък

44

*Onopordum acanthium L.

Онопордум жълтеникав

листа, цвят, плод

45

*Petasites albus

Чобанка бяла

корени, листа

46

Petasites hybridus

Чобанка хибридна

корени, листа

47

Jacobaea othonnae

Перестолистен спореж

48

Jacobaea paludosa

Блатна якобеа

49

Jacobaea vulgaris

Обикновена якобеа

50

Senecio nemorensis

Спореж дъбовогорски

51

Senecio viscosus

Леплив спореж

52

Senecio vulgaris

Спореж обикновен

стрък

53

*Solidago virga-aurea

Златна пръчица

стрък

54

*Tanacetum vulgare

Вратига, паничка

стрък,цвят

55

*Taraxacum officinale

Глухарче обикновено

корен, стрък

56

Telekia speciosa

Чернокос сенчест

корен

57

Tripleurospermum tenuifolium

Тънколистен триребреник

стрък
стрък

стрък
стрък
стрък
стрък
стрък, цвят

стрък
стрък
стрък
стрък
стрък

№
58

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

*Tussilago farfara

Подбел

Athyriaceae

Атириеви

Athyrium filix-femina

Женска папрат обикновена

Betulaceae

Брезови

60

*Betula pendula

Бреза обикновена

кора, листа, пъпки,
реса

61

*Corylus avellana

Леска обикновена

кора, листа, плод,
реса

Boraginaceae

Грапаволистни

62

Buglossoides arvensis

Белоочица полска

стрък

63

Cerinthe glabra

Меденик гол

стрък

64

Cynoglossum officinale

Наумка лечебна

корен

65

Echium vulgare

Усойниче обикновено

стрък

66

Lithospermum officinale

Птиче просо

стрък

67

Pulmonaria mollis

Медуница мека

листа, стрък

68

*Pulmonaria officinalis

Медуница лечебна

листа, стрък

69

Symphytum officinale

Зарасличе (Черен оман)

корени, листа

Brassiсaceae

Кръстоцветни

70

Alliaria petiolata

Лъжичина

листа

71

*Capsella bursa-pastoris

Овчарска торбичка

стрък

72

Cardamine amara

Горва горчива

листа

73

Cardamine bulbifera

Горва луковична (Зъбник)

стрък

74

Descurainia Sophia

Войничица

стрък

75

Lepidium perfoliatum

Горуха пронизанолистна

стрък

76

Lepidium ruderale

Горуха буренна

стрък

77

Lunaria rediviva

Лопатка многогодишна

плодове

78

Nasturtium officinalis

Поточарка лечебна

стрък

79

Thlaspi alliaceum

Лукова попова лъжичка

59

корен

коренище

стрък, плодове

№
80

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Thlaspi alliaceum

Попова лъжичка лукова

Campanulaceae

Камбанкови

Campanula persicifolia

Камбанка прасковолистна

Caprifoliaceae

Бъзови

82

Lonicera xylosteum

Нокът обикновен

листа

83

*Sambucus ebulus

Бъз нисък (Бъзак)

корен, цвят, плод

84

*Sambucus nigra

Бъз черен

цвят, плод

85

Sambucus racemosa

Бъз червен

цвят

86

Viburnum opulus

Калина

кори

Caryophyllaceae

Карамфилови

87

Agrostemma githago

Къклица

стрък, семена

88

Herniaria glabra

Изсипливче голо

стрък

89

Lychnis coronaria

Свиларка (Кървавиче)

стрък

90

Lychnis flos-cuculi

Румянка

стрък

91

Scleranthus annuus

Хрущялка едногодишна

стрък

92

Scleranthus perennis

Хрущялка обикновена

стрък

93

Spergularia rubra

Червена коленчица

стрък

94

Stellaria graminea

Звездица тревна

стрък

95

Stellaria media

Звездица средeн

стрък

96

Viscaria vulgaris

Лепка

стрък

Celastraceae

Чашкодрянови

97

Euonymus europaeus

Чашкодрян европейски

листа

98

Euonymus verrucosus

Чашкодрян брадавичест

листа

Chenopodiaceae

Лободови

99

Chenopodium album

Бяла куча лробода

стрък, семена

100

Chenopodium bonus-henricus

Чувен

корен

Convolvulaceae

Поветицови

81

стрък, плодове

стрък

№
101

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Convolvulus arvensis

Поветица обикновенна

Cornaceae

Дрянови

*Cornus mas

Дрян обикновен

Crassulaceae

Дебелецови

103

Sedum album

Тлъстига бяла

стрък

104

*Sedum maximum

Тлъстига голяма

листа

105

Sempervivum marmoreum

Дебелец червеникав

листа

Cuscutaceae

Кускутови

Cuscuta europaea

Европейска кукувича прежда

Cupressaceae

Кипарисови

107

*Juniperus communis

Хвойна обикновена

галбули

108

Juniperus sibirica

Хвойна сибирска

галбули

Cyperaceae

Острицови

109

Eriophorum angustifolium

Пушица теснолистна

стрък

110

Eriophorum latifolium

Пушица широколистна

стрък

111

Eriophorum vaginatum

Пушица влагалищна

стрък

Dipsacaceae

Лугачкови

112

Knautia arvensis

Черноглавче полско

стрък

113

Scabiosa ochroleuca

Самогризка жълтеникава

стрък

114

Succisa pratensis

Синьоглавче обикновено

стрък, корени

Equisetaceae

Хвощови

115

*Equisetum arvense

Хвощ полски

стрък

116

Equisetum fluviatile

Хвощ мочурен

стрък

117

Equisetum palustris

Хвощ горски

стрък

Equisetum sylvaticum

Горски хвощ

Ericaceae

Пиренови

102

106

118

стрък

плод

стрък

стрък

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

119

*Vaccinium myrtillus

Боровинка черна

плод, листа

120

Vaccinium uliginosum

Боровинка синя

плод, листа

121

*Vaccinium vitis-idaea

Боровинка червена

плод, листа

Euphorbiaceae

Млечкови

122

Euphorbia amygdaloides

Млечка горска

стрък, корени

123

Euphorbia cyparissias

Млечка обикновена

стрък, корени

124

Euphorbia myrsinites

Млечка мирсинитска

стрък, корени

125

Mercurialis perennis

Пролез многогодишен

стрък

Fabaceae

Бобови

126

Anthyllis vulneraria

Целебна раменка

стрък

127

Astragalus glycyphylloides

Сграбиче лъжесладколистно

стрък

128

Astragalus glycyphyllos

Сграбиче сладколистно

стрък

129

Chamaecytisus albus

Зановец бял

стрък

130

Chamaecytisus hirsutus

Зановец космат

стрък

131

Chamaespartium sagittale

Прещип

стрък

132

Coronilla varia

Зайчина пъстра

стрък

133

Genista ovata

Горска жълтуга

134

Genista tinctoria

Жълтуга багрилна

стрък

135

Lathyrus pratensis

Секирче ливадно

стрък

136

Lotus corniculatus

Звездан обикновен

стрък

137

*Melilotus alba

Комунига бяла

стрък

138

Trifolium alpestre

Детелина алпийска

стрък

139

Trifolium panonnicum

Детелина панонска

стрък

140

Trifolium pratense

Детелина ливадна

стрък

141

Trifolium repens

Детелина пълзяща

стрък

142

Vicia cracca

Глушина птича

стрък

143

Vicia grandiflora

Глушина едроцветна

стрък

стрък

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Fagaceae

Букови

Fagus sylvatica

Бук обикновен

Gentianaceae

Титявови

145

*Centaurium erythraea

Червен кантарион обикновен

стрък

146

Gentiana asclepiadea

Тинтява горска

стрък, корен

147

Gentiana cruciata

Тинтява синя

стрък, корен

148

Gentiana pneumonanthe

Тинтява блатна

стрък, корен

149

Gentiana verna

Тинтява пролетна

стрък

150

Gentianella bulgarica

Горчивка българска

стрък

Geraniaceae

Здравецови

151

Erodium cicutarium

Часовниче цикутово

стрък

152

*Geranium macrorrhizum

Здравец обикновен

листа, стърк

153

Geranium pyrenaicum.

Здравец пиринейски

стрък

154

Geranium robertianum

Здравец зловонен

стрък

155

*Geranium sanguineum

Здравец кървавочервен

коренище

156

Geranium sylvaticum

Здравец горски

стрък

Hypericaceae

Звъникови

157

Hypericum cerastoides

Звъника рожецовидна

стрък

158

*Hypericum maculatum

Звъника петниста

стрък

159

*Hypericum perforatum

Звъника лечебна

стрък

Hypolepidaceae

Орловопапратови

*Pteridium aquilinum

Орлова папрат

144

160

Iridaceae

Перуникови

161

Crocus chrysanthus

Пролетен минзухар

162

Gladiolus communis

Обикновено петльово перо

163

Gladiolus imbricatus

Керемидесто петльово перо

кора

коренища

стрък
стрък
стрък

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Juncaceae

Дзукови

Juncus inflexus

Дзука сивозелена

Lamiaceae

Устоцветни

165

Acinos suaveolens

Ацинос ароматичен

стрък

166

Ajuga chamaepitys

Срещниче обикновено

стрък

167

Ajuga laxmannii

Срещниче лаксманов

стрък

168

*Clinopodium vulgare

Черновръх обикновен

стрък

169

Galeopsis ladanum

Бударица обикновена

стрък

170

Galeopsis speciosa

Бударица красива

стрък

171

Galeopsis tetrachit

Петниста бударица

стрък

172

Lamium maculatum

Мъртва коприва петниста

цвят

173

Melittis melissophyllum

Кошутина обикновена

стрък

174

Mentha arvensis

Мента полска

стрък

175

Mentha pulegium

Мента блатна

стрък

176

Mentha spicata

Мента обикновена (Джоджен)

стрък

177

Nepeta cataria

Коча билка обикновена

стрък

178

*Origanum vulgare

Риган обикновен

стрък

179

Prunella vulgaris

Пришница обикновена

стрък

180

Salvia nemorosa

Какула горска

стрък

Salvia sclarea

Мускатен конски босилек

Salvia verticillata

Какула прешленеста

Satureja montana ssp. kitaibelii

планинска чубрица

184

Scutellaria altissima

Превара висока

стрък

185

Scutellaria galericulata

Превара обикновена

стрък

186

Sideritis montana

Миризлив бурен обикновен

стрък

187

Stachys germanica

Ранилист германски

стрък

188

Stachys recta

Ранилист изправен

стрък

164

181
182
183

коренище

стрък
стрък
стрък

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

189

Stachys sylvatica

Ранилист горски

стрък

190

Stachys recta

Ранилист изправен

стрък

191

Stachys sylvatica

Ранилист горски

стрък

192

*Teucrium chamaedrys

Подъбиче обикновено

стрък

193

Teucrium montanum

Подъбиче планинско

стрък

194

*Thymus sp. Diversa

Мащерка

стрък

Liliaceae

Кремови

195

Allium schoenoprasum

Лук сибирски

196

*Allium ursinum

Мечи лук (Левурда)

197

Asphodelus albus

Бял бърдун

корен

198

*Colchicum autumnale

Мразовец есенен

семена,
грудколуковица

199

Lilium martagon

Крем петров

Цветове, листа,
луковици

200

Paris quadrifolia L.

Вранско око

стрък

201

Polygonatum odoratum

Момкова сълза лечебна

коренище

202

Scila bifolia

Обикновен синчец

стрък

203

Veratrum album

Чемерика лобелиева

коренище

Linaceae

Ленови

Linum catharticum

Лен слабителен

Loranthaceae

Имелови

*Viscum album

Бял имел

Lythraceae

Блатиеви

Lythrum salicaria L.

Блатия обикновена

Malvaceae

Слезови

Lavatera thuringica

Лаватера тюрингска

204

205

206

207

листа
листа

стрък

листа

стрък

корен

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

208

Malva moschata L.

Слез мускусен

стрък

209

Malva neglecta Wallr.

Слез незабележим

стрък

210

*Malva sylvestris L.

Слез горски

корен, листа, цвят

Monotropaceae

Гвачкови

Monotropa hypopitys

Гвачка обикновена

Oleaceae

Маслинови

212

Fraxinus excelsior

Ясен планински

кора

213

Fraxinus ornus

Мъждрян

кора

214

Ligustrum vulgare

Маслинка обикновена

кора

Ophioglossaceae

Змийскоезикови

Ophioglossum vulgatum

Змийска папрат

Oxalidaceae

Киселичеви

Oxalis acetosella

Киселиче обикновено

Papaveraceae

Макови

217

*Chelidonium majus

Змийско мляко

218

Corydalis bulbosa

211

215

216

219

Грудеста лисичина

стрък

листа

стрък

стрък
грудки, листа

Corydalis solida

Лисичина плътногрудеста

грудки, листа

Pinaceae

Борови

220

Abies alba

Ела бяла

борови връхчета,
шишарки

221

Picea abies

Смърч обикновен

борови връхчета,
шишарки

222

*Pinus sylvestris

Бор бял

борови връхчета

Plantaginaceae

Живовлякови

223

*Plantago lanceolata

Живовлек ланцетовиден

листа, стрък

224

*Plantago major

Живовлек голям

листа, стрък

225

Plantago media

Живовлек среден

листа, стрък

Poaceae

Житни

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

226

Anthoxanthum odoratum

Миризливка обикновена

стрък

227

Briza media

Сълзица средна

стрък

228

Elymus repens

Пирей обикновен

корен

229

Lolium temulentum

Пиявец (Райграс)

корен

Polygalaceae

Телчаркови

230

Polygala major

Телчарка голяма

стрък

231

Polygala vulgaris

Телчарка обикновена

стрък

Polygonaceae

Лападави

232

Bistorta officinalis

Кървавиче обикновено

коренище

233

Oxyria digyna

Киселичник

стрък

234

Persicaria maculosa

Пипериче водно

стрък

235

Polygonum arenastrum

Пача трева пясъчна

стрък

236

*Rumex acetosa

Киселец

стрък

237

Rumex acetosella

Козя брада

стрък

238

* Rumex alpinus

Лапад алпийски

корен

239

Rumex aquaticus

Лапад воден

стрък

240

Rumex crispus

Лапад къдрав

стрък

241

Rumex obtusifolius

Лапад тъполистен

стрък

242

Rumex pulcher

Лапад красив

стрък

243

Rumex scutatus

Лапад щитовиден

стрък

Polypodiaceae

Многоножкови

*Polypodium vulgare

Сладка папрат обикновена

Primulaceae

Игликови

245

Primula elatior

Крилатолистна иглика

стрък, коренище

246

Lysimachia nummularia

Ленивче кръглолистно

стрък

Pyrolaceae

Наваличеви

Moneses uniflora

Монезес едноцветен

244

247

коренище

стрък

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

248

Orthilia secunda

Наваличе

стрък

249

Pyrola chlorantha

Мурава бледозелена

стрък

Ranunculaceae

Лютикови

250

Aconitum lycoctonum

Самакитка жълта

грудки

251

Aconitum variegatum

Самакитка синя

грудки

252

Actaea spicata

Ресник

стрък, корени

253

Anemone nemorosa

Съсънка бяла

стрък

254

Anemone ranunculoides

Съсънка лютиковидна

стрък

255

*Caltha palustris

Обикновен блатняк

стрък

256

Clematis recta

Повет прав

листа

257

*Clematis vitalba

Повет обикновен

корени, листа, цвят

258

*Helleborus odorus

Кукуряк миризлив

коренище, корени

259

Hepatica nobilis

Гълъбови очички

стрък, листа

260

Ranunculus flammula

Лютиче огненоцветно

стрък и листа

261

Ranunculus polyanthemos

Лютиче многоцветно

надземна маса

262

Ranunculus repens

Лютиче пълзящо

надземна маса

263

Thalictrum aquilegifolium

Обичниче кандилколистно

стрък

264

Thalictrum minus

Обичниче дребно

стрък

Rosaceae

Розоцветни

*Agrimonia eupatoria

Камшик лечебен

265
266

Agrimonia procera

Ароматен камшик

стрък
стрък

267

*Crataegus monogyna

Глог червен

цвят, листа, плодове

268

Dryas octopetala

Сребърник пирински

надземна маса

269

Filipendula ulmaria

Орехче обикновено

стрък, коренище

270

Filipendula vulgaris

Орехче ливадно

стрък

271

*Fragaria vesca

Ягода горска

листа

272

Geum coccineum

Омайниче планинско

стрък

№

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

273

Geum montanum

Омайниче планинско

стрък

274

Geum reptans

Омайниче пълзящо

надземна маса

275

Geum rivale

Омайниче ручейно

стрък

276

*Geum urbanum

Омайниче градско

стрък

277

*Malus sylvestris

Киселица

плод

278

Potentilla alba

Прозорче бяло

коренище

279

Potentilla argentea

Прозорче сребролистно

коренище

280

Potentilla erecta

Прозорче горско

коренище

281

*Potentilla reptans

Прозорче пълзящо

надземна маса

282

Potentilla rupestris

Прозорче скално

надземна маса

283

Prunus mahaleb

Махалебка

листа, плодове

284

Prunus padus

Гроздовидна песъкиня

листа, плодове

285

*Rosa canina complex

Шипка обикновена

плод

286

*Rubus caesius

Къпина полска

листа

287

Rubus hirtus

Къпина влакнеста

листа

288

*Rubus idaeus

Малина

листа

289

Sanguisorba officinalis

Динка лечебна

коренище

290

*Sorbus aucuparia

Офика

листа, цвят, плод

291

Sorbus torminalis

Брекиня

цвят, плод

Rubiaceae

Брошови

292

Cruciata laevipes

Гергевка

стрък

293

Galium aparine

Лепка

стрък

294

Galium lucidum

Еньовче лъскаво

стрък

295

*Galium verum

Еньовче същинско

стрък

Salicaceae

Върбови

296

Populus tremula

Трепетлика

пъпки

297

*Salix caprea

Ива

кора

№
298

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Salix purpurea

Върба срещуположнолистна

Saxifragaceae

Каменоломкови

299

Chrysosplenium alternifolium

Жълтица

стрък

300

Parnassia palustris

Росица водна

стрък

301

Ribes uva-crispa

Френско грозде бодливо

плод

302

Saxifraga bulbifera

Каменоломка луковична

стрък

303

Saxifraga rotundifolia

Каменоломка кръглолистна

стрък

Scrophlariaceae

Живеничеви

304

*Euphrasia officinalis complex

Очанка

стрък

305

*Linaria vulgaris

Луличка обикновена

стрък

306

Digitalis grandiflora

Напръстник едроцветен

стрък

307

Lathraea squamaria

Горска майка обикновена

стрък

308

Rhinanthus minor

Клопачка малка

стрък

309

*Verbascum densiflorum

Лопен гъстоцветен

цвят

310

Verbascum phlomoides

Лопен лечебен

цвят

311

Veronica arvensis

Великденче полско

стрък

312

Veronica austriaca

Великденче австрийско

стрък

313

Veronica beccabunga

Великденче крайпоточно

стрък

314

*Veronica chamaedrys

Великденче плоскосеменно

стрък

315

*Veronica officinalis

Великденче крайпоточно

надземна маса

Thymeleaeceae

Тимелееви

Daphne mezereum

Бясно дърво обикновено

Tiliaceae

Липови

317

*Tilia cordata

Липа дребнолистна

цвят

318

*Tilia platyphyllos

Липа едролистна

цвят

319

*Tilia tomentosa

Липа сребролистна

цвят

Ulmaceae

Брястови

316

кора

кора

№
320

Таксон (латинско название)

Таксон (българско название)

Вид билка

Ulmus glabra

Бряст планински

Urticaceae

Копривови

321

*Urtica dioica

Коприва обикновена

стрък, корени

322

Urtica urens

Коприва гръцка

стрък, корени

Violaceae

Теменугови

*Viola tricolor

Теменуга трицветна

323

кора

стрък

Легенда: * По-често събирани лечебни растения

Таблица 1.14. – 15. Видове лечебни растения под специален режим на опазване и ползване
по ЗЛР чл.10 на територията на национален парк „Рила“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Таксон
латинско название
Apiaceae
Angelica pancicii 1
Aristolochiaceae
Asarum europaeum 1
Aspleniaceae
Asplenium trichomanes 1
Aspleniaceae
Phyllitis scolopendrium 1
Asteraceae
Carlina acanthifolia 2
Crassulaceae
Sedum acre 2
Ericaceae
Arctostaphylos uva-ursi 1
Lamiaceae
Betonica officinalis 2
Liliaceae
Convallaria majalis 1
Lycopodiaceae
Huperzia selago 1
Lycopodiaceae
Lycopodium clavatum 1
Orchidaceaе
Orchis sp. diversa 1
Primulaceae
Primula veris 2
Lychenophyta
Cetraria islandica 1
Rosaceae

Таксон
българско название
Сеникоцветни
Пищялка панчичиева
Вълчеябълкови
Копитник
Изтравничеви
Изтравниче, страшниче
Изтравничеви
Волски език
Сложноцветни
Решетка безстъблена
Дебелецови
Жълто прозориче
Пиренови
Мечо грозде
Усоцветни
Ранилист лечебен
Кремови
Момина сълза
Плаунови
Хуперция иглолистна
Плаунови
Плаун бухалковиден
Салепови
Салеп
Игликови
Иглика лечебна
Лишеи
Исландски лишей
Розоцветни

Билка
корени, семена
коренище,
листа,стрък
стрък
листа
корен
стрък
листа
стрък, коренище
стрък, цвят
стрък
стрък
грудки
корени, листа, цвят
талус

№
15.

16.
17.
18.
19.

Таксон
латинско название
Alchemilla vulgaris complex
Rhamnaceaе
Frangula alnus
Rubiaceaе
Galium odoratum 2
Solanaceae
Atropa bella-donna 2
Valerianaceaе
Valeriana officinalis 1

2

Таксон
българско название
Шапиче
Зърнастецови
Зърнастец
Брошови
Еньовче араматно
Картофови
Лудо биле
Валерианови
Дилянка лечебна

Билка
стрък, коренище

кора
стрък
корени, листа
коренище

Легенда: 1 Видове, разрешени за събиране само за лично ползване; 2 Видове, за които
МОСВ отпуска ежегодни квоти за събиране със стопанска цел

Таблица 1.14. – 16. Списък на консервационно-значимите видове лечебни растения с
висока степен на антропогенен риск на територията на национален парк „Рила“
Таксон
Alchemilla straminea
Juniperus sabina
Gentiana lutea

Gentiana punctata

Rhodiola rosea

Антропогенен риск
Находище разположени край асфалтов път – ПУ
Говедарци
Находище в района на еко-пътека - ПУ Говедарци
Райони с активна туристическа дейност – ПУ
Дупница, ПУ Белово; в границите на стопански
значимо находище и ползване на ресурс – ПУ
Говедарци
Район с активна туристическа дейност – ПУ
Дупница; в границите на стопански значимо
находище и ползван ресурс – ПУ Белово
Находище в район с активна туристическа дейност –
ПУ Дупница

Таблица 1.14. – 17. Списък на индикаторни видове растения и гъби на територията на
национален парк „Рила“
Таксон

Индикатор за

Водорасли
Aphanothece elabens

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Aulacoseira italica

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Chrysococcus minutus

Референтни условия за много добро екологично

Таксон

Индикатор за
състояние на алпийски езере по РДВ.

Diatoma mesodon

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Euastrum ansatum

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Euastrum bidentatum

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Euastrum didelta Ralfs

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Euastrum verrucosum

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Gomphonema acuminatum

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Micrasterias rotata

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Tabellaria fenestrata

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Tabellaria flocculosa

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Sphaerozosma vertebratum

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Spondylosium lundelii

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Staurodesmus convergens
(=Staurodesmus confergens – еrr.
typogr. in Cheshmedjiev et al.,
2013)

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Xanthidium antilopaeum

Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

Лихенизирани гъби
Calicium viride

Стари гори

Таксон

Индикатор за

Chaenotheca chrysocephala

Стари гори

Graphis scripta

Стари гори

Hypogymnia tubulosa

Липса на въздушно замърсяване

Hypogymnia physodes

Иглолистни гори

Letharia vulpina

Стари гори

Lobaria pulmonaria

Стари гори, по-висока влажност на средата

Lobaria scrobiculata

Стари гори, по-висока влажност на средата

Nephroma laevigatum

Стари гори

Pertusaria albescens

Стари гори

Pertusaria flavida

Стари гори

Pertusaria leioplaca

Стари гори

Platismatia glauca

Иглолистни гори

Pseudevernia furfuracea

Иглолистни гори

Pyrenula nitida

Стари гори

Ramalina thrausta

Стари гори

Tuckermanopsis chlorophylla

Иглолистни гори

Usnea filipendula

Стари гори

Vulpicida pinastri

Иглолистни гори, Стари гори

Xylographa parallela

Стари гори

Мъхове
Buxbaumia viridis

Стабилни горски местообитания във фаза на старост

Fontinalis antipyretica

Чисти, богати на кислород води

Lepidozia reptans

Стабилни горски местообитания във фаза на старост

Nowellia curvifolia

Стабилни горски местообитания във фаза на старост

Таксон
Odontoschisma sphagni

Индикатор за
торфища с особено голямо мъхово биоразнообразие
и добро състояние

Sphagnum spp. (повече от 5 вида

торфища в напреднал стадий на развитие и в много

в торфището)

добро състояние

Папратовидни и семенни растения
Chenopodium bonus- henricus

Местообитания в райони на бивши егреци и почва с
високо нитратно съдържание

Galeopsis tetrahit

Местообитания в райони на бивши егреци и места за
паша

Heracleum verticillatum
Hieracium alpicola
Hieracium sparsum
Impatiens noli-tangere
Luzula sylvatica
Primula deorum
Ranunculus aquatilis
Rumex alpinus

крайпоточни каменисти местообитания
силикатна скална основа
силикатна скална основа
мезофилни букови гори
смърчови гори
преовлажнени местообитания, торфища
еутрофикация на стоящи води (езера и др. водоеми)
Местообитания нв района на бивши егреци

Tanacetum corymbosum
Urtica dioica

гори от зимен и рилски дъб
Местообитания върху почва с високо нитратно
съдържание

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.15 - ФАУНА
Таблица 1.15. -1. Фаунистично богатство и проученост на разглежданите групи
безгръбначни животни в Национален парк Рила
INVERTEBRATA
(безгръбначни животни)
Protozoa (едноклетъчни)
Nematoda (нематоди)
Rotifera (ротатарии)
Oligochaeta (олигохети)
Hirudinea (пиявици)
Tardigrada (тардигради)
Araneae (паяци)
Opiliones (опилиони)
Pseudoscorpiones
(лъжескорпиони)
Acari (акари, кърлежи)
Crustacea (ракообразни)
Myriapoda (многоножки)
Insecta (насекоми) - общо
 Ephemeroptera (еднодневки)
 Odonata (водни кончета)
 Orthoptera (правокрили)
 Blattaria (хлебарки)
 Dermaptera (ухолазки)
 Plecoptera (перли)
 Homoptera(еднаквокрили)
 Heteroptera (дървеници)
 Coleoptera (твърдокрили)
 Neuroptera (мрежокрили)
 Rhaphidioptera (камилки)
 Megaloptera (голямокрили)
 Mecoptera (скорпионници)
 Hymenoptera (ципокрили)
 Trichoptera (ручейници)
 Lepidoptera (пеперуди)
 Diptera (двукрили)
Mollusca (мекотели)
Общо

Видове в България

Видове в парка

1640
1020
265
148
27
40
1100
61

проученост
(%)
33
50
53
74
85
44
70
92

51

60

1

2

~3

1583
1060
245
~ 20139
116
68
225
16
7
108
1300
1050
~ 6000
115
14
3
7
~ 4000
250
2860
~ 4000
500
~ 27879

65
81
86
51
80
91
95
80
46
90
65
95
67
95
82
75
70
33
96
28
35
85
65

210
72
70
2742
47
15
75
7
4
63
65
350
873
50
7
2
4
110
95
400
~ 640
65
~ 4186

13
7
28
15
40
22
33
43
57
58
5
33
15
43
50
67
57
3
38
14
16
13
~ 15

~ 20
~ 80
60-70
~ 40
70-80
50-55
85-90
80-90
~ 80
75
15
60-70
50-70
90-95
75-85
~ 95
90-95
5-6
70-80
30-40
20-30
~ 80
50-60

брой

брой
410
86
109
22
3
20
290
21

процент от проученос
българските
т (%)
25
~ 50
8
~ 50
41
~ 80
15
~ 50
11
~ 60
50
~ 60
27
~ 50
34
~ 50

Таблица 1.15. – 2. Списък на консервационно значимите таксони безгръбначни животни
в Национален Парк Рила.

Таксон
ARTHROPODA - ЧЛЕНЕСТОНОГИ
Arachnida - Паякообразни
Brachythele denieri (Simon, 1916)
Clubiona alpicola Kulczynski, 1882
Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)
Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)

Дир.
92/43

IUCN

Бернска
конв.

ЗБР

Черв.
книга НСМБР
BG




VU

Таксон
Haplodrassus signifier (C. L. Koch, 1839)
Inermocoelotes drenskii Deltshev, 1990
Leiobunum rumelicum Silhavy, 1965
Neobisium carcinoides (Hermann, 1804)
Paranemastoma radewi (Roewer, 1926)
Pardosa drenskii Buchar, 1968
Pardosa incerta Nosek, 1905
Philodromus vagulus Simon, 1875
Pyza bosnica (Roewer, 1919)
Rilaena balcanica Silhavy, 1956
Tenuiphantes drenskii Helsdingen, 1977
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
Xysticus macedonicus Silhavy, 1944
Zodarion morosum Denis, 1935
Zodarion pirini Drensky, 1921
Crustacea - Ракообразни
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
Insecta - Насекоми
Ameletus inopinatus Eaton, 1887
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Arctia flavia (Fuessly, 1779)
Baetis alpinus (Pictet, 1843)
Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761)
Calathus metallicus aeneus Putzeys, 1873
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Carabus convexus dilatatus Dejean, 1826
Carabus intricatus Linnaeus, 1761
Carabus violaceus azurescens Dejean, 1826
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Chelis maculosa (Gerning, 1780)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
Colias caucasica balcanica Rebel, 1901
Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Ephemera vulgata Linne, 1758
Ephemerella ignita (Poda, 1761)
Ephemerella mucronata (Benggtsson, 1909)
Erebia gorge (Hübner, 1804)
Erebia melas (Herbst, 1796)
Erebia oeme (Hübner, 1804)
Erebia orientalis Elwes, 1900
Erebia ottomana balcanica Rebel, 1904
Erebia pronoe (Esper, 1780)
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Euphydryas cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Дир.
92/43

IUCN

Бернска
конв.

ЗБР



DD





Черв.
книга НСМБР
BG
















CR













NT

VU





LC
LC


NT



VU







LC
VU


LC
LC
LC
LC

LC
LC



LC







Таксон
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Formica aquilonia Yarrow, 1955
Formica fusca Linnaeus, 1758
Formica lugubris Zetterstedt, 1840
Formica polyctena Förster, 1850
Formica pratensis Retzius, 1783
Formica rufa Linnaeus, 1758
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
Hypnoidus consobrinus (Mulsant & Guillebeau, 1808)
Isoperla oxylepis balcanica Rauser, 1962
Isophya andreevae Peshev, 1981
Isophya bureschi Peshev, 1959
Isophya speciosa (Frivaldsky, 1867)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
Libelloides macaronius (Scopoli, 1765)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Melitaea trivia ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920)
Morimus funereus Mulsant, 1863
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767
Nemoura pirinensis Rauser, 1962
Oedipoda germanica (Latreille, 1804)
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von
Wattenwyl, 1861)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)
Procerus gigas (Creutzer, 1799)
Psorodonotus fieberi (Frivaldszky, 1853)
Rhithrogena iridina (Kolenati, 1839)
Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834)
Rhyacophila obtusa Klapalek, 1894
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 820)
Sympherobius pellucidus (Walker, 1853)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)
MOLLUSCA - МЕКОТЕЛИ
Gastropoda - Охлюви

Дир.
92/43

IUCN

Бернска
конв.



ЗБР


NT
NT
NT
NT
NT
NT



LC
LC
LC
LC
LC
LC

Черв.
книга НСМБР
BG








EN


CR




NT









NT





NT












EN




VU
NT





VU







EN









LC





CR
EN















LC
LC
VU




Таксон

Дир.
92/43

IUCN

Ancylus fluviatilis Müller, 1774
Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857)
Bythinella walkeri Glöer et Georgiev, 2009
Galba truncatula (Müller, 1774)
Helix albescens Rossmässler, 1839
Helix lucorum Linnaeus, 1758
Helix pomatia Linnaeus, 1758
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
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Таблица 1.15.-3. Списък на консервационно значимите таксони безгръбначни животни в
Национален Парк Рила.
Таксон
PROTOZOA - ЕДНОКЛЕТЪЧНИ
Centropyxis cryptostoma Bonnet, 1959
Centropyxis gibba Deflandre, 1929
Centropyxis orbicularis Deflandre, 1929
Centropyxis vandeli Bonnet, 1958
Cochliopodium vestitum (Archer, 1871) Kudryavtsev,
2005
Corythion asperulum Schönborn, 1988
Cyclopyxis puteus Thomas, 1960
Difflugia hiraethogii Ogden, 1983
Difflugia stoutii Ogden, 1983
Difflugia tenuis (Penard, 1890) Ogden, 1983
Difflugia ventricosa Deflandre, 1926
Diplophrys archeri Barker, 1868
Drepanomonas sphagni Kahl, 1931
Eucamptocerca longa da Cunha, 1914
Euglypha aspera Penard, 1891
Euglypha dolioliformis Bonnet, 1959
Euglypha polylepis (Bonnet, 1959) Bonnet & Thomas,
1960
Gromia nigricans Penard, 1902
Heleopera sphagni Leidy, 1879
Lesquereusia gibbosa Thomas & Gauthier-Lievre, 1859
Loxophyllum meleagris (O. F. Muller, 1773)
Microchlamys sylvatica Golemansky, Skarlato &
Todorov, 1987
Nebela carinata (Archer, 1867) Leidy, 1879
Ophrydium versatile (O. F. Muller, 1786)
Padaungiella tubulata (Brown, 1911) Lara & Todorov,
2012
Paralieberkuehnia elegantula (Penard, 1904)
Paulinella chromatophora Lauterborn, 1895
Placocista spinosa (Carter, 1865) Leidy, 1879
Playfairina valkanovi Golemansky, 1966
Porosia bigibbosa (Penard, 1890)
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Stentor amethystinus Leidy, 1880
Tokophrya lemnarum (Stein, 1859)
Valkanovia delicatula (Valkanov, 1962)
Vorticella globularia O. F. Muller, 1773
NEMATODA - КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ
Actinolaimus cinctus Thorne, 1939
Alaimus macer Andrassy, 1958
Aporcelaimellus simus (Andrassy, 1958)
Cephalobus labiatus (Ivanova, 1968)
Criconemella amorpha (de Grisse, 1967)
Criconemella kralli (Ivanova, 1976)
Criconemella mongolensis (Andrassy, 1964)
Diphterophora bulgarica Katalan-Gateva & Aleksiev,
1988
Diphterophora curvata Katalan-Gateva & Aleksiev,
1988
Diphtherophora kazachstani Razjivin, 1971
Enchodelus arcuatus Thorne, 1939
Eudorylaimus bureshi Andrassy, 1958
Eudorylaimus psedocarteri Loof, 1975
Eudorylaimus vestibulifer (Micoletzky, 1921)
Malenchus paramonovi Katalan-Gateva & Alexiev,
1989
Panagrolaimus goodeyi Rhum, 1956
Pratylenchoides katalani Katalan-Gateva & Alexiev,
1989
Rotylenchus alpinus Eroshenko, 1976
Scutylenchus hexincisus (Jairajpuri & Baqri, 1919)
Tylencholaimus airolensis Loof & Jairajpuri, 1919
Tylencholaimus minutus Vinciguerra, 1986
Tylenchus parangalici Katalan-Gateva & Alaxiev, 1989
ROTATORIA - РОТАТОРИИ
Cephalodella nana Myers, 1924
Collotheca ornata (Ehrenberg, 1832)
Colurella tesselata (Glasscot, 1893)
Conochilus unicornis Rousselet, 1892
Dicranophorus longidactylum (Fadeev, 1927)
Dicranophorus uncinatus (Milne, 1886)
Elosa woralii Lord, 1891
Encentrum gulo (Wulfert, 1936)
Euchlanis meneta Myers, 1930
Hexarthra bulgarica (Wiszniewski, 1933)
Keratella hiemalis (Carlin, 1943)
Keratella irregularis (Lauterborn, 1898)
Lecane (Lecane) aculeata (Jakubski, 1912)
Lecane (Lecane) mira (Murray, 1913)
Lecane (Lecane) stichaea Harring, 1913
Lecane (Lecane) tenuiseta Harring, 1914
Lecane (Monostyla) acus (Harring, 1913)
Lecane (Monostyla) arcuata (Bryce, 1891)
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Редки

Lecane (Monostyla) beningi (Tarnogradsky, 1961)
Lecane (Monostyla) latvica (Berzins, 1943)
Lepadella (Heterolepadella) heterostyla (Murray, 1913)
Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834)
Lepadella elliptica Wulfert, 1939
Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832)
Notholca labis Gosse, 1887
Notholca squamula (Muller, 1786)
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925
Synchaeta tremula (Muller, 1786)
Trichocerca (Diurella) bidens (Lucks, 1912)
Trichocerca (Diurella) brachyura (Gosse, 1851)
Trichocerca (Diurella) collaris (Rousselet, 1896)
Trichocerca (Diurella) tenuior (Gosse, 1886)
Trichocerca (Diurella) vernalis (Hauer, 1936)
Trichotria truncata (Whitelegge, 1889)





ARTHROPODA - ЧЛЕНЕСТОНОГИ
Arachnida - Паякообразни
Aculepeira talishia (Zawadsky, 1902)
Agelena gracilens C. L. Koch, 1841
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)
Antrohyphantes rhodopensis (Drensky, 1931)
Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869)
Araeoncus clivifrons Deltshev, 1987
Arctosa maculata (Hahn, 1822)
Arctosa perita (Latreille, 1799)
Arctosa variana C. L. Koch, 1847
Atypus piceus (Sulzer, 1776)
Balaustium bulgariense Oudemans, 1926
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
Brachythele denieri (Simon, 1916)
Callilepis nocturna (Linne, 1758)
Callobius balcanicus (Drensky, 1940)
Centromerus paucidentatus Deltshev, 1983
Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
Clubiona alpicola Kulczynski, 1882
Clubiona coerulescens L. Koch, 1867
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
Clubiona subsultans (Thorell 1875)
Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)
Cyclosa conica (Pallas, 1772)
Cyclosa sierrae E. Simon, 1870
Damaeolus ornatissimus Csiszar, 1962
Dictyna pusilla Thorell, 1856
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
Diplocephalus foraminifer (O. P. -Cambridge, 1875)
Dysdera crocota C. L. Koch, 1839
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
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Dysdera longirostris Dobka, 1853
Epicrius bulgaricus Balogh, 1958
Epicrius bureschi Balogh, 1958
Epicrius stellatus Balogh, 1958
Episinus truncatus Latreille, 1809
Eremaeus valkanovi Kunst, 1957
Eresus kollari Rossi, 1846
Erigone pirini Deltshev, 1983
Erythraeus bulgaromontanus Beron, 1982
Erythraeus rilensis Beron, 1982
Euophrys aequipes (O. P. -Cambridge, 1871)
Euophrys obsoleta (Simon, 1868)
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)
Evansia merens O. P. -Cambridge, 1900
Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866)
Histopona luxurians (Kulczynski, 1897)
Histopona tranteevi Deltshev, 1978
Improphantes decolor (Westring, 1862)
Improphantes improbulus Simon, 1929
Incestophantes annulatus Kulczynski, 1881
Inermocoelotes drenskii Deltshev, 1990
Inermocoelotes jurinischi (Drensky, 1915)
Inermocoelotes karlinskii Kulczynski, 1096
Inermocoelotes kulczynskii (Drensky, 1917)
Inermocoelotes xinpingwangi Deltshev, 2009
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Leiobunum rumelicum Silhavy, 1965
Leiobunum rumelicum Silhavy, 1965
Mughiphantes lithoclasicolis Deltshev, 1983
Mughiphantes pulcher (Kulczynski, 1881)
Metopobactrus orbelicus Deltshev, 1985
Micaria aenea Thorell, 1871
Neotrombicula (N.) boroveza V. - Grandjean et al.,
1971
Neotrombicula monticola Kolebinova, 1974
Neriene peltata (Wider, 1834)
Niphocepheus nivalis baloghi Trave, 1959
Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839)
Odiellus bieniaszi (Kulcz., 1909)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Opilio dinaricus Silhavy, 1938
Oppia furcata Kunst, 1958
Oppia ornata longipilosa Kunst, 1958
Oreonetides glacilis (L. Koch, 1872)
Oribatodes crenulatus Csiszar, 1962
Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
Paranemastoma aurigerum ryla (Roewer, 1951)
Paranemastoma radewi (Roewer, 1926)
Paranemastoma silli (Herman, 1871)
Pardosa drenskii Buchar, 1968
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Pardosa incerta Nosek, 1905
Pardosa morosa (L. Koch, 1870)
Pardosa nigra (C. L. Koch, 1834)
Pardosa palustris (Linne, 1758)
Pardosa tasevi Buchar, 1968
Pellenes nigrociliatus (L. Koch, 1875)
Phauloppia paspalevi Csiszar, 1962
Philaeus chrysops (Poda, 1761)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
Phlegra festiva (C. L. Koch, 1834)
Piratula hygrophilus (Thorell, 1872)
Piratula knorri (Scopoli, 1763)
Piratula latitans (Blackwall, 1841)
Pirata piraticus (Clerck, 1757)
Pirata piscatorius (Clerck, 1757)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Porrhomma convexum (Westring, 1861)
Pyza bosnica (Roewer, 1919)
Rilaena balcanica Silhavy, 1956
Robertus mediterraneus Eskov, 1987
Scotargus pilosus Simon, 1913
Scothynotilus alpigenus (L. Koch, 1869)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)
Segestria senoculata (Linne, 1758)
Sitticus rupucola (C. L. Koch, 1837)
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)
Steatoda phalerata (Panzer, 1801)
Tegenaria rilaensis Deltshev 1993
Tenuiphantes drenskii Helsdingen, 1977
Theridion petraeum L. Koch, 1872
Thomisus onustus Walckenaer, 1806
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
Tuberta maerens (O. P. -Cambridge, 1871)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)
Xysticus macedonicus Silhavy, 1944
Zelotes talpinus (L. Koch, 1872)
Zodarion graecum (C. L. Koch, 1843)
Zodarion morosum Denis, 1935
Zodarion pirini Drensky, 1921
Zygoribatula granulata Kunst, 1958
Crustacea - Ракообразни
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)
Acantholeberis curvirostris (O. F. Muller, 1776)
Alona affinis (Leydig, 1860)
Alona costata Sars, 1862
Alona guttata Sars, 1862
Alona rustica Scott, 1895
Alonella nana (Baird, 1843)
Alonopsis elongata Sars, 1862
Arcticocamptus arndti (Kiefer, 1924)
Arcticocamptus macedonicus Petkovski, 1962

Редки

Ендемити








Реликти
PG
G

BG










BK
BK











G

LO
BG
G










BK

BG
BG






LO
BK

PG
G
PG
PG
PG
G
PG
G
G
G

Таксон
Arcticocampus cuspidatus (Schmeil, 1893)
Arctodiaptomus alpinus Imhof, 1885
Arctodiaptomus niethammeri (Mann, 1940)
Attheyella crassa (G. O. Sars, 1862)
Attheyella wierzejskji (Mrazek, 1893)
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
Bosmina coregoni Baird, 1857
Bryocamptus spinulosus Borutzky, 1934
Bryocamptus zschokkei tatrensis (Minkiewicz, 1916)
Bryocamptus zschokkei zschokkei (Schmeil, 1893)
Bryocamptus (Echinocamptus) dacicus (Chappuis,
1923)
Cyclops tatricus tatricus Kozminski, 1927
Daphnia obtusa Kurz, 1874
Daphnia rosea Sars, 1862
Echinocamptus echinatus (Mrazek, 1893)
Epacthophanes richardi Mrazek, 1893
Eurycercus lamellatus (O. F. Muller, 1785)
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848)
Hypocamptus brehmi (Van Douwe, 1922)
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820)
Maraenobiotus insignipes f. aischghoi Schikleijw, 1930
Maraenobiotus vejdovskyi f. truncatus Gurney, 1932
Megacyclops gigas (Claus,1857)
Mixodiaptomus tatricus (Wierzejskii, 1882)
Moraria poppei poppei (Mrazek, 1893)
Paracamptus schmeili (Mrazek, 1894)
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849)
Myriapoda - Многоножки
Allopauropus humilis Remy, 1945
Brachydesmus peristerensis Verhoeff, 1932
Callipodella fasciata (Latzel, 1882)
Eupolybothrus (s.s.) ochraceus Folkmanova, 1936
Geophilus balcanicus Kaczmarek, 1972
Geophilus strictus (Latzel, 1880)
Glomeris balcanica Verhoeff, 1906
Haasea flavescens (Latzel, 1884)
Harpolithobius anodus dentatus Matic, 1957
Leptoiulus borisi Verhoeff, 1926
Leptoiulus proximus (Nemec, 1896)
Leptoiulus trilineatus bureschi Verhoeff, 1926
Lithobius (Lithobius) parietum Verhoeff, 1899
Lithobius (Lithobius) peggauensis Verhoeff, 1937
Lithobius (s.s.) schuleri Verhoeff, 1925
Lithobius (Sigibius) beroni Negrea, 1965
Lithobius (Sigibius) burzenlandicus wardaranus
(Verhoeff, 1936)
Lithobius (Sigibius) zelezovae Kaczmarek, 1975
Mastigophorophyllon bulgaricum Schubart, 1934
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Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897)
Megaphyllum glossulifer Schubart, 1934
Megaphyllum hercules (Verhoeff, 1901)
Ophyiulus pilosus (Newport, 1842)
Polydesmus jawlowskii Strasser, 1966
Polydesmus renschi Schubart, 1934
Insecta - Насекоми
Acalles camelus (Fabricius, 1792)
Acalypta musci (Schrank, 1781)
Acmaeops septentrionis C. Thomson, 1866
Acompocoris alpinus Reuter, 1875
Adelphophylus balcanicus (Kormilev 1939) (breviceps
auct.)
Adicella filicornis (Pictet, 1834)
Adicella syriaca Ulmer, 1906
Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758)
Adrastus gurjevae Penev, 1983
Aelia klugi Hahn, 1833
Aelia sibirica Reuter, 1886
Aeropedellus variegatus (Fischer de Waldheim, 1846)
Aeshna subarctica Walker, 1908
Agabus balcanicus Hlisnikovsky, 1955
Agabus solieri solieri Aube, 1836
Agallia laevis Ribaut
Agapetus ochripes Curtis, 1834
Agaricophagus balcanicus Hlisnikovsky, 1964
Agrotis fatidica (Huebner, [1824])
Alloeonotus egregius Fieber,1864
Alophus kaufmanni Stierlin, 1884
Alophus rhodopensis Reitter, 1912
Amara erratica (Duftschmid, 1812)
Amara messae Baliani, 1924
Amara municipalis bischoffi Jedlicka, 1946
Amara nigricornis Thomson, 1857
Amara quenseli (Schonherr, 1806)
Ameletus inopinatus Eaton, 1887
Ampedus erythrogonus (Muller, 1821)
Amphinemura borealis (Morton, 1894)
Amphinemura standfiussi (Ris, 1902)
Ampulex fasciata Jurine, 1806
Anarta melanopa (Thunberg, 1788)
Anechura bipunctata (Fabricius, 1781)
Anisoplia bulgarica Apfelbeck, 1909
Annitella triloba Marinkovic, 1955
Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Anthophagus alpinus (Paykull, 1790)
Anthracus pallipes (Dejean, 1829)
Apamea furva ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Apamea maillardi oxygrapha Varga, 1976
Apamea rubrirena marginipicta Varga, 1977
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Apamea zeta cyanochlora Varga, 1976
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Aphrodes bifasciatus Linnaeus
Aradus erosus Fallen, 1807
Aradus versicolor Herrich-Schaeffer, 1835
Arctia flavia (Fuessly, 1779)
Arctocorisa carinata carinata (C. Sahlberg, 1819)
Arcynopteryx dichroa (McLachlan, 1872)
Arpedium brachypterum (Gravenhorst, 1802)
Asarta aethiopella (Duponchel, 1836)
Asciodema obsoletum (Fieber, 1864)
Asynarchus lapponicus (Zetterstedt, 1840)
Atheta subtilicornis G. Benick, 1943
Atheta thrax Muona, 1975
Athous hilfi Reitter, 1912
Athous monilicornis Schwarz, 1897
Athous pfefferi Roubal, 1932
Atractotomus magnicornis (Fallen, 1807)
Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878
Bembidion bipunctatum nivale Heer, 1841
Bembidion rhodopense Apfelbeck, 1902
Besdolus ventralis (Pictet, 1841)
Boloria graeca balcanica (Rebel, 1903)
Boloria pales rilaensis Varga, 1971
Boloria selene ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Boreus westwoodi Hagen, 1866
Brachycentrus montanus Klapalek, 1892
Brachyptera bulgarica Rauser, 1962
Bryaxis roumaniae Raffray, 1904
Bryaxis simoni Reitter, 1880
Bryocoris pteridis (Fallen, 1807)
Bythinus acutangulus lunifer Karaman, 1948
Bythinus lunicornis Reitter, 1884
Bythinus leonhardinus Reitter, 1882
Calathus metallicus aeneus Putzeys, 1873
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Calocoris alpestris (Meyer-Dur, 1843)
Calocoris sexguttatus (Fabricius, 1776)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Camptozygum aequalis (Vuillefroy, 1789)
Canthophorus impressus (Horvath, 1881)
Capnia vidua rilensis Rauser, 1962
Carabus cavernosus cavernosus Frivaldszky, 1837
Carabus montivagus bulgaricus Csiki, 1927
Carabus violaceus azurescens Dejean, 1826
Carpocoris melanocerus (Mulsant & Rey, 1852)
Carpocoris purpureipennis (De geer, 1773)
Cassida rufovirens rhilensis Weise, 1891
Cephennium (s. str.) vitoshae Stevanovic, 2014
Ceuthorrhynchus coerulescens Gyllenhal, 1837
Chaetopteroides bulgaricus (Kumanski, 1969)
Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1874
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Chaetopterygopsis sisestii Botosaneanu, 1961
Chaetopteryx bosniaca Marinkovic, 1955
Chaetopteryx stankovici Marinkovic, 1966
Chersotis cuprea ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Chionea lutescens Lundstrom, 1907
Chionophylax monteryla Botosaneanu, 1957
Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallen, 1807)
Chloroperla brachyptera (Schoenemund, 1926)
Chloroperla kosarovi Braasch, 1969
Chloroperla russevi Braasch, 1969
Cicadella germari Zetterstedt
Cicadula persimilis Edwards
Circulifer fenestratus Herrich-Schaffer
Coelambus novemlineatus (Stephens, 1828)
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias caucasica balcanica Rebel, 1901
Colias croceus (Fourcroy, 1785)
Compsidolon salicellus (Herrich-Schaeffer, 1841)
Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)
Cremnocephalus alpestris Wagner, 1942
Crunoecia monospina Botosaneanu, 1960
Crypocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1776)
Ctenicera bosnica (Apfelbeck, 1896)
Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)
Ctenicera schneebergi (Roubal, 1932)
Cychrus semigranosus balcanicus Hopffgarten, 1881
Cyphon furcillatus Nyholm, 1948
Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834)
Derephysia foliacea (Fallen, 1807)
Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
Dicentrius fodori Besuchet, 1999
Dicentrius balcanicus pirinensis Besuchet, 1999
Dicentrius zerchei Besuchet, 1999
Dichrooscytus valesianus Fieber 1861
Dichrorampha rilana Drenowsky, 1910
Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870)
Dictyla convergens (Herrich-Schaeffer, 1875)
Dictyonota strichnocera Fieber, 1844
Dicyphus (Brachyceroea) digitalis Josifov, 1958
Dicyphus (s.str.) pallidus (Herrich-Schaffer, 1836)
Dimorphocoris fuscus Joakimoff, 1909
Dionconotus neglectus (Fabricius, 1798)
Diplocolenus bohemani Zetterstedt
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)
Drusus biguttatus (Pict.)
Drusus botosaneanui Kumanski, 1968
Drusus discophorus pallidus Kumanski, 1989
Drusus popovi Kumanski, 1980
Drusus romanicus meridionalis Kumanski, 1973
Ecdyonurus (H.) epeorides Demoulin, 1955
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Ecdyonurus (E.) macani Thomas et Sowa, 1970
Ecdyonurus (E.) carpathicus Sowa, 1973
Ecdyonurus vitoshensis Jacob & Braasch, 1984
Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis (Zetterstedt, 1838)
Elasmucha fieberi (Jakovleff, 1864)
Endophloeus squarrosus Germar, 1817
Entephria caesiata ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Entephria flavicinctata (Huebner, [1813])
Epeorus (I.) alpicola (Eaton, 1871)
Erebia cassioides centrorilica Abadjiev, 2001
Erebia gorge pirinica Buresch, 1918
Erebia melas (Herbst, 1796)
Erebia oeme (Hübner, 1804)
Erebia orientalis Elwes, 1900
Erebia ottomana balcanica Rebel, 1904
Erebia pandrose ambicolorata Varga, 1971
Erebia pronoe (Esper, 1780)
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
Epeorus (I.) alpicola (Eaton, 1871)
Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794)
Eriopygodes proxima (Huebner, [1809])
Ernodes articularis (Pictet, 1834)
Euchalcia variabilis fuscolivacea Varga & Ronkay, 1984
Eupithecia fenestrata (Milliere, 1874)
Euphydryas cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Eurycolpus flaveolus (Stal, 1858)
Eurygaster dilaticollis Dohrn, 1860
Euscelis venosus Kirschbaum
Eusphalerum alpinum (Heer, 1839)
Formica fusca Linnaeus, 1758
Formica transcaucasica Nasonov, 1889
Gastrodes abietum Bergroth, 1914
Gastrodes grossipes (De geer, 1914)
Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761)
Geodromius robusticornis Bernhauer, 1941
Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794)
Glossosoma conformis Nebois, 1963
Gnophos dilucidaria (HЯbner, 1803)
Gnophos glaucinarius peruni Varga, 1975
Gnophos obscuratus ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767)
Gonioctena pallida reticulata (Bechyne, 1947)
Gymnetron dieckmanni Behne, 1988
Hadena caesia bulgarica Boursin, 1959
Halesus digitatus (Schrank, 1781)
Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)
Helodes bulgharensis Klausnitzer, 1980
Helophorus glacialis Villa, 1833
Hemerobius contumax Tjeder, 1932
Hemerobius schedli Holzel, 1970
Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
Hydroporus gueorguievi Wewalka, 1975
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Hydroporus kraatzi Schaum, 1868
Hydroporus nivalis Heer, 1839
Hydroporus tartaricus Leconte, 1850
Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834)
Hydropsyche tabacarui Botosaneanu, 1960
Hypnoidus consobrinus (Mulsant & Guillebeau, 1808)
Isoperla oxylepis balcanica Rauser, 1962
Isophya bureschi Peshev, 1959
Isturgia roraria rablensis Zeller, 1868
Laemostenus cimmerius weiratheri G.Muller, 1931
Laemostenus plasoni (Reitter, 1885)
Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848)
Lathrobium leonhardi Breit, 1912
Lathrobium rectipennis Raitschev, 1995
Leptusa rhilensis Pace, 1983
Lesteva albanica Bernhauer, 1936
Leuctra hausmalikyi Graf, 2010
Leuctra hirsuta Bogoescu et Tabacaru, 1960
Leuctra rosinae Kempny, 1900
Leuctra marani Rauser, 1965
Leuctra mortoni feheri Murányi, 2007
Leuctra pseudohippopus Rauser, 1965
Libelloides macaronius (Scopoli, 1765)
Limnephilus affinis Curtis, 1834
Limnephilus auricula Curtis, 1834
Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834
Limnephilus centralis Curtis, 1834
Limnephilus cf. petri Marinkovic, 1966
Limnephilus coenosus Curtis, 1834
Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848)
Limnephilus extricatus McLachlan, 1865
Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)
Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758)
Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834)
Limnephilus lunatus Curtis, 1834
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)
Limnephilus stigma Curtis, 1834
Limotettix striola Fallen
Liotrychus affinis (Paykull, 1800)
Lixus scabricollis Boheman, 1843
Luperus rhilensis Weise, 1900
Lycaena candens (Herrich-Schaeffer, [1844])
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Lycophotia porphyrea ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallen, 1807)
Lygocoris (s.str.) pabulinus (Linne, 1761)
Lygus wagneri Remane, 1955
Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)
Macrotylus (s.str.) herrichi (Reuter, 1873)
Macrotylus (s. str.) quadrilineatus (Schrank, 1785)
Macustus grisescens Zetterstedt
Malthodes serbotae macedonicus Svihla, 1980
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Mecomma (s. str.) ambulans montanus Josifov, 1969
Mecomma (Globicellus) dispar (Boheman, 1852)
Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807)
Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)
Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840)
Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920)
Metrioptera arnoldi Ramme, 1933
Micropterna caesareica Schmid, 1959
Micropterna lateralis (Stephens, 1837)
Micropterna nycterobia McLachlan, 1875
Micropterna sequax McLachlan, 1875
Microptila minutissima Ris 1897
Miramella alpina collina (Brunner von Wattenwyl, 1882)
Molophilus (Molophilus) directidens Stary, 1976
Molophilus (Molophilus) flagellatus Stary, 1976
Molophilus (Molophilus) lautereri Stary, 1974
Molophilus (Molophilus) obsoletus Lackschewitz, 1940
Molops alpestris rhilensis Apfelbeck, 1904
Molops dilatatus dilatatus Chaudoir, 1868
Molops piceus bulgaricus Maran, 1938
Molops rhodopensis rhodopensis Apfelbeck, 1904
Monalocoris filicis filicis (Linnaeus, 1758)
Montanorthops montanus (Schilling, 1837)
Myrmosa atra Panzer, 1801
Mythimna anderregii pseudocomma (Rebel & Zerny,
1931)
Mythimna impura (Huebner, [1808])
Nabis (Nabicula) flavomarginatus Scholtz, 1847
Nabis (Dolichonabis) limbatus Dahlbom, 1851
Nabis (s.str.) brevis Scholtz, 1846
Nabis (s.str.) rugosus (Linnaeus, 1958)
Nebria eugeniae K. Daniel, 1903
Nebria hybrida hybrida Rottenberg, 1874
Nebria rhilensis Frivaldszky, 1879
Nebria rufescens (Stroem, 1768)
Nemoura braaschi Joost, 1970
Nemoura bulgarica Rauser, 1962
Nemoura longicauda Kis, 1974
Nemoura pirinensis Rauser, 1962
Neophilaenus exclamationis Thunberg
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Neuraphes bulgaricus Reitter, 1879
Nineta pallida (Schneider, 1846)
Nineta vittata (Wesmael, 1841)
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)
Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793)
Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781])
Nysius thymi (Wolff, 1804)
Ocyusa ferdinandi-coburgi Rambousek, 1909
Odontocerum hellenicum Malicky, 1972
Oligoplectrum maculatum (Fourcroy, 1785)
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Oligotricha striata (Linnaeus, 1758)
Olophrum leonhardi Scheerpeltz, 1928
Omalium bulgaricum Zerche, 1988
Omphalonotus quadriguttatus (Kirschbaum, 1856)
Oncotylus punctipes Reuter, 1873
Ophthalmoniphetodes behnei Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes doeblerae Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes maljovicensis Zerche, 1993
Ophthalmoniphetodes musalensis Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes piger Zerche, 1993
Ophthalmoniphetodes rhilensis Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes uhligi Zerche, 1990
Orbellia borisregis Czerny, 1930
Orchestes stobieckii (Smreczynski, 1957)
Oreina gloriosa arrogans (Apfelbeck, 1912)
Oreina speciosissima drenskii (Gruev, 1974)
Oreina variabilis balcanica (Weise, 1883)
Orenaia alpestralis (Fabricius, 1794)
Oreodytes davisi (Curtis, 1831)
Orestia bulgarica Heikertinger, 1910
Ormosia (Ormosia) pirinеnsis Stary, 1971
Orthops basalis (Costa, 1852)
Orthops (Montanorthops) montanus (Schilling, 1837)
Orthotylus obscurus Reuter, 1875
Otiorrhynchus aurosignatus Apfelbeck, 1889
Otiorrhynchus bohemani Stierlin, 1877
Otiorrhynchus bosnicus Stierlin, 1888
Otiorrhynchus cirrhorhynchoides Reitter, 1912
Otiorrhynchus demirkapensis Apfelbeck, 1899
Otiorrhynchus dubius (Strom, 1765)
Otiorrhynchus gotzi Angelov, 1964
Otiorrhynchus hospitus Reitter, 1912
Otiorrhynchus lithanthracius hospitus Reitter, 1912
Otiorrhynchus merkli Stierlin, 1880
Otiorrhynchus obcoecatus Gyllenchal, 1834
Otiorrhynchus parreyssi Stierlin, 1861
Otiorrhynchus sorbivorus Reitter, 1913
Otiorrhynchus splendidus Reitter, 1913
Otiorrhynchus subellipticus Apfelbeck, 1922
Oxylia duponcheli (Brulle, 1832)
Parachiona picicornis (Pictet, 1834)
Parainocellia braueri (Albarda, 1891)
Paraleptophlebia werneri
Parapsallus vitellinus (Scholtz, 1847)
Parasemia plantaginis interrupta Schawerda, 1910
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Passaloecus brevilabris Wolf, 1958
Pedicia (Crunobia) spinifera (Stary, 1974)
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)
Perizoma taeniata (Stephens, 1831)
Perla bipunctata Pictet, 1833
Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851)
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Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Phoenicocoris obscurellus (Fallen, 1829)
Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908
Pholidoptera rhodopensis Maran, 1953
Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
Phyllobius aetolicus Apfelbeck, 1915
Phyllobius alpinus Stierlin, 1859
Phyllobius bulgaricus Apfelbeck, 1915
Phyllobius viridaeris (Laicharting, 1781)
Phyllodromica brevipennis (Fischer, 1853)
Phyllodromica carniolica (Ramme, 1913)
Phyllodromica subaptera (Rambur, 1838)
Phytocoris longipennis Flor, 1861
Phytocoris (s.str.) pini Kirschbaum, 1856
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
Pieris ergane (Geyer, [1828])
Pinalitus rubricatus (Fallen, 1807)
Pitedia juniperina (Linnaeus, 1758)
Placochilus seladonicus seladonicus (Fallen, 1807)
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)
Plagiognathus vitellinus (Scholtz, 1847)
Platycleis stricta (Zeller, 1849)
Plebeius artaxerxes macedonicus (Verity, 1936)
Plectrocnemia brevis McLachlan, 1878
Plinthus sturmi bulgaricus Meregalli, 1985
Poecilimon affinis rilensis Peshev, 1980
Poecilimon orbelicus Pancic, 1883
Polycentropus excisus Klapalek, 1894
Polydrusus bulgaricus Leonhard, 1912
Polydrusus sciaphiliformis Apfelbeck, 1899
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Potamonectes griseostriatum (De Geer, 1774)
Potamophylax borislavi Kumanski, 1975
Potamophylax luctuosus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Potamophylax pallidus (Klapalek, 1899)
Protonemura tarda Braasch, 1972
Psalus (s.str.) salicis (Kirschbaum, 1856)
Pselaphogenius bulgaricus Löbl, 1969
Psilopteryx montanus Kumanski, 1968
Psilopteryx schmidi Kumanski, 1970
Psorodonotus fieberi (Frivaldszky, 1853)
Pterostichus rhilensis rhilensis Rottenberg, 1874
Puncha ratzeburgi (Brauer, 1876)
Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839])
Rhadicoleptus alpestris macedonicus Botosaneanu &
Riedel, 1965
Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
Rhinocoris annulatus (Linnaeus, 1758)
Rhithrogena braaschi Jacob, 1974
Rhithrogena bulgarica Braasch, Soldan & Sowa, 1985
Rhithrogena buresi Sowa, 1973
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Rhithrogena diaphana Navas, 1917
Rhithrogena hybrida Eaton, 1885
Rhithrogena iridina (Kolenati, 1839)
Rhithrogena jacobi Braasch et Soldan, 1988
Rhyacophila armeniaca Guerin-Meneville, 1843
Rhyacophila denticulifera Kumanski, 1986
Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
Rhyacophila fischeri Botosaneanu, 1957
Rhyacophila loxias Schmid, 1970
Rhyacophila mocsaryi Klapalek, 1898
Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)
Rhyacophila obtusa Klapalek, 1894
Rhyacophila pseudotristis Kumanski, 1987
Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)
Rhypholophus obtusistyla (Stary, 1976)
Salda littoralis littoralis (Linnaeus, 1758)
Saldula orthochila (Fieber, 1859)
Scleroprocta balcanica Stary, 1976
Scoliocentra (Leriola) nigrinervis (Wahlgren, 1918)
Sericostoma flavicorne Schneider, 1845
Silo graellsi Ed. Pictet, 1865
Silo pallipes (Fabricius, 1781)
Solenopyx sulphurellus Zetterstedt
Sphaerosoma csikii Apfelbeck, 1916
Sphaerosoma shardaghensis Apfelbeck, 1916
Standfussiana lucernea ilirica (Rebel & Zerny, 1931)
Stenodema (s.str.) holsatum (Fabricius, 1787)
Stenophylax meridiorientalis Malicky, 1980
Stenophylax permistus McLachlan, 1875
Stenus heydeni Benick, 1915
Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758)
Stomodes rotundicollis Frivaldsky, 1880
Stygnocoris pygmaeus (R. Sahlberg, 1848)
Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807)
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)
Sympherobius pellucidus (Walker, 1853)
Synagapetus iridipennis McLachlan, 1879
Synagapetus montanus Kumanski, 1985
Syngrapha devergens rilaecacuminum Varga &
Ronkay, 1982
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
Tapinopterus balcanicus balcanicus Ganglbauer, 1892
Tapinopterus bartoni Maran, 1933
Tapinopterus kaufmanni kulti Maran, 1940
Thera cognata (Thunberg, 1792)
Thorectes punctulatus rhilensis Tesar, 1935
Thremma anomalum McLachlan, 1876
Tinodes kimminsi Sykora, 1962
Tinodes unidentatus Klapalek, 1894
Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)
Trachyphloeus bosnicus Apfelbeck, 1898
Trapezonotus desertus Seidenstuecker, 1951
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Trechus cardioderus balcanicus Jeannel, 1927
Trechus kobingeri bulgaricus Pawlowski, 1972
Trechus orphaeus Pawlowski, 1973
Trechus priapus medius Meixner, 1939
Trechus rambouseki Breit, 1909
Trechus rhilensis Kaufmann, 1884
Trechus rhodopeius Jeannel, 1921
Trochiscocoris rotundatus Horvath, 1895
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Tropideres sepicola (Fabricius, 1792)
Tropiphorus caesius Frivaldsky, 1879
Typhlocyba quercus Fabricius
Velia (Plesiovelia) saulii serbica Tamanini, 1951
Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933)
Wesmaelius malladai (Navas, 1925)
Wesmaelius mortoni (Mac Lachlan, 1899)
Wesmaelius quadrifasciatus (Reuter, 1894)
Wormaldia bulgarica Novak, 1971
Wormaldia occipitalis occipitalis (Pictet, 1834)
Wormaldia pulla (McLachlan, 1878)
Xenion ignitum (Kraatz, 1875)
Xestia speciosa (Huebner, [1813])
Xylosteus bartoni Obenberger & Maran, 1933
Zabrus balcanicus Heyden, 1883
Zabrus rhodopensis Apfelbeck, 1904
MOLLUSCA - МЕКОТЕЛИ
Gastropoda - Охлюви
Alinda biplicata distinctior (A. Wagner, 1915)
Alinda biplicata euptychia (Ehrmann, 1960)
Alinda biplicata michaudiana (L. Pfeiffer, 1848)
Alinda biplicata reducta (Urbanski, 1960)
Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857)
Bythinella walkeri Glöer et Georgiev, 2009
Deroceras bureschi (Wagner, 1934)
Helicigona pelia Hesse, 1912
Helicigona trizona haberhaueri (Sturany, 1897)
Helix vulgaris Rossmassler, 1839
Laciniaria bajula ditrichi Nordsieck, 1977
Limax macedonicus Hesse, 1928
Oxychilus hydatinus (Rossmassler, 1838)
Vertigo alpestris (Alder, 1830)
Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 1969
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Таблица 1.15. – 4. Богатство на таксоните риби.
Клас
Actinopterygii
Лъчеперки

Разред
Cypriniformes
Шараноподобн
и

Семейство
Cyprinidae
Шаранови

Род
Phoxinus
Лешанки
Barbus Мрени

Брой
видове
1
2

Клас

Разред

Salmoniformes
Пъстървоподоб
ни

Scorpaeniforme
s
Скорпидоподо
бни

Семейство

Род

Nemacheilidae
Гулешови
Salmonidae
Пъстървови

Thymallidae
Липанови
Cottidae Главочи

Alburnoides
Блескавци
BarbatulaГулеш
и
Salmo Пъстърви
Oncorhynchus
Американски
пъстърви
Salvelinus Сивен
Thymallus Липан
Cottus Главоч

Брой
видове
1
1
2
1
1
1
1

Таблица 1.15 – 5. Природозащитен статус на ихтиофауната в НП „Рила”.
Species
Alburnoides bipunctatus
Barbatula barbatula
Barbus cyclolepis
Barbus petenyi
Cottus gobio
Salmo macedonicus

IUCN
Говедарка
Обикновен
гулеш
Маришка
мряна
Черна
мряна
Главоч
Македонска
пъстърва

HD 92/43

ЗБР

LC

ЧК
DD
VU

LC

V

2

DD

LC

II

2

DD

LC
DD

II

2

CR

Легенда:
IUCN Red List: Червен списък на световно застрашените животни; Категории: LC – нисък
риск; DD – липса на данни
ЧК: Червена книга на България; Категории: CR – критично застрашен; VU - уязвим; DD –
липса на данни
ЗБР: Закон за биологичното разнообразие, Приложение 2
HD 92/43: II, V – Видове в Приложения II и V на Директива 92/43, които изискват
приоритетно съхранение на техните местообитания в съответствие с Приложение 2 от
Закона за биологичното разнообразие
Таблица 1.15 6. Богатство на таксоните – Земноводни (Amphibia) и влечуги (Reptilia)
Клас

Amphibia
Земново
дни

Разред
Caudata
Опашати
земноводн
и

Anura
Безопашат
и

Семейство
Salamandridae
Саламандрови
Bombinatoridae
Бумки
Bufonidae
Крастави жаби
Hylidae
Дървесници
Ranidae

Род
Ichthyosaura
Lissotriton
Salamandra

Брой видове
1
1
1

Bombina

1

Bufo
Bufotes
Hyla
Дървесници
Pelophylax

1
1
1
1

Клас

Разред

Squamata
Люспести

Семейство
Водни жаби
Scincidae
Сцинкове
Anguidae
Слепоци
Lacertidae
Същински
гущери
Colubridae
Смокове

Reptilia

Testudines
Костенурк
и

Viperidae
Отровници
Emydidae
Водни
костенурки
Testudinidae
Сухоземни
костенурки

Род
Rana
Ablepharus

2
1

Брой видове

Anguis Слепок

1

Darevskia
Lacerta
Podarcis
Zootoca
Coronella
Dolichophis
Zamenis
Natrix
Vipera

1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

Emys

2
Testudo

Таблица 1.15 – 7. Природозащитен статус на земноводни и влечуги в НП „Рила”
Латинско име
Bombina
variegatа
Bufo bufo
Bufotes viridis
Hyla arborea
Ichthyosaura
alpestris
Lissotriton vulgaris
Pelophylax
ridibundus
Rana graeca
Rana temporaria
Salamandra
salamandra
Ablepharus
kitaibelii
Anguis fragilis
Coronella
austriaca
Dolichophis
caspius

Българско име
Жълтокоремна
бумка
Кафява
крастава
жаба
Зелена
крастава
жаба
Дървесница
Алпийски
тритон
Обикновен
тритон
Голяма водна
жаба
Гръцка водна
жаба
Планинска
водна жаба
Дъждовник
Късокрак
гущер
Слепок
Медянка
Голям стрелец

ДМ

ЗБР

ЧК

IUCN

CITES

II,IV

II,III

-

LC

-

-

III

-

LC

-

IV

III

-

LC

-

IV

II,III

-

LC

-

-

II,III

VU

LC

-

-

III

-

LC

-

V

IV

-

LC

-

-

III

-

LC

-

V

II,IV

-

LC

-

-

III

-

LC

-

IV

III

-

LC

-

-

III

-

-

-

IV

III

-

-

-

IV

III

-

-

-

Латинско име
Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Natrix natrix
Natrix tessellata
Podarcis erhardii
Podarcis muralis
Testudo graeca
Testudo hermanni
Vipera
ammodytes
Zamenis
longissimus

Българско име
Обикновена
блатна
костенурка
Ливаден
гущер
Зелен гущер
Жълтоуха
водна змия
Сива водна
змия
Македонски
гущер
Стенен гущер
Шипобедрена
костенурка
Шипоопашата
костенурка
Пепелянка
Смок мишкар

ДМ

ЗБР

ЧК

IUCN

CITES

II,IV

II,III

-

LR/nt

-

IV

-

-

-

-

IV

-

-

-

-

IV

-

-

LR/lc

-

IV

-

-

-

-

IV

-

-

-

-

IV

-

-

-

-

II,IV

II,III

EN

VU

II

II,IV

II,III

EN

VU

II

IV

IV

-

LC

-

IV

III

-

LC

-

Живороден
III
LC
гущер
ДМ – Директива за местообитанията
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЧК – Червена книга
IUCN – International Union for Conservation of Nature
CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
НСМБР – Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
е/р – ендемити/реликти
М – местообитания
* - приоритетен вид по НСМБР
Zootoca vivipara

Таблица 1.15. – 8. Богатство на таксоните - Птици
Разред
Семейство
Разред Podicipediformes
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)
Разред Гъскоподобни (Anseriformes)
Разред Соколоподобни (Falconiformes)
Разред Кокошоподобни (Galliformes)
Разред Жеравоподобни (Gruiformes)
Разред Дъждосвирцоподобни
(Charadriiformes)
Разред Гълъбоподобни (Columbiformes)
Разред кукувицоподобни (Cuculiformes)
Разред Козодоевоподобни
(Caprimulgiformes)
Разред Совоподобни (Strigiformes)
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)

брой
видове

Сем. Гмурецови (Podicipedidae)
Сем. Чаплови (Ardeidae)
Сем. Щъркелови (Ciconiidae)
Сем. Патицови (Anatidae)
Сем. Ястребови (Accipitridae)
Сем. Соколови (Falconidae)
Сем. Фазанови (Phasianidae)
Сем. Глухарови (Tetraonidae)
Сем. Дърдавцови (Rallidae)
Сем. Дъждосвирцови (Charadriidae)
Сем. Бекасови (Scolopacidae)
Сем. Гълъбови (Columbidae)
Сем. Кукувицови (Cuculidae)
Сем. Козодоеви (Caprimulgidae)

1
2
2
2
18
6
3
3
1
1
3
4
1
1

Сем. Сови (Strigidae)
Сем. Бързолетови (Apodidae)

7
3

Разред

Семейство

брой
видове

Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)

Сем. Пчелоядови (Meropidae)
Сем. Папунякови (Upupidae)
Сем. Кълвачови (Picidae)
Сем. Чучулигови (Alaudidae)
Сем. Лястовици (Hirundinidae)
Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae)
Сем. Сврачкови (Liniidae)
Сем. Водни косове (Cinclidae)
Сем. Орехчета (Troglodytidae)
Сем. Завирушкови (Prunellidae)
Сем. Дроздови (Turdidae)
Сем. Коприварчеви (Sylviidae)
Сем. Мухоловки (Muscicapidae)
Сем. Дългоопашати синигери
(Aegithalidae)
Сем. Синигерови (Paridae)
Сем. Зидаркови (Sittidae)
Сем. Скалолазкови (Tichodromidae)
Сем. Дърволазкови (Certhidae)
Сем. Овесаркови (Emberizidae)
Сем. Чинкови (Fringillidae)
Сем. Скорецови (Sturnidae)
сем.Тъкачеви/Врабчови (Ploceidae)
Сем. Авлигови (Ariolidae)
Сем. Вранови (Corvidae)

1
1
10
3
4
4
1
1
1
2
14
10
3
1

Разред Кълвачоподобни (Piciformes)
Разред Врабчоподобни (Passeriformes)

7
2
1
2
4
13
1
3
1
6

Таблица 1.15. – 9. Природозащитен статус на орнитофауната в НП „Рила”

Латинско име

българско име

Acanthis cannabina

Конопраче

+

Accipiter gentilis

Голям ястреб

+

+

+

Accipiter nisus

Малък ястреб

+

+

+

Actitis hypoleucos

Късокрил кюкавец

+

+

Aegithalos caudatus Дългоопашат синигер +

+

Aegolius funereus

Пернатонога
кукумявка

ЗБР

ЧК ДП

БеК

БоК

CITES

IUCN

+

+

+

+

+

Aegypius monachus Черен лешояд

+

+

+

+

Alauda arvensis

Полска чучулига

+

Alectoris graeca

Планински кеклик

+

Anas querquedula

Лятно бърне

Anthus pratensis

Жълта стърчиопашка

+

+

Anthus spinoletta

Водна бъбрица

+

+

Anthus trivialis

Горска бъбрица

+

+

Apus apus

Черен бързолет

+

+

Apus melba

Алпийски бързолет

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

Латинско име

българско име

ЗБР

ЧК ДП

БеК

Apus pallidus

Блед бързолет

+

Aquila chrysaetos

Скален орел

+

+

+

+

Aquila clanga

Голям креслив орел

+

+

+

+

+

+

+

Aquila heliaca

Царски орел

+

+

+

+

+

+

+

Aquila pomarina

Малък креслив орел

+

+

+

+

+

+

Ardea cinerea

Сива чапла

+

+

+

+

Asio otus

Горска ушата сова

+

+

+

Athene noctua

Обикновена
кукумявка

+

+

+

Bombycilla garrulus

Копринарка

+

+

Bonasa bonasia

Лещарка

+

+

+

+

Bubo bubo

Бухал

+

+

+

+

Buteo buteo

Обикновен мишелов

+

Buteo rufinus

Белоопашат мишелов +

Caprimulgus
europaeus

Козодой

+

Carduelis carduelis

Щиглец

+

+

Carduelis chloris

Зеленика

+

+

Carduelis flammea

Брезова скатия

+

+

Carduelis spinus

Елшова скатия

+

Carpodacus
erythrinus

Червена чинка

+

+

Certhia
brachydactyla

Градинска дърволазка +

+

Certhia familiaris

Горска дърволазка

+

+

Charadrius dubius

Речен дъждосвирец

+

Ciconia ciconia

Бял щъркел

+

Ciconia nigra

Черен щъркел

+

Cinclus cinclus

Воден кос

+

Circaetus gallicus

Орел змияр

+

+

+

Circus aeruginosus

Тръстиков блатар

+

+

Circus cyaneus

Полски блатар

+

+

Coccothraustes
coccothraustes

Черешарка

+

Columba oenas

Гълъб хралупар

+

Corvus corax

Гарван

+

Coturnix coturnix

Пъдпъдък

CITES

IUCN

Crex crex

Ливаден дърдавец

Cuculus canorus

Обикновена кукувица +

+

Cyanistes caeruleus

Син синигер

+

+

Delichon urbica

Градска лястовица

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

БоК

+

+

+

Латинско име

българско име

ЗБР

ЧК ДП

Dendrocopos
leucotos

Белогръб кълвач

+

Dendrocopos major

Голям пъстър кълвач

+

Dendrocopos
medius

Среден пъстър кълвач +

Dendrocopos minor

Малък пъстър кълвач

+

Dendrocopos
syriacus

Сирийски пъстър
кълвач

+

Dryocopus martius

Черен кълвач

+

Emberiza cia

Пъстроглава овесарка +

+

Emberiza cirlus

Зеленогуша овесарка +

+

Emberiza citrinella

Жълта овесарка

+

+

Eremophila alpestris
balcanica

Алпийска чучулига

+

Erithacus rubecula

Червеногръдка

+

Falco biarmicus

Далматински сокол

+

+

+

+

Falco cherrug

Ловен сокол

+

+

+

+

+

+

Falco naumanni

Белошипа ветрушка

+

+

+

+

+

+

Falco peregrinus

Сокол скитник

+

+

+

+

Falco subbuteo

Сокол орко

+

+

Falco tinnunculus

Керкенез

+

Ficedula parva

Червеногуша
мухоловка

+

+

Ficedula
semitorquata

Полубеловрата
мухоловка

+

+

Fringilla coelebs

Обикновена чинка

+

+

Fringilla montifringilla Планинска чинка

+

+

Glaucidium
passerinum

Врабчова кукумявка

+

+

+

+

Gypaetus barbatus

Брадат лешояд

+

+

+

+

+

+

Gyps fulvus

Белоглав лешояд

+

+

+

+

+

+

Hieraaetus pennatus Малък орел

+

+

+

+

+

+

Hiraaetus fasciatus

Ястребов орел

+

+

+

+

+

+

Hirundo daurica

Червенокръста
лястовица

+

+

Hirundo rustica

Селска лястовица

+

+

Jynx torquilla

Въртошийка

+

+

Lanius collurio

Червеногърба сврачка +

Lophophanes
cristatus

Качулат синигер

+

+

Loxia curvirostra

Обикновена
кръсточовка

+

+

Loxia leucoptera

Белокрила

+

+

БеК

БоК

CITES

IUCN

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Латинско име

българско име

ЗБР

ЧК ДП

БеК

БоК

CITES

IUCN

+

+

кръсточовка
Lullula arborea

Горска чучулига

+

+

+

Luscinia
megarhynchos

Южен славей

+

Lyrurus tetrix

Тетрев

Merops apiaster

Обикновен пчелояд

+

+

Milliaria calandra

Сива овесарка

+

+

Monticola saxatilis

Пъстър скален дрозд

+

+

Montifringilla nivalis

Снежна чинка

Motacilla cinerea

Планинска
стърчиопашка

+

+

Muscicapa striata

Сива мухоловка

+

+

+

Neophron
percnopterus

Египетски лешояд

+

+

+

Nucifraga
caryocatactes

Сокерица

+

Nycticorax
nycticorax

Нощна чапла

+

Oenanthe isabellina

Ориенталско
каменарче

+

+

Oenanthe oenanthe Сиво каменарче

+

+

Oriolus oriolus

Авлига

+

+

Otus scops

Чухал

+

+

Parus major

Голям синигер

+

+

Perdix perdix

Яребица

Periparus ater

Боров синигер

+

Pernis apivorus

Осояд

+

Petronia petronia

Скално врабче

+

+

Phoenicurus ochrurus

Домашна
червеноопашка

+

+

Phoenicurus
phoenicurus

Градинска
червеноопашка

+

Phylloscopus bonelli

Планински певец

+

+

+

Phylloscopus
collybita

Елов певец

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

Phylloscopus sibilatrix Буков певец
Phylloscopus trochilus Брезов певец

+

Picoides tridactylus

Трипръст кълвач

+

+

+

+

Picus canus

Сив кълвач

+

+

+

+

Picus viridis

Зелен кълвач

+

Podiceps cristatus

Голям гмурец

+

Poecile lugubris

Жалобен синигер

+

+

Poecile montanus

Матовоглав синигер

+

+

+
+

+

+

+

Латинско име

българско име

ЗБР

ЧК ДП

БеК

Poecile palustris

Лъскавоглав синигер

+

Prunella collaris

Пъстрогуша
завирушка

+

Prunella modularis

Сивогуша завирушка

+

+

Ptyonoprogne
rupestris

Скална лястовица

+

+

БоК

+
+

+

Pyrrhocorax graculus Хайдушка чавка

+

Pyrrhula pyrrhula

Червенушка

+

+

Regulus ignicapillus

Червеноглаво кралче

+

+

Regulus regulus

Жълтоглаво кралче

+

+

Saxicola rubetra

Ръждивогушо
ливадарче

+

+

Saxicola torquata

Черноглаво ливадарче +

+

Scolopax rusticola

Горски бекас

Serinus serinus

Диво канарче

+

+

Sitta europaea

Горска зидарка

+

+

Sitta neumayer

Скална зидарка

+

Streptopelia turtur

Гургулица

Strix aluco

Горска улулица

+

Sturnus vulgaris

Обикновен скорец

+

Sylvia atricapilla

Черноглаво
коприварче

+

+

+

Sylvia borin

Градинско
коприварче

+

Sylvia communis

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Белогушо коприварче +

+

+

Sylvia curruca

Малко белогушо
коприварче

+

+

+

Tetrao urogallus

Глухар

+

+

Tichodroma muraria

Скалолазка

+

+

Tringa ochropus

Горски водобегач

+

+

Troglodytes
troglodytes

Орехче

+

+

Turdus merula

Кос

+

+

Turdus philomelos

Поен дрозд

+

+

Turdus pilaris

Хвойнов дрозд

+

+

Turdus torquatus

Белогуш дрозд

+

Turdus viscivorus

Имелов дрозд

+

+

Upupa epops

Папуняк

+

+

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ДП– Директива за птиците, Приложение 1
БеК – Бернска Конвенция, Приложение 2 и 3
БоК – Бонска Конвенция

CITES

+

+

+
+

+

+

IUCN

CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
IUCN – International Union for Conservation of Nature
Таблица 1.15 – 10. Богатство на таксоните - Бозайници
Разред
Artiodactyla

Семейство

Род
Capra
Rupicapra
Capreolus
Cervus
Sus
Canis
Vulpes
Felis
Lynx
Lutra
Martes
Meles
Mustela
Vormela
Ursus
Rhinolophus
Barbastella
Myotis
Pipistrellus
Nyctalus
Vespertlio
Erinaceus
Crocidura
Neomys
Sorex
Talpa
Lepus
Arvicola
Chionomys
Microtus
Myodes
Dryomys
Glis
Muscardinus
Apodemus
Sciurus
Spermophilus
Nannospalax

Bovidae
Cervidae
Suidae

Carnivora

Canidae
Felidae

Mustelidae

Chiroptera

Ursidae
Rhinolophidae
Vespertilionidae

Eulipotyphla

Erinaceidae
Soricidae

Lagomorpha
Rodentia

Talpidae
Leporidae
Arvicolidae

Gliridae
Muridae
Sciuridae
Spalacidae

Брой видове
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Таблица 1.15. – 11. Природозащитен статут на бозайниците в НП „Рила”

Вид

Българско име

ДМ

ЧК

IUCN БеК

БоК

EURO
BATS

ЗБР

Barbastella
barbastellus
Canis aureus
Canis lupus
Capra ibex

Широкоух
прилеп
Чакал
Вълк
Алпийски

ІІ, ІV

VU

NT

ІІ

ІІ

да

2, 3

ІV

VU

LC
LC
LC

ІІ
ІІI

2

CITES

3
1и2

Вид

Българско име

ДМ

ЧК

IUCN БеК

БоК

EURO
BATS

ЗБР

ІІ
ІІ

да
да

2, 3
3

CITES

козирог
Capreolus
capreolus
Cervus elaphus
Chionomys nivalis
Crocidura
leucodon
Crocidura
suaveolens
Dryomys nitedula
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus

Lepus europaeus
Lutra lutra

Сърна
Благороден елен
Снежна полевка
Белокоремна
белозъбка
Малка
белозъбка
Горски сънливец
Северен прилеп
Полунощен
прилеп
Белогръд
таралеж
Дива котка
Обикновен
сънливец
Прилепче на
Сави
Див заек
Видра

Lynx lynx
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Muscardinus
avellanarius
Mustela nivalis
Mustela putorius
Myotis aurascens
Myotis bechsteinii

Рис
Белка
Златка
Язовец
Лешников
сънливец
Невестулка
Черен пор
Златист нощник
Дългоух нощник

ІІ , ІV

ІV
ІV

Myotis blythii

Остроух нощник

Myotis
daubentonii
Myotis
emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus

Erinaceus
roumanicus
Felis silvestris
Glis glis
Hypsugo savii

Myotis nattereri
Nannospalax
leucodon
Neomys anomalus
Neomys fodiens

ІV
ІV
ІV

ІV

DD
LC

EN

ІV

LC

ІІ , ІV

VU
CR
[D+
E]

LC
LC
LC

ІІI
ІІI
ІІI

LC

ІІI

LC
LC

ІІI
ІІI

LC
LC

ІІ
ІІ

LC
LC

3
3

ІІ

LC

ІІI

LC

ІІ

LC
NT

ІІI
ІІ

LC
LC
LC
LC

ІІ

да

2

3

2, 3

1

ІІI
ІІI
ІІI
ІІI

2, 3

2

LC
LC
LC

ІІI
ІІI
ІІI

3

VU

LC
NT

ІІ
ІІ

ІІ
ІІ

да
да

2, 3
2, 3

ІІ, ІV

NT

LC

ІІ

ІІ

да

2, 3

Воден нощник

ІV

-

LC

ІІ

ІІ

да

2, 3

Трицветен
нощник
Голям нощник
Мустакат
нощник
Нощник на
Натерер
Белозъбо сляпо
куче
Малка водна
земеровка
Голяма водна

ІІ, ІV

VU

LC

ІІ

ІІ

да

2, 3

ІІ, ІV
ІV

NT
LC

LC
LC

ІІ
ІІ

ІІ
ІІ

да
да

2, 3
2, 3

ІV

LC

LC

ІІ

ІІ

да

2, 3

EN
ІV

DD
LC
LC

ІІI
ІІI

3

Вид

Българско име

Nyctalus
lasiopterus
Nyctalus noctula

земеровка
Голям (гигантски)
вечерник
Ръждив вечерник

Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
pygmaeus
Plecotus auritus
Rhinolophus
euryale
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Rupicapra
rupicapra
Sciurus vulgaris
Sorex araneus
Sorex minutus
Spermophilus
citellus
Sus scrofa
Tadarida teniotis
Ursus arctos
Vespertilio murinus
Vormela
peregusna

ДМ

ЧК

IUCN БеК

БоК

EURO
BATS

ЗБР

ІV

VU

NT

ІІ

ІІ

да

2, 3

ІV

LC

LC

ІІ

ІІ

Кафяво
прилепче
Малко кафяво
прилепче
Кафяв дългоух
прилеп
Южен
подковонос
Голям
подковонос
Малък
подковонос

ІV

LC

LC

ІІI

ІІ

да

3

ІV

-

LC

ІІ

ІІ

да

3

ІV

NT

LC

ІІ, ІV

VU

NT

ІІ

ІІ

да

2, 3

ІІ, ІV

EN

LC

ІІ

ІІ

да

2, 3

ІІ, ІV

LC

LC

ІІ

ІІ

да

2, 3

Дива коза
Катерица
Обикновена
кафявозъбка
Малка
кафявозъбка

ІІ , ІV

EN

LC
LC

ІІI
ІІI

LC

ІІI

LC

ІІI

Лалугер
Дива свиня
Булдогов прилеп
Мечка
Двуцветен
нощник

ІІ , ІV

VU
LC

ІІ
ІІI

Пъстър пор

VU

ІV

DD

LC

ІІ

ІІ , ІV

EN

LC

ІІ

ІV

LC

LC

ІІ

VU

VU

ІІ

ДМ - Директива 92/43 ЕС
ЧК - Червена книга на България
IUCN – Световен Червен списък 2015.2
БеК - Бернска конвенция
БоК – Бонска Конвенция
EUROBATS – Споразумение за опазване на прилепите
ЗБР – Закон за биоразнообразието
CR - критично застаршени,
EN – застрашени,
VU – уязвими,
NT – почти застрашени,
LC – слабо засегнати,
DD – с недостатъчно данни.

CITES

3

2, 3

2
ІІ

да

ІІ

да

3

2, 3
3

2, 3
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Приложение 1.16.4. Селско стопанство
Таблица. 1.16.4 – 1. Справка за издадените разрешителни за паша от ДНП „Рила“

Години

Разрешителни
за паша бр.

Разрешителни
за добив сено

2003

Площ
в дка

Паша

Брой
овце

Брой
коне

Брой
ЕРД

1128

364

524

Добив
на
гъби
кг

Добив на
черна
боровинка

1100

325

2006

56

1300

403

396

100

2008

58

3189

273

1441

4937

2009

59

3294

345

1422

-

2011

106

6093

448

2343

1950

2013

166

5

7616

546

3509

79124

7000

2014

137

6

8549

799

4448

97160

2200

Приложение 1.16.7. Информация за състоянието на сградите, ползвани като
хижи и заслони в НП «Рила» и възможностите, които те предлагат на туристите,
получена в резултат на извършената инвентаризация на място през месеците юниюли 2015г. :
Хижа: Екодом ”Самоковището”. Местоположението й е в НП „Рила”, в м.
Самоковището над с. Бистрица. Собственост е на
Община Дупница.
Предназначението на сградата е за туристическа хижа. Начина на ползване е
обслужване на туристите с възможност за подслон и храна. Сградата е масивна,
двуетажна с бетонни основи. Застроената й площ е 125,57кв.м. Брой на легловата
база – 12 легла. Общото състояние на хижата е много добро.Конструкцията й е
масивна. Сградата разполага с 4 бр. спални помещения, 1 бр. кухня, 1 бр. вътрешна
тоалетна и 1 бр. зала. Обеспечеността й с техническа инфраструктура е: ел
захранване от собствен мини ВЕЦ; наличие на водохващане и водопровод с питейна
вода. Няма пречистване на канализацията от 2 броя вътрешни и един брой външна
тоалетни. Няма наличие на телекомуникациионна връзка. Отоплението й е на твърдо
гориво ( дърва) с локална водна отоплителна инсталация. Около сградата няма
наличие на временни постройки (бунгала и др.), но в околното й пространство са
разположени 5 броя маси с пейки за туристите. Няма наличие на оборудвани външни
площадки около хижата за игри и двигателни упражнения:. До хижата има
автомобилен
достъп
(път)
за
осигуряване
на
храна
и
аварийно
обслужване(евакуация).
Хижа «Еверест» и заслон »Ледено езеро» на подстъпите към връх Мусала,
северозападно до Леденото езеро. Собственост е на БТС, с предназначение –
заслон преди изкачване на вр.Мусала. Сградата се ползва за отдих и туризъм. Има
един етаж и таванско помещение, със застроена площ от 212кв.м..Разполага с 30
легла за пребиваване. Общото състояние на хижата е добро. Конструкцията на
сградата е полумасивна. Тя разполага с 1 брой спално помещение, 1 брой кухня и
столова. Има електроснабдяване и електрическо отопление. Няма водохващане и
водопровод, канализация и външни тоалетни, както и телекомоникационна
връзка.Около сградата няма други временни постройки(бунгала). Не са оборудвани
външни (около хижата) пространства за почивка и хранене(огнища, маси, пейки,
шезлонги и др.), както и външни площадки около хижата за игри и двигателни
упражнения. Няма автомобилен достъп (път) до хижата за осигуряване на храна и
аварийно обслужване(евакуация).
Къща за гости „Зелени Преслап”, намираща се в едноименната местност близо
до КК Паничище. Къщата е собственост на Владимир Илиев Цветков.
Предназначението й за ползване е „хижа за отдих и туризъм”. Сградата има 3 етажа
със застроена площ 260кв.м. На туристите се предлагат 30 броя легла. Общото
състояние на хижата е отлично, с масивна конструкция. На туристите се предлагат 15
спални помещения, 1 брой столова, кухня, склад, санитарен възел, плувен басейн и
сауна, генераторно помещение. Инфраструктурната й обеспеченост е ел. Агрегат,
водохващане и водопровод, и 3броя външни тоалетни с UV пречистване на водата.
Има наличие на телекомуникация с GSM покритие, сателитна телевизия и мобилен
интернет .Вид отопление - на твърдо гориво, а около сградата има допълнително 6
броя бунгала за подслон. Има наличие на оборудвани външни (около хижата)
пространства за почивка и хранене - маси с пейки и барбекю. Няма изградени и
оборудвани външни площадки около хижата за игри и двигателни упражнения:. Има
наличие на автомобилен достъп (път) до хижата за осигуряване на храна и аварийно
обслужване(евакуация).
Хижа- Почивна база Бели Искър, намираща се до пътя за яз. Бели Искър.
Собственост е на Станилов ЕООД -гр. София. Предназначението й е почивна база за
отдих и туризъм. Сградата има 2 етажа и застроена площ : Блок 1 -358кв.м.; Блок 2334кв.м.. Броя на леглата не е посочен, тъй като сградата е в ремонт. Общото
състояние на хижата се очаква да бъде отлично, тъй като сега е в процес на ремонт.
Конструкцията на сградата е масивна, има електроснабдяване, водохващане и
водоснабдяване, канализация и GSM покритие. Отоплението й е локално водно с

парокотелно, склад и гараж. Има наличие на оборудвани външни(около хижата)
пространства за почивка и хранене(огнища, маси, пейки, шезлонги и др.), без
оборудвани външни площадки около хижата за игри и двигателни упражнения:. Има
осигурен автомобилен достъп (път) до хижата за осигуряване на храна и аварийно
обслужване(евакуация)- асфалтов път.
Почивна база на ПРО ЕАД, която се намира до пътя за яз. Бели Искър.
Собственост е на Станилов ЕООД гр. София. Предназначението на сградите е хижи,
почивна база за отдих и туризъм. Сградите са двуетажни с тавански помещения, със
застроени площи: Вила1-114.кв.м.; Вила2-125кв.м.; Вила3-165кв.м. Броя на леглата е :
Вила1- 14броя; Вила2- 28 броя; Вила3- 26 броя. Общото състояние на сградите е
отлично, като конструкцията им е масивна. Сградите разполагат с :Вила1- 9бр.
спални помещения, 8 бр. тоалетни, 1 бр. кухня с трапезария; Вила2- 14бр. спални
помещения, 1, бр. рецепция, 18 бр. тоалетни, 1 бр. игрална зала; Вила3- 12бр. спални
помещения, 10 бр. тоалетни, 2 бр. кухня с трапезария. Сградите са електроснабдени,
водоснабдени, имат канализация и пречистване на отпадъчните води и GSM покритие.
Отоплението е централно парно. Около една от вилите има временна постройкафургон. Има наличие на оборудвани външни(около хижата) пространства за почивка
и хранене(огнища, маси, пейки, шезлонги и др.), както и .оборудвани външни
площадки около вилите за игри и двигателни упражнения. До сградите има наличие на
автомобилен
достъп
(път)
за
осигуряване
на
храна
и
аварийно
обслужване(евакуация) – асфалтов път.
Почивна база Хидрострой с местоположение в близост до КК Паничище,
собственост на Весела Десподова. Предназначение на сградата - почивна база за
отдих и туризъм. Брой леглата в сградата - 20 броя, при добро общо състояние на
хижата. Конструкцията й е масивна. Тя разполага със спални помещения, кухня,
столова и 6 вътрешни тоалетни. Сградата няма собствено елзахранване, има
водопровод, канализация, пречистване на отпадъчните води и телекомуникационна
връзка. Отоплението й е на твърдо гориво и около нея има 7 броя бунгала. Има
наличие на оборудвани външни(около хижата) пространства за почивка и
хранене(огнища, маси, пейки, шезлонги и др.) - 3 броя беседки, пейки с маси, 2
огнища и оборудвани външни площадки около хижата за игри и двигателни
упражнения - площадка за игра. До сградата има наличие на автомобилен достъп
(път) за осигуряване на храна и аварийно обслужване(евакуация) – асфалтов път.
Хижа :"Мусала", собственост на БТС "Самоков". Отдадена е на концесия(наем)
на Николай Стоянов - "Мусала 2011" ЕООД. Предназначението и е за нощувка на
туристите. Представлява полумасивна сграда на два етажа със застроена площ 266
кв.м. и леглови капацитет – 30 легла. Общото състояние на хижата е добро. Има 2
бр.спални помещения, 1 бр.кухня и столова. Захранването й с електричество е от
генератор, няма водохващане и водопровод, няма канализация и пречистване на
отпадъчните води, като разполага с 2 броя външни тоалетни и септична яма. Има
наличие на телекомуникационна връзка и отоплението й е на дърва. Около хижата
няма временни постройки(бунгала и др.), има временни външни места за хранене.
Няма наличие на оборудвани външни площадки около хижата за игри и двигателни
упражнения. Има наличие на автомобилен достъп (път) до хижата за осигуряване на
храна и аварийно обслужване(евакуация) за автомобили с висока проходимост.
Хижа "Вада" с местоположение в долината на р.Черни Искър на 9км от с.
Говедарци. Собственост е на ТД "Рилски турист" Самоков и е отдадена на концесия
(наем) на Георги Илиев като наемател. Предназначението и е хижа за подслон на
туристите. Сградата е масивна на два етажа с бетонни основи и застроена площ:
268.79 кв.м. Разполага с 20 легла, при общо добро състояние на хижата. Има 5 броя
спални, 1 брой кухня, 2 броявътрешни тоалетни и 2 броя складови помещения.
Разполага със собствен мини ВЕЦ за елзахранване, има водохващане и водопровод и
1 бр. външна тоалетна без пречистване на онпадъчните води. Разполага с
телекомуникационна връзка и отопление на твърдо гориво (печки на дърва). Около
хижата няма временни постройки(бунгала и др.). Има слънчев колектор за топла
вода и оформен паркинг за автомобили. Има наличие на оборудвани външни(около
хижата) пространства за почивка и хранене(огнища, маси, пейки, шезлонги и др - 5

броя маси и 10 броя пейки, но не разполага с оборудвани външни площадки около
хижата за игри и двигателни упражнения:. До хижата има наличие на автомобилен
достъп (път) за осигуряване на храна и аварийно обслужване(евакуация).
Хижа ”Заврачица” с местоположение в местността Заврачица на левия бряг на
Права Марица. Собственост е на ТД "Рилски турист" Самоков и е предоставена за
временно ползване - нонцесия(наем) на
ЕТ”Пламен Зашев” като наемател.
Предназначението на сградата е хижа са подслон на туристи. Съставена е от нова
масивна хижа на два етажа и бетонни основи и стара хижа – масивна сграда на
един етаж и бетонни основи. Застроената площ е 200.08 кв.м. за новата хижа и 57.67
кв.м. – за старата хижа. Броя на леглата, с които общо се разполага е 50 легла.
Общото състояние и на двете хижи е добро. Вътрешното разпредеиление на сградите
осигурява 8 броя спални помещения, 1 брой кухня и 2 броя складови помещения.
Елзахранването е от собствен мини ВЕЦ, има водохващане и водопровод, 2 броя
външни тоалетни, които са без канализация и пречистване на отпадъчните води. Няма
телекомуникационна връзка, а отоплението е на твърдо гориво(печки на дърва). Около
сградите няма допълнителни временни постройки(бунгала и др.). Изградено е
оборудвано външно(около хижата) пространство за почивка и хранене - маси с
пейки. Нама наличие на оборудвани външни площадки около хижата за игри и
двигателни упражнения. Има наличие на автомобилен достъп (път) до хижата за
осигуряване на храна и аварийно обслужване(евакуация), който обаче е в много
лошо състояние.
Хижа „Иван Вазов” с местоположение - над десния бряг на река Бистрица.
Собствеността на хижата е на :”Иво 95”ООД, а предназначението й е за отдих и
туризъм. Сградата е на два етажа със застроена площ 158 кв.м. и разполага със 150
легла. Общото състояние на хижата е добро, като сградата е масивна. Вътрешното
разпределение предоставя 7 броя спални помещения, 6 малки бунгала с 4 легла , 3
големи бунгала с по 2 легла, 4 броя вътрешни тоалетни, кухня и столова.
Инфраструктурната обеспеченост е: елзахранване от собствен мини ВЕЦ, наличие на
водохващане и водопровод, но без канализация и плречистване на отпадъчните води и
без наличие на Телекомуникационна връзка. Отоплението е на твърдо гориво и около
сградата има разположени 9 броя бунгала, като топла вода се осигурява от соларен
панел. Около сградата има наличие на оборудвани външни пространства за почивка
и хранене - маса с пейки, но няма наличие на оборудвани външни площадки за игри
и двигателни упражнения: До хижата няма автомобилен достъп (път) за осигуряване
на храна и аварийно обслужване(евакуация).
Хижа „ Ловна” с местоположение в местността Горелото над р. Джерман. Тя е
собственост на ТД Паничище. Предназначението и е хижа за отдих и туризъм.
Сградата е на два етажа в добро състояние, със застроена площ от 163 кв.м. и
разполага с 32 броя легла. Конструкцията й е масивна. Има 6 бр. спални помещения,
кухня, столова и склад. Техническа инфраструктура осигурява елзахранване от
собствен мини ВЕЦ., валичие на водохващане и водопровод, наличие на канализация
и пречистване(външни тоалетни?) и осигурена телекомуникационна връзка - GSM
покритие. Отоплението е с печки на дърва. Около жижата има временни постройки
(бунгала и др.) - 1 бр. бунгало и склад. Установено е наличие на оборудвани
външни(около хижата) пространства за почивка и хранене - огнище, маси и пейки, без
оборудвани външни площадки за игри и двигателни упражнения. Няма наличие на
автомобилен достъп (път) до хижата за осигуряване на храна и аварийно
обслужване(евакуация).
Хижа ”Мальовица” с местоположение на 1960 м. надморска височина в
долината на река Мальовица. Собственост е ТД "Рилски турист" Самоков и е дадена
на концесия(наем) на „Трансгруп” ЕООД като наемател. Предназначението на
хижата е за туризъм. Новата сграда има три етажа, масивна конструкция и застроена
площ 276.15 кв.м. Старата сграда не се използва, на тя е масивна двуетажна сграда
със застроена площ 100.16 кв.м. Броя на леглата, които могат да се предоставят на
туристите е 80 легла. Общото състояние на хижата е много добро с вътрешно
разпределение - 16 броя спални помещения, 1 брой кухня, 2 броя вътрешни тоалетни
и 2 броя складови помещения. Хижата е електроснабдена(има трафопост), има

водохващане и водопровод, няма канализация и пречистване на отпадните води (1
бр.септична яма), но има телекомуникационна мръзка. Отоплението е на твърдо
гориво (локално водно отопление на дърва). Около сградата има
временни
постройки(бунгала и др.)- 7 броя бунгала, които за сега са неизползвоеми. Има
наличие на оборудвани
външни(около хижата) пространства за почивка и
хранене(огнища, маси, пейки, шезлонги и др.)- пет броя маси с пейки, но няма
оборудвани външни площадки за игри и двигателни упражнения. Има автомобилен
достъп (път) до хижата за осигуряване на храна и аварийно обслужване(евакуация),
но той е в много лошо състояние и е само за автомобили с висока проходимост.
Хижа „Марица”, собственост на ТД „Рилски турист”, с предназначение хижа за
отдих и туризъм. Сградата е на два етажа със застроена площ 210кв.м. и предоставя
възможност за пренощуване на 50 души. Конструкцията на хижата е масивна, с
общо добро състояние и вътрешно разпределение от спални помещение със
санитарни вътрешни възли и умивалник, столова с кухненски блок. Хижата е
захранена с ток от ел. Агрегат, има водохващане и водопровод, канализация без
пречистване на отпадъчните води и няма наличие на телекомуникационна връзка.
хОтоплението е с печки на твърдо гориво. Има наличие на оборудвани външни(около
хижата) пространства за почивка и хранене - пейки с маси, но няма оборудвани
външни площадки окоро хижата за игри и двигателни упражнения. Има автомобилен
достъп (път) до хижата за осигуряване на храна и аварийно обслужване(евакуация).
Хижа ”Отовица” с местоположение в долината на река Отовица на 1420 метра
надморска височина. Собственост е на Борис Андреев - „Веспи” с предназначение
на сградата – хижа за туризъм. Етажността й е 4 етажа с бетонни основи и застроена
площ от 208.96 кв.м. Предлага 40 легла за пренощуване. Общото състояние на хижата
е много добро и има масивна конструкция. Вътрешното разпределение е от 10 броя
спални помещения, 1 брой кухня, 11 броя вътрешни тоалетни, столова и складови
помещения. Има електроснабдяване, водохващане и водопровод, няма канализация
и пречистване на отпадните води. В сградата има телекомуникационна връзка, а
отоплението е на твърдо гориво. Около сградата има временни постройки - 6 броя
бунгала, стара столова и един склад. Оборудвани са външни (около хижата)
пространства за почивка и хранене - 10 броя пейки, маси и беседка, както и детска
площадка. До хижата има автомобилен достъп (път) за осигуряване на храна и
аварийно обслужване(евакуация).
Хижа „ Рилски езера” с местоположение над КК Паничище .Собственост е на
ТД ”Рилски езера” с предназначение - хижа за отдих и туризъм. Етажността на
сградата е 5 етажа със застроена площ от 681кв.м. и предлага леглова база със 180
места.Общото състояние на хижата е отлично и тя е с масивна конструкция.
Вътрешното разпределение е от 24 броя спални помещения, ресторант, 2 броя кафе
аперитив, столова, кухня, ски гардероб. Хижата е електроснабдена, има
водохващане и водопровод, канализацията е до септична яма без пречистване на
отпадъчните води. Има GSM покритие и централно водно отопление. Около сградата
няма временни постройки(бунгала и др.). До хижата има достъп със седалкова
въжена линия, наличие на лифт и ски писта за начинаещи. Няма оборудвани
външни(около хижата) пространства за почивка и хранене(огнища, маси, пейки,
шезлонги и др., но има спортна площадка. До хижата има автомобилен достъп (път)
за осигуряване на храна и аварийно обслужване(евакуация) , който е черен (земен)
път в много лошо състояние и е само за автомобили с висока проходимост.
Хижа „ Седемте езера” с местоположение, северно от Рибното езеро.
Собственост е на ТД Рилски турист и е с предназначение – хижа за отдих и туризъм.
Сградата е на два етажа и таван, със застроена площ от 240кв.м. и леглова база от 90
легла. Общото състояние на хижата е добро, с масивна конструкция.
Електроснабдена е от мини ВЕЦ, има водохващане и водопровод, има канализация и
външни тоалетни без пречистване на отпадъчните води. Сградата има GSM покритие и
е с отопление- печки на твърдо гориво. Около сградата няма
временни
постройки(бунгала и др.), но има наличие на оборудвани външни(около хижата)
пространства за почивка и хранене - маси и пейки. Няма оборудвани външни

площадки около хижата за игри и двигателни упражнения:. Няма автомобилен достъп
(път) до хижата за осигуряване на храна и аварийно обслужване(евакуация).
Хижа „ Скакавица” с местоположение в Скакавишката долина, в подножието
на вр. Кабул. Собственост е на ТД Рилски езера и е с предназначение- хижа за отдих
и туризъм. Сградата има 3 етажа + таван, със застроена площ от 306 кв.м. и
разполага с 130. легла. Хижата има масивна конструкция и добро общо състояние.
Вътрешното разпределение осигурява спални помещения, кухня, вътрешни тоалетни и
столова. Енергоснабдяването е от слънчеви панели, елагрегат и мини ВЕЦ, има
водохващане и водопровод, канализация без пречистване на отпадъчните води. Няма
наличие на телекомуникационна връзка и е с отопление на твърдо гориво. Около
сградата няма временни постройки(бунгала и др.). Има оборудвани външни(около
хижата) пространства за почивка и хранене - маси с пейки и 2 броя огнища. Няма
оборудвани външни площадки около хижата за игри и двигателни упражнения и
автомобилен
достъп
(път)
за
осигуряване
на
храна
и
аварийно
обслужване(евакуация).
Хижа „ Чакър войвода” с местоположение, по пътя от КК Бодрост за дворец
Саръгьол. Собственост е на ТД Рилски турист, но е дадена под аренда на „Елен 8”
ЕООД с предназначение: хижа за отдих и туризъм. Сградата е с масивна конструкция,
има два етажа със застроена площ от 166кв.м., разполага с 35 легла при добро
общо състояние. Вътрешното разпределение е от 5 броя спални помещения, 1 брой
кухня, 1 брой столова и 1 брой складово помещение. Има соларен панел,
водохващане и водопровод, една външна тоалетна, септична яма. Сградата има
GSM покритие и е с отопление на твърдо гориво(печки на дърва). Няма около хижата
временни постройки(бунгала и др.), но има оборудвани външни пространства за
почивка и хранене - пейки и огнище. Няма оборудвани външни площадки за игри и
двигателни упражнения. Има автомобилен достъп (път) до хижата за осигуряване на
храна и аварийно обслужване(евакуация).
Други туристически обекти с възможности за подслон или предлагащи
различни допълнителни условия за отдих са :
 Хижа «Ястребец» с панорамна площадки и горна станция на кабинковия лифт
«Боровец – Ястребец», с предлагане на планински байкове, ски-гардероб, скиписти и др.;
 Заслон «Страшното езеро» край северния бряг на едноименното езеро в
Северозападна Рила;
 Хижа «Медарника»(«Мечит»), предлагаща условия за отдих на туристите в
околното й пространство, ски- гардероб и ски-писта за деца и начинаещи с
влек и горен плац на ски-писта «Говедарци»;
 Заслон «Кобилино бранище»- на границата между Северозападна и Средна
Рила, опорен пункт по дългите туристически преходи от х.»Мечит» до х.»Рибни
езера» и от х. «Мальовица» до х. «Рибни езера».;
 Заслон »Гранитна вода»(«Орловец») в подножието на връх Орловец;
 Заслон (укритие) БАК(Български алпийски клуб) близо до североизточния склон
на връх Орловец;
 Хижа «Рилски езера» има площадка с панорамен изглед към местността
Каменното мостче, на входа на циркуса на Седемте рилски езера. Има добре
поддържана ски писта с влек и с дължина 900 м. От 2009г. до нея от х.
«Пионерска» работи двуседалков лифт с дължина 2 км и преодоляване на
денивелация от 500м.
 Хижа «Мальовица» има в околното й пространство туристически съоръжения за
отдих и преспиване, център е на българското планинарство, база на Фондация
»Планинар», която тук провежда различни образователни курсове за деца;
 Хижа «Отовица» в околното си пространство има условия за отдих на туристите
и предлага разходки и преходи с коне;
 Хижа «Добърско» има на поляната край нея кътове за отдих и спортни
площадки за туристите и ски писта с влек;

Приложение 1.16.7 – 2. Туристически маршрути
Туристически пешеходни маршрути
В зависимост от интензивността на използването и възможността за поемане на
пешеходните туристически потоци, които се насочват към Национален парк ”Рила”,
туристическите маршрути на територията на парка са класифицирани като основни и
второстепенни още в първия план за управление. В дадените по-долу кратки описания
за всеки един маршрут и за неговата характеристика трябва да се има предвид, че
информацията отразява мометното му състояние към пролетта и лятото на 2015 г.
Основни пешеходни туристически маршрути :
1. Паничище – Зелени преслап – хижа „Рилски езера”
Маршрутът е туристически пешеходен с изходна точка курортно селище
Паничище, до което има автомобилен достъп от гр. Сапарева баня и крайна точка х.
„Рилски езера”. От него могат да се предприемат туристически преходи към високата
част на Северозападна Рила. Има жълта лентова маркировка.. Продължителността на
пешеходния преход е около два и половина – три и половина часа .Дължината на
маршрута е 12,30 км, в това число в границите на парка – 6,50км.
2. Бързанска поляна – хижа „Ловна” – хижа „Рилски езера”
Маршрутът е туристически пешеходен с изходна точка курортно селище
Паничище в местността Барзанска поляна, до която има автомобилен достъп от гр.
Сапарева баня и крайна точка – х. „Рилски езера”. До м.”Зелени преслап” има синя
лентова маркировка, а при разклона „Зла бара” има стълб с указателни табели. От там
по пътека с червена маркировка се стига до хижата. Дължината на маршрута е 3,7 км,
като в границите на парка дължината му е 2,6км, а продължителността на пешеходния
преход е от един и половина до три и половина часа.
3. Хижа „Рилски езера” – Раздела- връх Мальовица – хижа „Мальовица”
Маршрута е туристически пешеходен високопланински с изходна точка хижа
„Рилски езера” и крайна точка х. „Мальовица”. До изходната точка може да се стигне
по пешеходни маршрути, със седалков лифт или с високопроходим автомобил
Кръстопътно местоположение между х.”Иван Вазов” и връх Мальовица има местността
Раздела, където има отклонение за пряка пешеходна връзка до Рилски манастир.
Пътеката е маркирана с червени ленти и има низходяща денивелация от 700м.
Времетраенето на пешеходния преход е около три часа. Пешеходният преход от х.
„Иван Вазов” до х. „Мальовица отнема около 6-7 часа път, или общо от х. „Рилски
езера” до х. „Мальовица” пешеходният преход има продължителност 12,0-13,0 часа.
Общата дължина на този маршрут е 14,3 км, в нова число 12,4км в границите на парка и
не е препоръчително да се изминава на един път.
4.Хижа „Мальовица” – заслон”Страшното езеро” – заслон „Кобилино
бранище” – хижа „Рибни езера”
Маршрута е туристически пешеходен с денивелация между начална и крайна
точка над 1200 м, с изходен пункт х.”Мальовица” и краен пункт х. „Рибни езера”. По
трасето има два заслона и маркировката на маршрута е с червени ленти.. През него
има пътека, която осъществява пряка връзка между заслоните „Страшното езеро” и
„Орловец”. Целият маршрут пешеходно се изминава за 9 – 10 часа, което даже и за
летния сезон е доста продължителен преход за светлата част от деня. Разстоянието
между началната и крайната точка на маршрута е около 18,3 км., от които 6,2км в
границите на парка.
5. Хижа „Рибни езера” – Павлев връх – хижа „Македония”
Това е високопланински пешеходен маршрут, който преодолява пет рилски
върха с височина над 2650 м, като има за начална точка х. „Рибни езера” и крайна
точка – х. „Македония”. Маркировката по маршрута е червена лентова, като в началото
му тя трябва да се поднови. На 300 м под връх Черна поляна се намира седловината
Кадиин гроб, която е връзка между Средна и Югозападна Рила. Целият пешеходен
преход от началната до крайната точка през летния сезон изисква предвиждане на над
седем часа време. Дължината на маршрута е около 11,0 км., от които 4,0км в
границите на парка.
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6. Хижа „Македония” – връх Капатник – местност Предела
Високопланински пешеходен туристически маршрут по южното било на
Югозападна Рила с преодоляване на седем върха със средна височина 2350 м,
начална точка х. „Македония” и крайна точка – местност Предел. Между най южния
връх на Рила – Капатник и крайната точка на маршрута, денивелацията е над 1000м.
Маршрута е маркиран със сини ленти, а част от него преминава през резервата
„Парангалица”, обявен със Зап. № РД-1111/25.10.2004г.. От х.”Македония” до
подножието на вр.Крапатник , пешеходният преход изисква около 6-7 часа път , като
спускането до местността Предела е извън границите на парка. Общо преходът по
този маршрут изисква около десет часа път. Общата дължина на този маршрут е
около 26,10 км., от които 14,2км в границите на парка7. Хижа „Рибни езера” – Канарски преслап – връх Вапа- седловина Джанкахижа „Грънчар”
Високопланински туристически пешеходен маршрут, който се използва и от
групи за екскурзионно летуване с начален пункт х. „Рибни езера” и краен пункт- х.
„Грънчар”. По пътека с червена лентова маркировка се стига до вр.Суха Вапа,
заобикаля се вододайната зона на яз.Бели Искър и от там се стига до седловината
Джанка(Долни куки) и х. „Грънчар”. Част от маршрута преминава през „Централен
рилски резерват”, обявен със Зап. № РД- 1112/25.10.2004г-Общо през летния сезон
пешеходният преход по този маршрут трае около шест – седем часа, а неговата
дължина е 15,6 км., от които 14,2км в границите на парка.
8. Хижа „ Грънчар”-седловина Джанка-връх Овчарец- Маришки връх –
връх Мусала – хижа „Мусала”
Пешеходен туристически маршрут, за който изходен пункт чрез асфалтов път,
дълъг 17 км е гр. Якоруда. През курорта „Трещеник” по него се стига до местността
Нехтеница, след която път с трошенокаменна настилка дълъг 6 км, завършва до хижата.
Начална точка на пешеходния туристически маршрут е х. „Грънчар”, а крайна точка –
х.”Мусала”. По пътека със синя лентова маркировка се стига до седловината Джанката,
на която има главен маркировъчен стълб. От там при червена маркировка по
Мусаленското било започва летния и зимен маршрут за връх Мусала. Общо, за
пешеходният преход от х. ”Грънчар” до х.”Мусала”, са необходими около 6,30-7,0 часа
път. Дължината на туристическия пешеходен маршрут е около 13,0км., като той изцяла е
в границите на парка.Участъкът от заслона”Ледено езеро” до вр.Мусала предстои да
се обнови по проект.
9. Хижа „Мусала” – курортен комплекс Боровец
Пешеходен туристически маршрут с начална точка х.”Мусала” и крайна точка –
к.к.Боровец. Този маршрут може да се измине изцяло пеша по долината на р.
Мусаленска Бистрица или комбинирано с пешеходен преход по хоризонтална алея до
х. „Ястребец” и от там с кабинков лифт до Боровец. Класическия пешеходен маршрут
преминава край ски-пистите Маркуджиците и излиза на асфалтовото шосе за с. Бели
Искър, по което се слиза до Боровец. Тази част от маршрута е извън границите на
парка. Маршрута има червена лентова маркировка. Пешеходния преход през летния
сезон има продължителност 4,30-5,0 часа. Дължината на маршрута е около 9,5 км., от
които 3,9 км извън границите на парка.
10. Хижа”Мусала” – Маришки връх – връх Манчо – хижа ”Заврачица”
Високопланински туристически пешеходен маршрут с изходен пункт
хижа”Мусала” и крайна точка – хижа „Заврачица”. От хижа „Мусала” до вр. Мусала
маршрута е описан в маршрут №8. От вр. Мусала се минава край маркировъчен стълб
с табелки. До седловината Заврачица на места туристическата пътека вследствие
преминаването на голям брой туристи е дълбоко ерозирана. От седловината за около
час се стига до х. „Заврачица”. Част от маршрута преминава през „Централен рилски
резерват:. Общо, пешеходният преход през летния сезон има продължителност 9-10
часа, при обща дължина на маршрута 13,6 км.и е изцяло в границите на парка.
11. Хижа „Заврачица” – хижа „Белмекен”
Високопланински труден туристически пешеходен маршрут с множество
денивелации и без междинни подслони, с начална точка х.”Заврачица” и крайна точка
х. „Белмекен”. Част от маршрута минава по Ибърското било, едно от двете основни
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била на Източна Рила. От седловината Премката, разделяща Равни чал от вр. Белмекен,
за около половин час се отива до х.”Белмекен”. Общо, целият маршрут може да се
премине за не по-малко от седем часа и неговата дължина е около 14,80 км., като той е
изцяло в границите на парка.
12. Хижа „Белмекен” – Равнивръшка река – Летовище Костенец
Туристически пешеходен маршрут с начална точка х.”Белмекен” и крайна точка
Летовище Костенец, което е изходен подход към хижата. При резерват „Ибър” , през
който минава, маршрута прави рязък завой на изток по долината на р. Чавча, след
което плавно се спуска на североизток към Летовище Костенец. Част от маршрута до
летовище Костенец е извън границите на парка. Общата дължина на маршрута е 12,1
км, оит които в границите на парка са 10,0км, а пешеходно се изминава за около 5,30
часа.
13.Хижа „Белмекен” – язовир Белмекен – хижа „Юндола”, Летовище
Юндола
Туристически пешеходен маршрут с начален пункт х. „Белмекен и краен пункт х.
Юндола. Маршрута преминава под основната стена на язовир Белмекен при
Криворечката седловина.. Маркировката е едновременно жълта, зелена, синя. Няма
указателни табели за яз. Белмекен и лет. Юндола. От язовир Белмекен през хижа
„Христо Смирненски” до хижа”Юндола” , която е край шосето за Велинград и до
курорта Юндола, маршрута е извън границите на парка.. Общо, туристическия
маршрут има дължина 22,30 километра, от които 6,1км са в границите на парка и с
пешеходен преход може да се измине за около осем часа.
14.Хижа „Трещеник” – хижа „Грънчар” – хижа „Заврачица”
Туристически пешеходен маршрут с високопланински характер с начална точка
хижа „Трещеник”(извън границите на парка) и крайна точка – хижа „Заврачица”. На
входа на м. Нехтеница има декоративна арка, която информира, че се навлиза в
Националния парк. Маршрута минава през т.н.”Кайзеров път”. При кръстопътната
седловина Заврачица има главен маркировъчен стълб, пътеки за х.”Белмекен” и
Мусала и покрай р. Права Марица се стига до х.”Заврачица”. Дължината на маршрута
е 20,70 км, от пкоито 16,3км в границите на парка и се изминава общо за около 6,0
часа.
15.Летовище „Бодрост” – хижа „Македония”
Туристически пешеходен маршрут с отправна точка Летовище „Бодрост”(извън
границите на парка) и крайна точка – хижа „Македония”. До летовище „Бодрост”, което
се намира на 25 км от гр. Благоевград може да се отиде с кола по асфалтов път.
Летовището е изходен пункт за многобройни маршрути – до х.”Македония”, до
х.”Чакалица”, до Царев връх, до Марков камък и др. По трасето се преминава през
Карталска поляна(символичен вход към НП”Рила”, край резерват „Парангалица”, край
природното образувание Черната скала и се стига до хижа „Македония”. Пешеходния
преход трае около три-четири часа , а цялото разстояние има дължина 11,70 км, от
които 9,6км в границите на парка.
16.Хижа”Семково” – връх Вапа – хижа „Рибни езера”
Планински туристически пешеходен маршрут с начална точка х. „Семково” и
крайна точка – х. „Рибни езера”. Хижата се намира в курорта Семково, който отстои на
17,0 км асфалтов път от гр. Белица и е извън границите на парка.. Маркировката е
червена., а след Вапските езера се върви по пътека със жълта лентова маркировка. По
пътеката има входна декоративна арка на НП ”Рила”. На седловината „Горни куки” има
стълб с табелки, показващи посоките към х. „Грънчар” и х. „Рибни езера”. Общата
дължина на маршрута е около 11 км, от които 7,8км в границите на парка и се
изминава през летния сезон за около 7,0 – 8,0 часа.
17. Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – Заслон Кобилино
бранище
Пешеходен туристически маршрут с изходен пункт Рилски манастир и крайна
точка – заслон „Кобилино бранище.” По маршрута има места за послон, хранене и
площадки за отдих. На Кирилова поляна има посетителски център на ПП”Рилски
манастир”. Атракция за туристите е образователната екопътека „Пътеката на младия
природолюбител” и маршрута от Кирилова поляна до Сухото езеро, който е обявен от
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ПП”Рилски манастир” за ботанически. . Маркировката е лентова със жълт и зелен цвят и
с табелки. Част от маршрута преминава през резерват „Риломанастирска гора”, но
той почти изцяло(с изключение на заслон „Кобилино бранище” и частта в резерват РМГ)
се намира на територията на Природен парк „Рилски манастир”. Дължината на
маршрута е 13км. Продължителността на пешеходния преход е четири – пет часа.
Второстепенни туристически маршрути
1. Летовище Паничище – х.”Ловна”
Нископланински туристически пешеходен маршрут с изходен пункт
Летовище Паничище и крайна точка – хижа ”Ловна”. Дължината на маршрута през
м.Зелени преслап е около 9,10 км и минава почти по границата на парка, като само
0,5км е в него. По трасето се намира х. „Пионерска”. Посетителска атракция
представлява голямо водохранилище на р. Скакавица. Лентовата маркировка е с
червен цвят.Пешеходният преход трае около 2,30 часа.
2. Летовище Паничище – м. Зелени преслап - х. „Скакавица”
Пешеходен туристически маршрут с изходен пункт Летовище
Паничище и крайна точка – х. „Скакавица”. Дължината на маршрута е около 8,50 км
през м. Зелени преслап по границата на парка, като 3,3км са в него. Туристическия
маршрут навлиза в резерват „Скакавица”. Той има лентова маркировка с червен цвят.
Атракция за туристите представлява водопад „Скакавица”.Пешеходният преход има
продължителност около 2,30 часа.
3. 3. Хижа „Скакавица” – х. „Рилски езера”
Високопланински пешеходен туристически маршрут с начало х. „Скакавица” и краен
пункт – х.”Рилски езера”. Дължината на маршрута е 2,80 км и изцяло е в границите на
парка, като минава през резерват Скакавица, обявен със Зап.№ РД-1116/26.10.2004г.
Началото му е в долния край на скиорската писта, маркиран е с указателни табла,
зелена лентова маркировка, която при лятната пътека след декоративния маркировъчен
стълб, преминава в син цвят, а по зимния маршрут – в зелен цвят. Атракция за туристите
е разкриващата се панорама към Мальовишкия дял на планината и лифтовете край
х.”Рилски езера”. Продължителността на пешеходния преход е около 2 часа.
4. Хижа „Скакавица” – х. „Ловна”
Пешеходен туристически маршрут почти изцяло проведен по
хоризонтала в гористата част на планината, с начална точка х.”Скакавица” и краен
пункт – х.”Ловна”.Дължината му е 3,80км, като 1,2км са в границите на парка. Маркиран
е със синя лентова маркировка и табели. Началото му е край ски-плаца срещу
х.”Скакавица”, като през лятото пешеходния преход е с продължителност около два
часа.
5. Хижа „Скакавица” – връх Кабул
Високопланински пешеходен туристически маршрут изцяло в
границите на парка, минава през резерват и е с отправна точка х.”Скакавица” и
краен пункт – вр.Кабул, при денивелация около 700м. Маркировката е синя лентова до
горната граница на гората, над която липсва. Дължината на маршрута е около 7,20 км,
като той е изцяло в парка. Атракция за туристите е панорамата, разкриваща се от вр.
Кабул, първенец на рилския дял. Маршрута е основно летен, защото през зимата е
лавиноопасен. Пешеходният преход е с продължителност 3 – 3,30 часа.
6. Гр.Сапарева баня – връх Кабул - хижа „Иван Вазов”
Дълъг пешеходен туристически маршрут( над 12,0 км), който
преодолява денивелация от близо 1550м с начален пункт гр. Сапарева баня и крайна
точка – х. „Иван Вазов”. Може да се премине с етапите гр.Сапарева баня – летовище
Паничище; л.Паничище – х.”Седемте езера” и х.”Седемте езера” – х.”Иван Вазов”.
Дължината на маршрута е 15,6км, като 10,4км са в границите на парка. Атракция за
туристите са високопланинските рилски езера. По маршрута има места за подслон.
Маркировката в отделните части на маршрута е с различен цвят(червен, зелен, жълт).
Общата продължителност на пешеходния преход е около 7-8 часа.
7. Хижа „Рилски езера” – х. „Седемте езера”
Пешеходен високопланински туристически маршрут над горната
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граница на гората с дължина 1,9 км, изцяло в траниците на парка и три варианта на
трасета. Началната му точка е х. „Рилски езера”, а крайната – х. „Седемте езера”.
Маркировката при различните вариантни трасета е различна - лентова с жълт и червен,
жълт и зелен и зелен цвят и с метални жалони.Атракция за туристите са седемте рилски
езера. В зависимост от избрания вариант на маршрут, продължителността на
пешеходния преход е от един и половина до два и половина часа.
8. 8. Хижа „Рилски езера” – х. „Иван Вазов”
Високопланински пешеходен туристически маршрут над горната
граница на гората с начален пункт х.”Рилски езера” и крайна точка - х. „Иван
Вазов”.Дължината на маршрута е 8,1 км. и е изцяло в границите на парка. Има три
варианта на трасета – два летни и един зимен. Маркировката е лентова с жълт и зелен
цвят, а по зимното трасе има стълбова маркировка.При Ботаническото
езеро(Трилистника) има подслон, стопанисван от ГС”Дупница”. Атракция за туристите е
езерото Окото и Езерния връх, от който се открива панорама към цялата езерна група.
Ключово място по едно от трасетата е седловината Раздела, която е възлов туристически
кръстопът. Целият пешеходен преход по различните трасета е около 3 часа.
9. Хижа „Отовица” – х. „Иван Вазов”
Високопланински пешеходен туристически маршрут с начален пункт
х. „Отовица” и краен пункт – х. „Иван Вазов”. Дължината на маршрута е около 11,10км,
от които 8,7км в границите на парка и има два варианта за преход – единия по
долината на р.Отовица, а другият – през Самораново перде. Лентовата маркировка е
със син цвят, а от подслон”Юртата” до х. „Иван Вазов”- с червен цвят, която почти не е
запазена.. По трасето на две места има възможност за подслон(тухлени
къщички),изградени от местните пастири. Целият пешеходен преход има
продължителност около 5 часа.
10. с. Бистрица – южно под Птичи връх - х. „Иван Вазов”
Пешеходен туристически маршрут с начална точка с. Бистрица и краен пункт – х. „Иван
Вазов”, на който по-голямата част от трасето е извън границите на парка. Дължината на
маршрута е 17,80 км, от които14км в границите на парка при възходяща денивелация от
1500м. По-рано по трасето е имало условия за подслон(х.”Бел кладенец”), който сега е
в руини и не може да се използва. С отклонение, за междинен подслон може да се
ползва х. Отовица”. Маркировката, която на места липсва и се губи е лентова с червен
цвят. Атракция за туристите по този маршрут са панорамите към Калинското било на
Северозападна Рила. Пешеходният преход на целия маршрут трае около 8-9 часа.
11. Хижа „Иван Вазов” – Рилски манастир
Пешеходен туристически маршрут с начална точка х. „Иван Вазов” и
крайна точка – Рилски манастир. Дължината му е около 13,6 км, като по-голямата му
част преминава през територията на ПП” Рилски манастир и само 3,8км е в парка.
Маршрута преминава през резерват Риломанастирска гора, като предстои да се
обновява по проект с трасе от вр. Бричебор и вр. Чаушка чука през Рилски манастир до
Додов връх и х. „Иван Вазов”. Под вр. Баучер има пастирска колиба за подслон и извор,
по
трасето
на
който
е
единственият
източник
на
питейна
вода
маршрута.Маркировката(където я има) е лентова с червен цвят и зимна стълбова в
началната високопланинска част на маршрута. Пешеходния преход на целия маршрут
е около шест и половина – седем часа.
12.
Хижа „Вада” – м. Бързанска поляна - х. „Ловна”
Пешеходен туристически маршрут с начална точка х. „Вада” и крайна точка – х.
„Ловна”, който осъществява туристическа връзка между транспортните подходи към
парка – с. Говедарци и гр.Сапарева баня. Дължината на маршрута е 2,90км и се
намира изцяло в границите на парка. Трасето преминава през седловината Вада(на
нея има информационно табло и стълб с указателни стрелки), която свързва
Северозападна Рила с Лакатишка Рила. На това кръстопътно място атракция за
туристите е изкуственият канал-Урсуз вада(Сапаревска вада), изграден през 18621864г.за прехвърляне доскоро на води от Черни Искър в землището на гр. Сапарева
баня. Пешеходният преход има продължителност около час и половина.
13.
Хижа „Вада” – х. „Седемте езера”
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Пешеходен туристически маршрут, по-къс за преход до х.”Седемте езера”, в
сравнение с този от х.”Ловна”. Началната му точка е х. „Вада”, а крайният пункт за
достигане – х. „Седемте езера”. Дължината му е 4,80 км, като 2,6км от него са в
границите на парка, има синя лентова и стълбова маркировка и маршрута е изцяло в
границите на парка.Няма междинна възможност за подслон и преди крайната си точка,
преминава над горна граница на гората и клековия пояс. Атракция за туристите е
излаза на маршрута при Долното езеро, част от циркуса на Седемте рилски езера.
Продължителността на пешеходния преход е около три часа и половина.
14. ТК” Мальовица” – м. Яворова поляна - х. „Вада”
Пешеходен туристически маршрут, който е най-късата пешеходна връзка между х.
„Вада” и ТК”Мальовица”.Маршрута изцяло е в гористия пояс и в границите на парка,
при дължина 4,80 км, от които 2,6км в границите на парка. Маркировката е червена
лентова, а по трасето има места за отдих с пейки и маси. Пешеходният преход има
продължителност около два часа и половина.
15.
м.Яворова поляна – м. Зелени рид - м.Раздела
Туристически пешеходен маршрут с начален пункт Яворова поляна и крайна цел м.
Раздела, който е част от по- дългият маршрут ТК”Мальовица”- Яворова поляна – Зелени
рид – х. ”Иван Вазов”.Дължината на маршрута е около 6,60 км и е изцяло в парка.
Започва от обширната Яворова поляна, разполовена от Урдина река. По маршрута
има кътове за отдих ,синя лентова маркировка и зимна стълбова маркировка над
клековия пояс. На седловината Раздела има метална конструкция с камбанки и от там
на югозапад маршрута продължава до х.”Иван Вазов”. Продължителността на
пешеходния преход е около 4-5 часа.По трасето няма маста за подслон.
16. ТК „Мальовица” – Йончевото езеро - м. Римски друм
Високопланински пешеходен туристически маршрут с изходен пункт ТК”Мальовица” и
крайна точка м. Римски друм, намиращ се при Поповокапския превал, който е
кръстовище и за други маршрути. Трасето е част от по-дългия маршрут ТК”Мальовица” –
заслон „Кобилино бранище” и има дължина около 5,40 км., от които 4,0км в границите
на парка. Той преминава през горната граница на гората, клековия пояс и безлесната
част на планината.Като междинно място за подслон макар и малко встрани, може да
се използва заслон ”Страшното езеро”.Има лентова маркировка със зелен цвят.
Атракция за туристите представлява Йончевото езеро.Продължителността на
пешеходния преход е 5-6 часа.
17. ТК ” Мальовица” – х. „Мальовица” - Заслон „Орловец”
Пешеходен туристически маршрут, по-голямата част от който е в район на Рила с
подчертан алпийски характер. Изходен пункт е ТК”Мальовица”, а крайна цел – заслон
„Орловец”. Дължината на маршрута е около 5,80км, от които 5,1км са в границите на
парка, а междинно място за подслон представлява х. „Мальовица”. Атракция за
туристите са стените на околните върхове, по които са трасирани десетки катерачни
турове и зимни траверси с висока категория на трудност. По пътека със синя лентова
маркировка, отделяща се от основния маршрут за вр. Мальовица при Втора тераса, се
стига до заслон „Орловец”, който е скромна реплика на изгорелият заслон”Орловец”.
Пешеходният преход е с продължителност около два часа и половина.
18. м. Овнарско – Заслон „Страшното езеро”
Пешеходен туристически маршрут с изходен пункт м.Овнарско и крайна точка – заслон
„Страшното езеро”, който има дължина 6,60 км, от които 3,6км са в границите на парка.
Изходен автомобилен подход за този маршрут е с. Говедарци, а маршрута е
обозначен със синя лентова маркировка. Туристическа атракция по този маршрут са
Йончевото и Страшното езеро. Заслонът”Страшното езеро” е опорен пункт за
високопланински алпийски траверси и туристически маршрути. Пешеходният преход е
с продължителност 5-6 часа.
19.
Хижа „Медарник” – вр. Голям Медарник - Заслон „Кобилино бранище”
Пешеходен туристически маршрут, който в по-голямата си част съвпада със стар
високопланински път, известен като един от двата Кайзерови пътя в Рила, построен през
1916г. Начален пункт е х. „Медарник”(„Мечит”), а крайна точка – заслон „Кобилина
бранище” при дължина на маршрута 11,50км, от които 10,5км са в границите на
парка.Маршрута минава през Централен рилски резерват. По маршрута има зелена
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лентова маркировка и зимна маркировка от метални колове. Като междинно място за
подслон с известно отклонение от маршрута може да се ползва заслон ”Страшното
езеро” по пътека, която води към х.”Мальовица”. Продължителността на пешеходния
преход е около 5-6 часа.
20.
Хижа „Медарник” – вр.Голям Медарник - м.Римски друм
Високопланински туристически пешеходен маршрут в Мальовишкия дял на Рила.
Началната му точка е х.”Медарник”, а крайната – м.Римски друм с дължина 12,40км(
9,0км в границите на парка) която е междинна на по-дълъг туристически маршрут до х.
„Мальовица”. С малко отклонение, като междинен подслон може да се ползва заслон
”Кобилино
бранище”.
Маршрута
минава
през
Централен
рилски
резерват.Маркировката е лятна лентова и зимна с метални стълбове. От отклонението
за заслона се тръгва в западна посока по пътеката за х.”Мальовица” и при
Поповокапски превал се стига до крайния пункт – м. Римски друм. Продължителността
на пешеходния преход е около шест часа и половина.
21.
Хижа „Медарник” – м. Овнарско - ТК”Мальовица”
Пешеходен туристически маршрут с начален пункт х.”Медарника”, междинен пункт м.
Овнарско и крайна точка – х. „Мальовица”. Дължината на маршрута е 10,1 км, в т.ч. в
границите на парка – 2,80км. Лек пешеходен маршрут с червена лентова маркировка в
Северозападна Рила. При местност Овнарско маршрута се включва в пътеката
с.Говедарци – ТК”Мальовица”. Пешеходният преход е с продължителност около три
часа.
22. Хижа „Мусала” – х. „Ястребец”
Лесен пешеходен туристически маршрут почти по хоризонтала на терена, с изходен
пункт х.”Мусала” и крайна точка – х.”Ястребец”. Минава по черен път, оформен във
връзка със строителството на новата хижа до х.”Мусала”над долината на р.Мусаленска
Бистрица и пресича ски- пистите Маркуджика.Дължината му е 3,6км, в т.ч.1,2км в
границите на парка и е с червена левнова маркировка. Атракция за туристите е
панорамата,
която
се
разкрива
от
изгледната
площадка
на
х.
„Ястребец”.Продължителността на пешеходния преход е около един час.
23. КК Боровец – дв. Ситняково – х.”Чакър войвода”- дв. Саръгьол - х. „Марица”
Пешеходен туристически маршрут с начален пукт КК Боровец, междинни обекти –
дворец Ситняково, х. „Чакър войвода”, дворец Саръгьол и крайна точка – х. „Марица”.
Дължината на маршрута е 14,7км, в т.ч. 8,6 км в границите на парка. По маршрута има
места за подслон. Част от маршрута преминава през Централен рилски резерват,
обявен със Зап.№ РД-1112/25.10.2004 г.Маршрута има червена лентова маркировка.
Продължителността на пешеходния преход е около пет часа и половина.
24.
КК Боровец – м.Черната скала – х. „Марица”
Пешеходен туристически маршрут с начална точка КК Боровец, междинна целм.Черната скала и краен пункт – х. „Марица”. По трасето има места за подслон и
кътове за отдих с маси и пейки. Цялата дължина на маршрута е 16,6 км, от които 5,9 км в
границите на парка. Маркировката е синя лентова. Продължителността на пешеходния
преход е четири и половина – пет часа.
25. Хижа „Чакър войвода” – вр. Шатър – х.”Мусала”
Пешеходен туристически маршрут с два летни варианта – през м.Сладката вода или
през циркуса на Саръгьолските езера. Началната точка е х.”Чакър войвода”, междинна
цел – вр. Шатър и крайна цел – х. „Мусала”. Дължината на туристическия маршрут е 7,2
км, от които 6,9км в границите на парка.Част от маршрута преминава през Централен
рилски резерват. До двореца Саръгьол маркировката е зелена лентова, а след него до
х.”Мусала” – синя лентова. Продължителността на пешеходния преход е около три часа
и половина.
26. Хижа „Марица” – по долината на р. Тиха Марица - вр. Мусала
Туристически пешеходен летен маршрут с изходен пункт х.”Марица” и крайна точка –
връх Мусала. По маршрута има места за подслон и се преодолява възходяща
денивелация от около 1000м. Дължината му е 7,5 км и той изцяло е в границите на
парка. Част от маршрута преминава през Централен рилски резерват. Маркировката е
зелена лентова. Пешеходният преход има продължителност около 5 часа.
27. Хижа „Марица” – х. „Заврачица”
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Пешеходен туристически маршрут с начален пункт х. „Марица” и крайна цел – х.
„Заврачица”. Дължината на маршрута е 3,2км и изцяло е в границите на парка. Лятната
маркировка е синя лентова, а зимната – стълбова. Част от маршрута преминава по
Кайзеровия път. Няма междинни места за подслон с изключение сграда на
каскада”Белмекен – Сестримо”. Продължителността на пешеходния преход е около
един час.
28. Язовир Белмекен – м.Премката(по р. Ръждавица)
Пешеходен туристически маршрут с изходен пункт язовир Белмекен и крайна точка – м.
Премката. Дължината на маршрута е 4,6км, изцяло е в границите на парка и част от
него преминава през резерват „Ибър”, обявен със Зап.№ РД-1113/ 25.10.2004 г. По
маршрута има почти незабележима червена лентова маркировка, която трябва да се
обнови, а на седловината Премката има метален маркировъчен стълб.
Продължителността на пешеходния преход е около два часа.
29. Летовище Костенец – х.”Гургулица”- вр. Белмекен– х. „Белмекен”
Пешеходен туристически маршрут с начална точка Летовище Костенец, междинни
обекти х.”Гургулица” и вр. Белмекен и краен пункт – х.”Белмекен”. Дължината на
маршрута е 18,4км, от които 9,1км в границите на парка. По протежение на маршрута
има места за подслон и места за отдих с пейки и маси. Маркировката е зелена
лентова. Туристическа атракция в началото на маршрута е посещението на
Костенецкия водопад. Продължителността на пешеходния преход е около пет часа и
половина.
30. Хижа „Гургулица”(по р.Крайна и р.Равнивръшка) – х. „Белмекен”
Туристически пешеходен маршрут с изходен пункт х.” Гургулица” и
крайна точка х. „Белмекен”по реките Крайна и Равнивръшка. Дължината на маршрута
е 12,9 км, от които 8,1км в границите на парка. Част от маршрута минава през резерват
„Ибър”. По него има междинни места за подслон и за отдих. Маркировката е червена
лентова. Пешеходният преход има продължителност около шест часа.
31. Хижа „Венетица” – м. Ечемиците – х. „Белмекен”
Туристически пешеходен маршрут с начална точка х.”Венетица” и краен пункт – х.
„Белмекен”през местността Ечемиците.. Дължината на маршрута е 11,8км, от които
7,7км в границите на парка. Туристическата пътека е с жълта лентова маркировка. По
трасето има места за подслон. Атракция за туристите са наблюдателни кули за
фотосафари и места за отдих. Пешеходният преход има продължителност около пет
часа и половина.
32. Хижа „Венетица” – м.Топоклията – връх Ибър
Пешеходен туристически маршрут с начална точка х.”Венетица” и крайна цел – вр.
Ибър през м. Топоклията. Дължината на маршрута е 12,1км, от който 8,9км в границите
на парка. Част от него преминава през резерват Ибър и преодолява денивелация от
1200м. Маркировката е лентова с жълт и зелен цвят. По трасето има междинно място за
подслон в м.Ечемиците и информационно табло за парка. Пешеходният преход има
продължителност около седем часа.
33. Хижа „Белмекен” – Айран дере
Туристически пешеходен маршрут с начална точка х. „Белмекен” и крайна точка –
Айран дере. Дължината на маршрута е 6,30км и е изцяло на територията на парка.
Маршрута преминава през резерват „Ибър”.Няма междинна възможност за подслон.
Продължителността на пешеходния преход е около три и половина - четири часа.
34. Хижа „Семково” – х. „Трщеник”
Пешеходен туристически маршрут с изходен пункт х. „Семково” и крайна точка –
х.”Трещеник”. Дължината на маршрута е 15,5 км, от които 8,8км в границите на парка.
Маршрута не е маркиран в отсечката от Сухото езеро до м. Нехтеница, като в
останалата част е със зелен и жълт цвят. Ако се следва лентовата маркировка с червен
цвят, до х.”Трещеник” се стига през м. Вранчево. По трасето има междинни места за
подслон и места за отдих с пейки и маси, както и дървена арка, маркираща
границата на парка. Продължителността на пешеходния преход е около пет часа.
35. Хижа „Семково” – Сухото езеро
Пешеходен туристически маршрут с начална точка х. „Семково” и крайна точка –
Сухото езеро. Дължината на маршрута е 4,8 км, от които 2,8км в границите на парка.
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По маршрута има указателни табели. Той е част от туристическия маршрут
х.”Семково” – х. ”Трещеник”. Продължителността на пешеходния преход е два часа и
половина.
36. Хижа „Семково” – х. „Македония”
Летен пешеходен туристически маршрут с изходна точка х.”Семково” и крайна точка –
х. „Македония”. Дължината на маршрута е 9,6км, от които 6,0км в границите на парка.
Маркировката е лентова със син цвят. Пешеходният преход има продължителност около
два часа и половина.
37. Хижа „Семково” – х. „Добърско”
Пешеходен туристически маршрут изцяло в горския пояс на планината с начална точка
х.”Семково” и крайна точка – х. „Добърско”. Дължината на маршрута е 18,2 км, от които
7,4км в границите на парка без големи разлики във височините. Маркировката е лентова
със зелен цвят.По маршрута има информационни табла за националния парк, места
за отдих и чешми. Пресича се вилна зона в м. Равни мочури и Екопътека „Пътека на
рилската иглика”. Продължителността на пешеходния преход е около пет часа.
38. с. Добърско – х. „Добърско”
Пешеходен туристически маршрут с начална точка с. Добърско и краен пункт х.
„Добърско” до маршрут Е4. Дължината на маршрута е 11,6 км, от които 5,8км в
границите на парка. Той е маркиран с табелки и синя лентова маркировка. Атракция за
туристите е обект с историческа стойност и екопътека за дивата балканска коза. По
маршрута има места за отдих с пейки и маси. Пешеходният преход е с
продължителност около два часа и половина.
39. Хижа „Македония” – Радовичка река – Рилски манастир
Летен пешеходен туристически маршрут с изходен пункт х. „Македония” и крайна точка
– Рилски манастир, който е и най- пряката пешеходна връзка между тях. Маркировката
на маршрута е с табели и зелени ленти. Дължината на маршрута е 19,9км, от които
2,8км в границите на парка. Той минава през резерват Риломанастирска гора, който е
обявен със Зап. № РД-113/06.02.2012г.,т.1.4. Атракция за туристите ще бъде
възстановяване на демонтираната теснолинейна линия и пускането й в експоатация,
както и посещението на Екопътеката ”В горския дом” изградена от ПП”Рилски
манастир”. По трасето на маршрута има места за отдих. Пешеходният преход има
продължителност около шест часа и половина.
40. Хижа „Македония” – връх Аризманица – Царев връх – х. „Елешница”
Летен пешеходен туристически маршрут с изходен пункт х. „Македония” и крайна точка
– х. „Елешница”, при който само от билото до х. „Елешница” има денивелация 1100м.
Дължината на маршрута е 26,2 км, от които 5,4км на територията на НП”Рила”, а
останалата – на територията на ПП”Рилски манастир”. В началото маркировката е
зелена лентова до информационното табло на ПП”Рилски манастир”, а след това е
жълта лентова. По маршрута има места за отдих и информационни табла. Атракция за
туристите представлява Екопътека „Старата железница” в долината на р. Рилска, по
която има разнообразие от дървесни и храстови видове. Продължителността на
пешеходния преход е около 11 часа.
41. Местност Славова – х. „Чакалица”
Пешеходен туристически маршрут с изходен пункт м.Славова(на 18-тия километър по
шосето Благоевград –л.Бодрост) и крайна точка – х. „Чакалица”. Маршрута има
червена лентова маркировка. Дължината му е 7,7 км, от които 2,2 км в границите на
парка. По трасето има места за отдих. Продължителността на пешеходния преход е
около четири часа.
42. Хижа „Чакалица” – връх Скачковец.
Летен и зимен пешеходен туристически маршрут с изходен пункт х. „Чакалица” и
крайна точка – връх Скачковец. Маршрута и обозначен със синя лятна лентова
маркировка и зимна- с метални жалони. Дължината на маршрута е 5,9 км и е изцяло в
границите на парка.Атракция за туристите е панорамата, която се разкрива от билото
към Пирин. Продължителността на пешеходния преход е около три часа и половина.
43. Хижа „Чакалица” – м. Предела
Пешеходен труристически маршрут с два варианта на преход с начален пункт х.
„Чакалица” и крайна точка – местност Предела. Маршрута е обозначен с табелки и
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синя лентова маркировка, която обаче на места се губи. Дължината му е 20,3 км, от
които 10,8км в границите на парка. По трасето на маршрута на четири часа път от
х.”Чакалица” има място за подслон и кът за отдих. Продължителността на пешеходния
преход е около седем – осем часа.
Препоръки по отношение на основните и второстепенни маршрути:
1. Създаване на единна концепция за информационното обезпечаване на
маршрутите в НП „Рила“; уеднаквяване на стила, визията и информацията на
табелите и таблата; премахване на тези, които не отговарят на общата визия.
Публикуване само на проверена и актуална информация. Постоянна
поддръжка на табелите, за да се избегне наличието на нечетивни, съответно
безполезни такива.
2. Систематизиране (особено в райони, където се пресичат голям брой различни
маршрути) и обновяване на туристическата маркировка. Обновяване на
зимната маркировка, вкл. подмяна на паднали/липсващи жалони и освежаване
на черната и жълта боя.
3. Обезопасяване на особено опасни участъци по определени маршрути, вкл.
изграждане на мостове над по-пълноводни реки или поставяне и постоянна
поддръжка на метално обезопасително въже в стръмни каменисти участъци.
Поддръжка и редовно почистване на участъци от трасета, които в момента са
непроходими (пътеките са обрасли и са се загубили).
4. Официално „признаване“ на алтернативни трасета на някои от маршрутите,
които са се наложили с годините и се ползват от посетителите, например от ОМ
8 (х. „Грънчар“ – Джанка – връх Овчарец – Маришки връх – връх Мусала – х.
„Мусала“) да се премахнат междинните путктове връх Овчарец и Маришки връх
и за трасе на маршрута да се популяризира алтернативната пряка пътека, която
се ползва от туристите.
5. Подобряване състоянието, включително естетизиране района на следните
обекти: заслон „Кобилино бранище“ (евентуално в партньорство с ДПП „Рилски
манастир“), хижа „Рибни езера“, хижа „Грънчар“.
6. Подновяване и поддръжка на специализираните туристически маршрути –
обновяване
на
посетителската
инфраструктура
и
подготовка
на
водачи/интерпретатори.
Забележка: Относно непосещаваните маршрути, които в момента са обрасли,
неподдържани, без маркировка и опасни – ако ДНП „Рила“ няма възможност или не
вижда смисъл в тяхната поддръжка, по-добре е да ги извади от списъка на
туристическите маршрути в Парка. При сегашната ситуация туристите могат да
бъдат заблудени- Дирекцията включвайки ги в списъка от маршрути един вид ги
легитимира, което се възприема от туристите като гаранция от страна на Парка, че
маршрутът е подходящ за посещение. На практика обаче това не е така и когато
възникне проблем, посетителят ще смята, че за това е отговорна Дирекцията на
парка
Специализирани туристически маршрути на територията на НП „Рила”
Тези маршрути са създавани по различни проекти с участието на ДНП „Рила“, в
качеството й на основен бенефициент или партньор. Състоянието им в момента е в
пряка зависимост от два основни фактора:
а) колко отдавна са направени;
б) доколко добре са били направени още в самото начало.
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В най-добро състояние е Еко-вело пътеката от с. Бистрица през Бистришки
водопад до Морените - тя е разработена сравнително неотдавна и е трасирана добре,
в смисъл на това, че се използва съществуваща пътека към т.нар. Горски дом при
Морените, а монтираната посетителска инфраструктура е здрава, стабилна и
естетически се вписва добре в околната среда. В сравнително добро състояние е и
Екопътека „Бели Искър“, въпреки че част от инфраструктурата се нуждае от
освежаване. От друга страна, Ботаническият маршрут „Приятели на растенията“ над с.
Говедарци е най-старият, правен от ДНП „Рила“; и в момента няма нито маркировка,
нито информационни табла, така че съществува само като трасе.
В общи линии специализираните маршрути не се поддържат както би трябвало.
Всички те са в по-ниските части на планината и използват съществуващи трасета, така
че достъпът до тях по принцип не е проблемен, с изключение на Ботаническия маршрут
над с. Говедарци, който е недостъпен в частта от Яворова поляна към Урдиния циркус
при пълноводие (залива се от Урдина река). Пътеките на глухаря и дивата коза над с.
Добърско, както и двете пътеки над Семково – „По следите на ледника“ и
„Очарованието на торфището“ са части от дълги пешеходни маршрути; първите две –
от второстепенен маршрут №38 (с. Добърско – х.”Добърско”,с малки вариации);
третата – от основен маршрут №16( х.”Семково” – вр. Вапа-х. „Рибни езера”), а
последната съвпада изцяло с нторостепенен маршрут № 34(х.”Семково” – х.
„Трещеник”).
Повечето специализирани маршрути нямат собствена маркировка, което не
противоречи на практиката за разработване на подобни маршрути, защото те не
трябва да се бъркат с дългите пешеходни, маркирани съгласно Правилника за
маркировката на туристическите пътища в България на БТС. Обичайно се разработват с
идеята посетителят да се движи по информационни табла и знаци, а още по-добре – с
водач. Именно информационните знаци обаче не са в добро състояние по почти
всички маршрути – липсват изцяло, липсва информационната им част или са
повредени и за подмяна. По трите пътеки над с. Добърско са останали само единични
табла, но при положение, че за глухаря и игликата липсват входните табла с
информация, маршрутите изобщо не могат да бъдат намерени. По същия начин на
терен липсват информационни следи от двата маршрута при Семково. Теоретично
всички специализирани маршрути могат да бъдат преминати с водач, но смисълът се
губи, след като отсъстват информационните или интерпретативни табла, които водачът
също трябва да ползва.
Под въпрос е смисълът на Хайдушката и Самодивската пътеки като
специализирани маршрути. Те са дълги (съответно 15 и 13 км в едната посока), с много
изкачване до крайната точка, а крайната точка е по трасето на Международния
маршрут Е4, откъдето посетителят няма друг избор, освен да се върне обратно. Може
да се разработят по-къси техни варианти от Годлево и Бачево, или да се ползват само
като опции за спускане от Е4 към Разложката котловина.
Специализирани туристически маршрути :
1. Парков участък Благоевград : Екопътека :Горска пътека „Летовище Бодрост
(извън границите парка) – местност „Карталска поляна”(в границите на парка);
2. Парков участък Белица :
- Екопътека : Пътеката на балканската дива коза. Пътеката започва от с. Баня,
пешеходната й част започва от местността Бялата пръст над с. Добърско (1 070
м.н.в.) и стига до местността Статевото гюбре (2025 м.н.в.) в безлесната зона.
- Екопътеки : „На глухаря” и „На рилската иглика”.
- Екопътеки :„Самодивската пътека” и „Хайдушката пътека”. „Самодивската пътека”
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започва над с. Бачево от местността Гарваница преминава през м. Каракачански
колиби и Вълчи дол и се стига до метност Русалиите.
- Екопътеки: „Очерованието на торфището” и по „Следите на ледника”.
3. Парков участък Бели Искър :
- Екопътека :Бели Искър.
4. Парков участък Говедарци :
-

Първата екопътека в Национален парк „Рила”: , „Ботанически маршрут –
Приятели на растенията Яворова поляна – Урдин циркус”

5. Парков участък Дупница :
- Екопътека: „Скакавица” или ботанически маршрут „Приятели на растенията –
Скакавица”;
- Еко-вело-път: „Село Бистрица – Бистришки водопад – м. Морените”.
Други масово ползвани маршрути в парка, нерегламентирани в План ,01
Освен описаните основни и второстепенни туристически маршрути по-горе, на
територията на Националния парк съществуват и се ползват редица други маршрути ,
повече или по- малко популярни сред туристите. Част от тези нерегламентирани
туристически маршрути до сега в План,01, информативно ще бъдат посочени по-долу.
Изцяло, или части от тези маршрути, съвпадат с трасетата на описаните по-горе
основни и второстепенни туристически маршрути за НП „Рила”, като повечето от тях са в
района на Мусаленския е Мальовишкия дялове на Рила, които са особено масово
посещавани от туристите :
1. Хижа „Мусала” – Средния чукар – връх Дено – Сфинкса – Хижа „Мусала”
Масово използван кръгов летен пешеходен маршрут с изходна и крайна точка – х.
„Мусала”, който може да се измине за половин ден.. Атракция за туристите
представлява панорамата , която се разкрива от вр.Дено към всички върхове на
Мусаленския дял на Рила. Маркировката на маршрута е зелена лентова до скалното
образувание Сфинкса, след което до х. „Мусала” маркировката е синя лентова.
Пешеходният преход по този маршрут е за около три часа и половина.
2. Хижа „Ястребец” – връх Алеко – връх Мусала;
Популярен туристически пешеходен маршрут, поради факта, че до х. „Ястребец”
може
да се стигне бързо от КК Боровец с кабинковия лифт, с изходен пункт х.”Ястребец” и
крайна точка – вр. Мусала. По-често използвания и по- лек маршрут е през х. „Мусала”,
но когато се подхожда по алпийското било през вр. Алеко, той е технически по-сложен.
По това трасе маркировка освен каменни пирамидки няма.Пешеходният преход по
това трасе през лятото има продължителност три – три и половина часа.
3. Хижа „Заврачица” – хижа „Грънчар”
Пешеходен туристически маршрут с различнини лятно и зимно трасе с изходен
пункт
х. „Заврачица” и крайна точка – х.”Грънчар” или обратно.Летният преминава по
живописния Кайзеров път и е с червена лентова маркировка.При зимния, който е доста
труден
се минава по обходен билен път, маркиран с метални стълбове.При
седловината Заврачица има главен маркировъчен стълб и тя се явява кръстопът и за
други маршрути.Продължителността на летния преход е около три и половина часа.
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4.Хижа „Мечит” („Медарника”) – Лопушки връх – заслон ”Страшното езеро” – хижа
”Мальовица”
Високопланински пешеходен туристически маршрут, който съчетава отсечки от три
маршрута
с
изходен
пункт
х.”Мечит”(„Медарника”)
и
крайна
точка
–
х.”Мальовица”.Пешеходният преход през лятото продължава около осем часа и
половина, но има възможност по трасето за подслон(Кобилино бранище).
5.ТК ”Мальовица” – Яворова поляна – Урдиния циркус – хижа „Иван Вазов”
Дълъг и труден пешеходен туристически маршрут, за който маркировка пред
Урдиния
циркус няма с начална точка ТК”Мальовица” и краен пункт – х.”Иван Вазов”.Маршрута
е летен, но трябва да се предприема с опитни планински водачи.Атракция за туристите
е екомаршрута от Яворова поляна до м. Долното поле, който дава интересна
информация и наличието на малки водопадчета по трасето. Пешеходния преход има
продължителност около седем и половина – осем часа.
6. Хижа „Мальовица” – Еленино езеро – връх Мальовица
Пешеходен туристически маршрут с изходен пункт х. „Мальовица” и крайна точка –
връх Мальовица, очертан с лятна лентова маркировка с червен цвят и зимна – с метални
стълбове.Възходящата денивелация по маршрута е 700м и на Втора тераса има
маркирана пътека за заслон”Орловец”. Пешеходния преход има продължителност тритри и половина часа.
7. Хижа „Мальовица” – връх Мальовица – хижа ”Иван Вазов”;
Високопланински пешеходен туристически маршрут, който до връх Мальовица се
покрива с предния. Летния маршрут е с лентова маркоровка с червен и син цвят, а
зимната с метални жалони.Маршрута се характеризира с голямата денивелация
между отделните му етапи и сравнително голямото разстояние между изходната и
крайната
точка.
Трасето
на
маршрута
пресича
и
други
пешеходни
маршрути.Продължителността на летния преход е шест – седем часа.
8. Хижа ”Мальовица” – Мальовишките езера – Урдиния циркус – хижа ”Иван Вазов”;
Високопланински туристически пешеходен маршрут с изходна точка х. „Мальовица”
и крайна точка – х. „Иван Вазов”през Мальовишките езера и Урдиния
циркус..Маршрута е атрактивен с трудните участъци, красивата природа с
алпийски характер и преминаването край Мальовишките езера и Урдина
река.Туристическа маркировка по основната част от трасето за сега няма, освен
каменни пирамидки.Продължителността на пешеходния преход е около шест –
седем часа.
9. Хижа „Мальовица” – Елени връх – връх Орловец – заслон ”Орловец” – хижа
”Мальовица”
Труден пешеходен туристически маршрут, който на места изисква катерачески
способности. По билната част на маршрута няма маркировка освен каменни
пирамидки. Маршрута е атрактивен за опитни планинари поради голямата
денивелация, която трябва да се преодолява и трудните участъци от трасето.Маршрута
е част от зимния алпийски траверс по Мальовишкото било. Продължителността на
пешеходния преход е около седем –осем часа, като има междинно място за подслон
при нужда(заслон”Орловец”).
10. Хижа ”Мальовица” – заслон ”Страшното езеро” – връх Голям Купен – заслон
”Орловец” – хижа ”Мальовица”
Летен пешеходен туристически маршрут с алпийски характер, с изходен пункт и
крайна точка – х. „Мальовица”. По трасето на маршрута има две междинни места за
подслон(заслоните „Страшното езеро” и „Орловец”). Между двата заслона няма
маркировка освен каменни пирамидки.Продължителността на пешеходния преход е
около седем-осем часа и особено зимното му преодоляване е по силите само на
опитни алпинисти.
11. Хижа „Седемте езера” – циркуса на езерата Чанакгьол (Паниците) – хижа ”Иван
Вазов”
Пешеход туристически маршрут с изходен пункт х. „Седемте езера” и крайна точка
– х.
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„Иван Вазов”. За ориентиране се използва зимната маркировка със жалони. Целият
пешеходен преход има продължителност около три и половина – четири часа и няма
междинни места за подслон.
12. Хижа „Седемте езера” – връх Харамията(Хайдута)
Пешеходен туристически маршрут с два варианта на трасе. Единият е през мястото на
Палатковия лагер на Бялото братство и е подходящ за лятото, а другият – по зимното
трасе за х.”Иван Вазов”, чието начало е край Рибното езеро с маркировка – метални
жалони. Продължителността на пешеходния преход е около час – час и половина.
13. Хижа „Отовица” – местност Самораново перде – хижа „Иван Вазов”
Пешеходен туристически маршрут с два варианта на трасе – единият по долината на р.
Отовица, а другият през м. Самораново перде, с изходен пункт х. „Отовица” и крайна
точка – х. „Иван Вазов”. По трасето през м. Саморанова перде има две междинни
места за подслон(пастирски колиби). От билото над втората колиба(Юртата) до х.
„Иван Вазов” маркировката е лентова с червен цвят. Продължителността на пешеходния
преход през лятото е около шест часа.
14. Хижа ”Отовица” – долината на р. Отовица –връх Кабул – хижа „Иван Вазов”
Пешеходен туристически маршрут вариант на горния, по долината на р. Отовица и с
възможност за преход до вр. Кабул и х..”Седемте езера”.Изходен пункт е х. „Отовица”, а
крайна точка – х. „Иван Вазов”. Възходящата денивелация по маршрута е около 1200м.
Маркировката е синя лентова, която на места се губи, като при седловината под
вр.Кабул от южната му страна има маркировъчен метален жалон. Трасето минава
през пояса на гората и излиза над него в безлесната зона с алпийски характер.
Общата продължителност на пешеходния преход е над осем часа.
15.Хижа „Иван Вазов” – върховете Малък и Голям Калин
Този пешеходен туристически маршрут също има два варианта на трасе – първият по
маркировка със зелени ленти извежда до Калинското било със изоставена бетонна
кула, а вторият по маркировка със сини ленти излиза директно на вр. Голям Калин.И по
двете трасета има трудни участъци за преминаване и места без маркировка. И по
двете трасета продължителността на пешеходния преход е около три-три и половина
часа.
15. Хижа ”Добърско” – хижа „Македония”
Пешеходен туристически маршрут с начален пункт х. „Добърско” и крайна точка – х.
„Македония.”. Лятната маркировка по маршрута е синя лентова, а зимната – с метални
жалони. По трасето в м. Германица има табло с информация за националния парк. По
трасето няма междинни места за подслон, на то пресича маршрута от х.”Македовия”
за м. Предела. Продължителността на пешеходния преход е около четири часа.
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Приложение 1.16.7. – 2. Описание на основни ски-маршрути,
преминават встрани от маркирани със стълбова маркировка маршрути.





























които

Основни маршрути за ски- преходи в Национален парк ”Рила” :
Район на хижа “Скакавица”:
Хижа “Скакавица” - вр. Кабул - Отовишки връх. Зависи от снежните условия и се
извършва само в периоди с ниска степен на лавинна опасност;
Преходи със ски по маркираните пътеки от х. “Скакавица” до х. “Рилски
езера” и от х. “Скакавица” до х. “Ловна”. Много популярен маршрут. Това са
безопасни маршрути, преминаващи по маркирани пътеки.
Район на Седемте езера :
Хижа “ Рилски езера” - по стълбовата маркировка до езеро Бъбрека и след
това по летния маршрут до езеро Сълзата. Много популярен маршрут в частта
си до езеро Бъбрека. От езеро Бъбрека до езеро Сълзата се преминава само
при ниска степен на лавинна опасност и ясно време;
Хижа “Рилски езера” - Отовишки връх ;
Хижа “Рилски езера” - вр. Харамията-вр.Мальовица -х.“Мальовица”.Популярен
маршрут. Преминава се само при ясно и тихо време;
Район на вр. Мальовица
УЦ “Мальовица” - било Ръждавица - вр. Камилата - вр. Ловница. Много
популярен и сравнително безопасен маршрут;
Хижа “Мальовица” - Овчарски улей - Калбура - вр. Ушите - Мала Урдина река
(до 2500 м.н.в. - в. Мальовица - Зелени рид - х. “Вада”. Не особено популярен
маршрут, който зависи от снежните условия;
Хижа “Мальовица” - Овчарски улей - спукскане по Заешки улей към х.
“Мальовица”. Популярен маршрут. Извършва се само при ниска степен на
лавинна опасност;
Хижа .‘Мальовица” - вр. Малка Мальовица - вр. Безименен - вр. Орловец –
заслон “Орловец”. Много популярен, безопасен маршрут при спускане извън
лавиноопасни улеи;
Хижа “Мальовица” - Втора тераса - Еленино езеро - вр. Мальовица. Много
популярен и безопасен маршрут при спускане извън лавиноопасни улеи.
При ниска лавинна опасност има варианти за спускане по улеите по източния
склон на вр. Мальовица. Много популярен маршрут. Безопасен е при
спускане извън лавиноопасни улеи.
Хижа “Мальовица” - Втора тераса - Еленино езеро - вр. Малка Мальовица спускане към Първа тераса. Популярен маршрут. Спускането се извършва
само при ниска степен на лавинна опасност.
УЦ “Мальовица” - Свинското езеро - вр. Голям купен - вр. Попова капа - вр.
Мечит - х. “Мечит ”. Не много популярен, но безопасен маршрут.
Район на връх Мусала
Ястребец - вр. Алеко - вр. Мусала - х. “Грънчар”. Не много популярен маршрут.
Зависи от снежните условия.
Хижа” Заврачица” - вр. Манчо - вр. Мусала - х. “Мусала”. Не много популярен
маршрут. Зависи от снежните условия.
Район на х. „Рибни езера”
Хижа “Рибни езера” - вр. Йосифица - вр. Водни връх - заслон Кобилино
бранище - х. “Мечит ”. Част от траверса Рила - Пирин. Безопасен маршрут.
Хижа .“ Рибни езера” - вр. Канарата - вр. Голям мечи връх - х. “Македония”.
Част от траверса Рила – Пирин. Безопасен маршрут.

Места за лагеруване и за пребиваване на любителите на екстремни форми на
туризъм и на спортистите край обектите за практикуването.
За района на Скакавица - почти без алтернатива за пребиваване се явява х.
“Скакавица”. По-малко популярна е х. “Пионерска” и хотелите наоколо.

За ледовете в циркуса на Седемте езера и вр. Харамията. Като място за
пребиваване и изходен пункт за подход се ползват най-често новата или старата хижи
построени там. Зимният характер на изкачванията и близостта на хижите почти
изключва възможността от бивакуване на открито. При летни изкачвания на вр.
Харамията е възможно устройването на биваци на местата, ползвани от Общество
Бяло Братство- България извън периода 20 юли - 30 август всяка година. Поради слабо
популярните летни маршрути, рядко палатките биха надвишили 2-3 броя, при средна
посещаемост от 1 до 2 изкачвания месечно. Често толкова са дори за цялото лято и
представляват обикновено съботно - неделни прояви.
В района на Мальовица - х. “Мальовица” и УЦ “Мальовица” са найпредпочитаните места за преспиване. Използват се както като изходни точки, така и
като места за преспиване през цялото време на проявата. В 90% от случаите това са
съботно-неделни прояви и сравнително рядко траят повече дни.
Стар бивак на Яворова поляна - служи за изкачване на иглите в Урдината
долина. Рядко се използва за повече от две прояви. Обикновено е за съботно-неделни
прояви и се състои от не повече от 2 до 4 палатки. Поради зачестили кражби,
напоследък не се предпочита и се използва като база за пребиваване УЦ
’’Мальовица”.
Стар бивак край долното Мальовишко езеро - използва се като изходна точка
за трудни изкачвания по стените на вр. Мальовица и Ушите. Състои се от каменна
маса и камъни за сядане около равно място източно от езерото. Много рядко се
използва за повече от една нощувка (напр. при алпиниада), обикновено е за съботнонеделни прояви и се състои от не повече от 2 до 4 палатки.
Стари биваци до х. “Мальовица” - на поляните около хижата - използват се като
изходна точка за изкачвания по стените на Камилата, Куклата, Мальовица и Ушите.
Рядко се използват за повече от две нощувки (напр. при алпиниада), обикновено е за
съботно-неделни прояви и се състои от не повече от 3 до 4 палатки.
Стар бивак на Втора тераса - използва се като изходна точка за изкачвания по стените
на Елени връх, Злия зъб, Иглата на монаха и други по-близки обекти. Рядко се използва
за повече от две нощувки, обикновено е за съботно-неделни прояви и се състои от не
повече от 2 до 6 палатки.
Стар бивак край Бисквитеното езеро под заслон “Орловец” - използва се като
изходна точка за трудни изкачвания по стените на Дяволските игли, Злия зъб, Двуглав,
Иглата др. по-близки обекти. Състои се от каменна маса и камъни за сядане около
равно място. Рядко се използва за повече от две нощувки (напр. при алпиниада),
обикновено е за съботно-неделни прояви и се състои от не повече от 1 до 3 палатки.
Заслон “Орловец” - използва се като изходна точка за трудни изкачвания по
стените на Дяволските игли, Злия зъб, Двуглав, Иглата др. по-близки обекти. Рядко се
използва за повече от две нощувки (напр. при алпиниада), обикновено е за съботнонеделни прояви и се ползва от 4 до 10 души.
Заслон “Страшно езеро” - използва се като изходна точка за изкачвания по
стените на Купените, Ловница, Камилата. Рядко се използва за повече от две нощувки
(напр. при алпиниада), обикновено е за съботно-неделни прояви и се ползва от 4 до
10 души. През последните 10 години почти не се е ползвал като база за алпийски
изкачвания и е предпочитан само от туристите.
За районите на х. “Грънчар” и х. “Белмекен” - епизодично ползване на хижите.
За района на х. “Мусала” и заслон “Леденото езеро” (Еверест) - като изходна
точка за изкачвания в Мусаленския дял на Рила се използват хижата и заслона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.17.7 Обекти за туризъм/рекреация в прилежащи на парка територияя
Таблица 1.17.7.-1. Обекти за туризъм и рекреация в населените места, граничещи с
територията на НП „Рила“

Община Костенец

Брой

Капацитетни
възможности
В областта на туризма

Хотели:
Балнеохотел „Констанция”
Семеен хотел „Езерото”

1
1

116 бр. стаи
20 бр. стаи

Семеен хотел „Костенец”

1

28 бр. стаи,
3 апартамента

Ресторанти:
Ресторант „Констанция”

1

180 бр. места

Класически ресторант „Езерото”

1

150 бр. места

Ресторант „Костенец”

1

100 бр. места

Спортни обекти:
Стадион
Информационни/туристически
центрове:

1

Населено
място.....

Вили Костенец
Вили Костенец,
ул.
„Пленщица” №
4
Вили Костенец,
ул.
„Цар
Самуил” № 37
Балнеохотел
„Констанция”,
Вили Костенец
Семеен хотел
„Езерото”, Вили
Костенец, ул.
„Пленщица” №
4
Семеен хотел
„Костенец”,
ул.„Цар
Самуил” № 37

с. Костенец

В областта на рекреацията:
Обекти
за
възстановителни
процедури:
Балнеохотел „Констанция”
1
116 бр. стаи

Вили Костенец

Почивни комплекси:
Балнео санатароуми:
Балнеохотел „Констанция”

1

116 бр. стаи

Вили Костенец

СПА центрове:
Семеен хотел „Езерото”
Семеен хотел „Костенец”

1
1

20 бр. стаи
28 бр. стаи,
3 апартамента

Вили Костенец
Вили Костенец,
ул.
„Цар
Самуил” № 37

Зони за отдих:
Други:
- Къщи за гости:
Къща „Рай”

1

12 бр. стаи

Къща „Момина крепост”

1

10 бр. стаи

Вили Костенец,
ул.
„Цар
Самуил” № 47
Вили Костенец,
вила
15
–
почивна
станция
„Марица”

Община Самоков -Няма подадена информация
Община Сапарева баня – Няма подадена информация
Община Белово

Брой

Капацитетни
възможности
В областта на туризма

Хотели:
Къща за гости „Тандови”
Стаи за гости Лазарови
Стаи за гости
Ресторанти:
Механа Булгари
Заведение за хранене
Ханче Яденица
Ресторант „Джекса”
Заведение за хранене
марица”
Спортни обекти:
Спортна зала
Стадион
Стадион

„ханче

Стадион
Спортна площадка

1
1
1

8
6
10

Габровица
Сестримо
Чаира

1
1

40
82

1
1
1

20
40
100

Сестримо
Момина
клисура
Голямо Белово
Белово
Габровица

1
1
1

-

1
1

Информационни/туристически
центрове:

Обекти
за
процедури:

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси:
Балнео санатароуми:
СПА центрове:
Зони за отдих:

Населено
място.....

Белово
Мененкьово
Момина
клисура
Белово
Голямо Белово

Други:

Община Благоевград – Няма подадена информация
Община Долна баня

Брой

Капацитетни
възможности

В областта на туризма
5
156 легла

Хотели:
Вилни селища:

2

138 легла

Къщи за гости:

3

31 легла

Хижи:

2

120 легла

Ресторанти:

5

370 легла

Спортни обекти:

1

2 000 зрители

Информационни/туристически
центрове:

0

Обекти
за
процедури:

Населено
място
община
Долна баня
Град
Долна
баня
Град
Долна
баня
Град
Долна
баня
и
Курортна зона
Долна баня
Курортна зона
Долна баня
Град
Долна
баня
Град
баня

Долна

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси:

1

Балнео санатароуми:

0

СПА центрове:

0

122 легла

Курортна зона
Долна баня

Зони за отдих:
Други:

Община Дупница

Хотели:
Хотел „Рилена”
Хотел „Универсал”
Почивна станция „Енерго”
Къща за временно настаняване
„Вила Бистрица”

Брой

Капацитетни
Населено място гр. Дупница
възможности
В областта на туризма
1
1
1
1

50 легла
48 легла
56 легла
14 легла

гр.Дупница, пл.„Свобода”1
гр.Дупиница,ул.”Хр.Грънчаров”1
гр.Дупница,местност„Драгоча”
с.Бистрица,ул.”Васил
Демиревски”9

Ресторанти:
Ресторант„Еуфория”-парк „Рила”
Ресторант„Ловен дом”-местност
„Дренски рид”
Ресторант„Кондор”
Ресторант„Вардар”
Ресторант„Бялата къща”
Ресторант„Енергото”
Китайски ресторант
Ресторант„Наслада”
Ресторант„Универсал”
Ресторант”Рилена”
Ресторант„Щурците”
Ресторант”Рилски езера”
Ресторант”Фратели”
Ресторант”Ловна среща”
Ресторант 3S Sot
Спортни обекти:
Стадион
Спортна зала
Бейзболно игрище
Софт бол игрище
Информационни/туристически
центрове:

Обекти
за
процедури:

1
1

150 места
150 места

гр.Дупница
гр.Дупница

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

150 места
150 места
50 места
60 места
50 места
140 места
100 места
150 места
72 места
80 места
150 места
38 места

1

50 места

гр.Дупница, пл.”Македония”3
гр. Дупница, ул.”Вардар”7
гр. Дупница, ул.”Хр.Ботев”2
гр.Дупница,местност„Драгоча”
гр.Дупница,ул.”Патриарх Евтим”90
гр.Дупница,Градска градина
гр.Дупница,ул.”Хр.Грънчаров”1
гр.Дупница, пл.„Свобода”1
гр.Дупница,жк.”Бистрица”
гр.Дупница,ул.”Св.Ив.Рилски”26
гр.Дупница, пл.„Свобода”1
гр.Дупница,ул.”Самоковско
шосе”30
гр.Дупница,ул.„Софийско
шосе”44

1
1
1
1

10 000 места
1 500 места
300 места
200 места

гр. Дупница
гр. Дупница
гр.Дупница
гр.Дупница

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси:

Н/П

Н/П

Балнео санатароуми:

Н/П

Н/П

СПА центрове:

Н/П

Н/П

Зони за отдих:
Други:
Община Белица

Хотели:
„Рила”
„Бор”
Ресторанти:
Спортни обекти:
Стадион и спортна зала
Информационни/туристически
центрове:

Брой

Капацитетни
възможности
В областта на туризма

Населено
място.....

1
1
3
2

500
166
100
400

КК”Семково”
КК”Семково”
КК”Семково”
Гр.Белица

1
1

400

Гр.Белица
Гр.Белица

В областта на рекреацията:

Обекти
за
процедури:

възстановителни

Почивни комплекси:
Технически Университет
УАСГ
Балнео санатароуми:

1
1

92
80

КК”Семково”
КК”Семково”

1

39

КК”Семково”

СПА центрове:
Зони за отдих:
Други:
Хижа „Семково”

Община Разлог

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ

Брой

Капацитетни
възможности

Населено
място ......

В областта на туризма
2 стаи

Разлог
4 легла

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ

3

С. Добърско
6

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ПАПИ”

14

Разлог
24

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ

33

Разлог
65

СЕМЕЕН ХОТЕЛ

15

КЪЩА "ПАНДЕЯ"

10

ПАНСИОН „ФИЛИП”
КЪЩА "РАДОСТ"

11
6

КЪЩА "ТАТАРСКИ"

8

30
20
20

С. Добърско
С. Бачево
С. Бачево
С. Бачево

12

Хотел „Зора”
КЪЩА ЗА ГОСТИ

13
10

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ

3

КЪЩА ЗА ГОСТИ
„ПРИПЕЦИТЕ”
СЕМЕЕН ХОТЕЛ "Руди"

10

Разлог
16
22
32

Разлог
Разлог
С. ГОРНО
ДРАГЛИЩЕ

6
С. ГОДЛЕВО
23
16
30
ПОЧИВНА СТАНЦИЯ "Енерго"
Предел

50

КЪЩА ЗА ГОСТИ
СЕМЕЕН ХОТЕЛ "КУПЕНСКИ"

8
13

С. ГОРНО
ДРАГЛИЩЕ
м. „ Предел”,
Разлог
С. Бачево
Разлог

26

ПОЧИВНА СТАНЦИЯ

16

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ДОБЪРСКО”
СТАИ ЗА ГОСТИ

15
61

КЪЩА ЗА ГОСТИ „ЧИЧО МЕЧО”
КЪЩА ЗА ГОСТИ „КАЗАСОВА
КЪЩА”
СЕМЕЕН ХОТЕЛ „НАДЕЖДА”

7
6

14
9

м. „ Предел”,
Разлог
С. Добърско
м. „
Столоватец”,
к-с „Три
планини”,
Разлог
Разлог
Разлог

14

28

Разлог

СТАИ ЗА ГОСТИ „ЕМИЛИС”

4

8

Разлог

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „РУСАЛИИТЕ”
СЕМЕЕН ХОТЕЛ К2

19
14

38
38

Бачево
С. Годлево

КЪЩА ЗА ГОСТИ „БАБА КЪТА”
семеен хотел " Асенова къща"

4
15

10
30

Разлог
С. Годлево

семеен хотел " Рада"

19

38

С. Годлево

СЕМЕЕН ХОТЕЛ "ПАПИ"

14

24

Разлог

Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения

54

2830

Разлог

3

154

Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения

4

Спортни обекти:

- ски писти

1 бр.

м. Кулиното,
землище
Разлог- в
Пирин

- тенис кортове

2 бр.

- футболен
стадион футболни игрища

1 бр.-6500
места
1 бр.-654
места
1 бр.
1 бр.
1 бр.

Спа
Комплекс „
Катарино”
Гр. Разлог
Гр. Разлог
С. Годлево
С. Г.
Драглище
С. Бачево
С. Добърско

32
32

129

166

С. Годлево
С. Добърско

8

378

С. Бачево

3

121

6

377

С. Горно
Драглище
М. ПределаМразеница

- плувни басейни

към хотелите

Информационни / туристически
центрове:

Обекти за възстановителни
процедури:

Спортна зала

390

Гр. Разлог

Туристически
информационен
център”
Дестинация
Разлог”

1 бр.

Гр. Разлог

В областта на рекреацията:
Възстановителни
процедури се
предлагат в
хотелите със спа центрове

Балнео санаториуми:

Няма на
територията на
общината

СПА центрове:

към хотелите

Зони за отдих:

„Самодивска
пътека”
„ Хайдушка
пътека”
- Паркове

1 бр.

С. Бачево

1 бр.

С. Годлево

Други:хижа „ Добърско”
Рибарници

1 бр.
1 бр.
1 бр.

35 места

Конни бази

2 бр.

Община Рила

Хотели:

Ресторанти:

Гр. Разлог

Гр. Разлог
С. Добърско
С. Добърско
С. Бачево
С. Бачево

Брой

Капацитетни
възможности
В областта на туризма
Семеен хотел
29 легла
„Училището“

Населено
място.....
с. Пастра

Къща за гости
„При пчелата“

8 легла

с. Пастра

Къща за гости
„Кирилова къща“

8 легла

с. Пастра

Ресторант
„Училището“

50 места

с. Пастра

Ресторант
„Пъстра“

100 места

с. Пастра

Спортни обекти:

няма

Информационни/туристически
центрове:

ТИЦ – 1 бр.

гр. Рила

В областта на рекреацията:
възстановителни няма

Обекти
за
процедури:

Почивни комплекси:

няма

Балнео санатароуми:

няма

СПА центрове:

няма

Зони за отдих:

няма

Други:

Община Симитли – Няма подадени данни
Община Якоруда

Брой
В областта на туризма
1-Хотел ,,Хелиер”

Хотели:
Ресторанти:

1-Ресторант
към
хотел ,,Хелиер”
1-Ресторант
,,Ямфоруна”
1-Ресторант ,,Екстра
плюс”
1-Ресторант
,,Балкане”
1-Механа ,,Кунчови”

Спортни обекти:

1Многофункционална
спортна зала
1-Стадион

Капацитетни
възможности

Населено
място.....

28-легла

Гр.Якоруда

40
седящи
места
300
седящи
места
50
седящи
места
150
седящи
места
60
седящи
места
600 души

Гр.Якоруда

1000 души

Информационни/туристически
центрове:

Обекти
за
процедури:

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси:
Балнео санатароуми:

Гр.Якоруда
Гр.Якоруда
Гр.Якоруда
Гр.Якоруда
Гр.Якоруда
Гр.Якоруда

СПА центрове:
Зони за отдих:
Други:

Таблица 1.17.7.- 2. Обекти за туризъм и рекреация извън населените места, намиращи
се в непосредствена близост до границите на НП „Рила”
Община Костенец

Хотели:
Семеен хотел „Диани”
Семеен хотел „Невен”
Ресторанти:
Ресторант „Невен”
Класически ресторант „Градина –
Момин проход”
Спортни обекти:
Стадион „Бенковски”
Информационни/туристически
центрове:

Местоположение

Капацитетни
възможности
В областта на туризма
гр. Костенец, ул.
„Иван Вазов” № 3
гр. Момин проход,
ул. „Луна” № 4
Гр. Момин проход,
ул. „Луна” № 4
гр. Момин проход,
ул. „Христо Ботев”

Вид
предназначение

6 бр. стаи

Хотелиерство

10 бр. стаи

Хотелиерство

/

30

ресторантьорство

150

ресторантьорство

гр. Костенец

В областта на рекреацията:
Обекти
за
възстановителни
процедури:
"Специализирани
болници
за гр. Момин проход, 95
рехабилитация-Национален
ул. „Христо Ботев” помещения
комплекс” ЕАД – филиал Момин № 6
проход
Почивни комплекси
Балнеосанатароуми
СПА центрове
Зони за отдих
други
Снек – бар „Диани”

Туристическа спалня „Яворица”
- Къщи за гости
Къща за гости „Гондовата къща”

Семеен
хотел
„Диани”,
гр.
Костенец,
ул.
„Иван Вазов” № 3
Гр. Момин проход
гр. Момин проход,
ул. „Христо Ботев”
№ 67а
Брой

80

Заведение за бързо
обслужване

45 броя легла

хотелиерство

6 бр. стаи

Място
настаняване

Капацитетни

Населено

за
място

възможности

......

Община Самоков
В областта на туризма
вид
х.л"Рила"
х-л”Самоков“
х-л”Олимп”
х-л”Лион”
ап.х-л "Еуфория клуб & Спа"
х-л”Иглика”
х-л”Флора”
хотел "Уайт хаус"
х-л”Бор”
х-л”Еделвайс”
ап.хотел "Вила парк"
х-л”Мура”
х-л”Бреза”
х-л"Феста Уинтър палас"
х-л”Зодиак”
х-л"Ястребец"
х-л”Свети Георги”
х-л”Ела”
х-л "Радинас уей"
х-л"Феста Чамкория"
ап.хотел "Секвоя"
х-л”Св.Иван Рилски”
хотел"Ледени ангели"
клуб хотел "Янакиев"
спа-хотел Боровец хилс
х-л "Айсберг"
х-л "Роял"
хотел”Калина”
сем. хотел "Горска звезда"
хотел "Лодж"
сем. х-л”Сангрия”
сем.х-л”Виктория”
хотел "Сокол"
Вилни селища
Вили
Поч. станции
Бунгала
Къщи за гости
Турист. учебен център
Стаи и апартаменти за гости
хотел"Мальовица"
хотел"Ален мак"
хотел"Дивите петли"
Турист. учебен център
сем.хотел "Крушарската
къща"
сем.хотел "Св.Георги"
сем.хотел "Джамбазката

брой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
11
3
1
189
1
1
1
1
1
1
1

капацитет

местоположение
1580 кк. Боровец
512 кк. Боровец
310 кк. Боровец
242 кк. Боровец
226 кк. Боровец
176 кк. Боровец
140 кк. Боровец
320 кк. Боровец
120 кк. Боровец
140 кк. Боровец
118 кк. Боровец
132 кк. Боровец
66 кк. Боровец
132 кк. Боровец
124 кк. Боровец
120 кк. Боровец
80 кк. Боровец
116 кк. Боровец
106 кк. Боровец
102 кк. Боровец
100 кк. Боровец
90 кк. Боровец
82 кк. Боровец
80 кк. Боровец
80 кк. Боровец
40 кк. Боровец
52 кк. Боровец
49 кк. Боровец
40 кк. Боровец
36 кк. Боровец
30 кк. Боровец
28 кк. Боровец
24 кк. Боровец
308
24
269
44
45
25
537
120
80
94
144
35

кк. Боровец
кк. Боровец
кк. Боровец
кк. Боровец
кк. Боровец
кк. Боровец
кк. Боровец
Мальовица
Мальовица
Мальовица
Мальовица
с. Говедарци

30
30

с. Говедарци
с. Говедарци

къща"
сем.хотел "Искър"
сем. хотел "Миглена"
поч. станция „Гюлечица”
Къщи за гости
Стаи и апартаменти за гости
Бунгала
Стаи и апартаменти за гости
сем. хотел „Конярската къща”
поч. станция „Енерго”
къща за гости „Кити”
Стаи за гости
сем. хотел „Бялата река”
Къща за гости
Стаи и апартаменти за гости
Къща за гости
Стаи за гости

1
1
1
5
9
8
8
1
1
1
4
1
3
32
3
7

20
20
33
67
62
19
29
26
79
11
20
28
31
70
38
46

Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения

170

Заведения за хранене и
развлечения

5

Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения
Заведения за хранене и
развлечения
Спортни обекти:

- ски писти

26 бр.

- сноу- борд парк
- трасета за ски –
бягане
- съоръжения за
биатлон
- детски сноу парк
- маунтин байк парк
- тенис кортове
- футболен стадион и
футболно игрище
- ски шанца
- плувни басейни към
хотелите

1 бр

Информационни /
туристически центрове:

13077

5

с. Говедарци
с. Говедарци
с. Говедарци
с. Говедарци
с. Говедарци
с. Говедарци
с. Маджаре
с. Мала църква
с. Мала църква
с. Мала църква
с. Мала църква
с. Бели Исър
с. Бели Исър
с. Бели Исър
с. Радуил
с. Радуил
кк. Боровец

380

к-с Мальовица

11

460

извън с.
Говедарци и к-с
Мальовица
с. Говедарци

4

120

с. Маджаре

5

333

с. Мала църква

5

250

с. Бели Искър

9

272

с. Радуил

1

345

кк. Боровец
с. Говедарци
кк. Боровец
кк. Боровец

1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.

кк. Боровец
кк. Боровец
кк. Боровец
с. Говедарци
с. Бели Искър
с. Говедарци
кк. Боровец

кк. Боровец

Обекти за възстановителни
процедури:

В областта на рекреацията:
Възстановителни
процедури се
предлагат в хотелите
със спа - центрове

Балнео санаториуми:

Няма на територията
на общината

СПА центрове:

към хотелите

Зони за отдих:

- Еко – пътека
- Паркове

Община Сапарева баня

кк. Боровец

кк. Боровец
1 бр

Брой

с. Бели Искър
Капацитетни
възможности

Населено
място.....

В областа на туризма
7 бр.

326

С.
Паничище

Къщи за гости:

1 бр.

10

С.
Паничище

Вила
Ресторанти:

1 бр.
11 бр.

20
623

Снек-бар:
Бунгала

2 бр.
2 бр.

56
28

Спортни обекти:

8 бр.

С.
Паничище

1 бр.

С.
Паничище

Хотели:

Информационни / туристически
Центрове:

Обекти за възстановителни
процедури:
Почивни комплекси:

В областта на рекреацията:
-

С.
Паничище
С.
Паничище

-

6 бр. почивни
станции

443

Балнео санаториуми:

-

-

СПА центрове:

-

-

С.
Паничище

Зони за отдих:
Други:

Община Белово

Местоположение

Капацитетни
възможности
В областта на туризма

Вид
/
предназначение

Хотели:
Къща за гости Кьосеви
Стаи за гости „Караван сараи”
Ресторанти:
Заведение
за
хранене
„ловджийска среща
Ресторант градина
Ресторант топлата вода

Белово
Белово

8 легла
4 легла

Кв. Малко белово

40 места

Компекс топлата
вода
Комплекс топлата
вода

149 места
160 места

Спортни обекти:
Информационни/туристически
центрове:

Обекти
за
процедури:

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси
Балнеосанатароуми
СПА центрове
Зони за отдих
други

Община Благоевград

Хотели:
почивна станция на Тютюнев
комбинат
почивна станция “Снежина”
поч. станция “Бодрост”
Ресторанти:
ресторант на Тютюнев комбинат
ресторант
на
поч.
станция
“Бодрост”
Спортни обекти:

Информационни/туристически
центрове:

Местоположение

Капацитетни
възможности

В областта на туризма
Зона
за
отдих 108 легла
“Бодрост”
Зона
за
“Бодрост”
Зона
за
“Бодрост”
Зона
за
“Бодрост”
Зона
за
“Бодрост”

отдих

100 легла

отдих

60 легла

отдих

120 места

отдих

60 места

Ски-лифт
тип
Помагалски,
учебен
влек,
кабинкова въжена
линия с дължина
3500 м

1900 д/час

Вид
/
предназнач
ение
Хотелиерств
о
Хотелиерств
о
Хотелиерств
о
ресторантьо
рство
ресторантьо
рство

Обекти
за
процедури:

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси
Балнеосанатароуми
СПА центрове
Зони за отдих
Зона за отдих “Септемврийче”
Зона за отдих “Добро поле”
Зона за отдих “Бодрост”

3300м от НПР
2500м от НПР
1200м от НПР

Зона за отдих “Картала”

400м от НПР

други

Хижа “Македония”

9,9ха 1200 посет.
40 вили,2 поч. ст.
9,8ха, 4 поч. ст., 90
вили
19ха,900посет., 3
хотела, студ. Лагер,
ваканц. Селище ,
ски-писта 4200м,
ски-влек

Община Долна баня – Няма подадена информация
Община Дупница – Няма подадена информация
Община Белица

Местоположение

Капацитетни
възможности
В областта на туризма

Вид
/
предназначение

Хотели:
Ресторанти:
Спортни обекти:
Информационни/туристически
центрове:

Обекти
за
процедури:

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси
Балнеосанатароуми
СПА центрове
Зони за отдих
М.”Андриянов чарк”
други
Парк за танцуващи мечки

Зона по §4

М.”Андриянов
чарк”

18 постройки
за
сезонно
ползване

За отдих

Екопътеки

3

БелицаКК”Семково”Парк
за
танцуващи
мечки

Община Разлог – Няма подадена отделна информация
Община Рила

Местоположение

В областта на туризма
Семеен
хотел 17 легла
„Дяволски води“

Хотели:

Ресторанти:

Ресторант
„Дяволски води“

Спортни обекти:

няма

Информационни/туристически
центрове:

няма

Обекти
за
процедури:

Капацитетни
възможности

50 места

Вид
/
предназначение
Място
за
настаняване;
нощувки

Заведение
хранене
развлечения;
хранене

за
и

В областта на рекреацията:
възстановителни няма

Почивни комплекси

няма

Балнеосанатароуми
СПА центрове

няма
няма

Зони за отдих

няма

други

няма

Община Симитли

Местоположение

Капацитетни
възможности
В областта на туризма

Вид / предназначение

Гр. Симитли
до път Е79
С. Железница

леглова база 70
15 легла

Семеен хотел с открит
басейн,фитнес център
Къща за гости

Гр. Симитли
Гр. Симитли

180 места
150 места

Хотели:
„Найс”
„Вила Галияни”
Ресторанти:
р-т „Пирин”
р-т”ИВАС”
Спортни обекти:
Спортен комплекс

Гр.Симитли

футболни

игрища,

Спортен комплекс „Арена”

многофункционална
зала за спорт, плувен
басейн, фитнес зала
Футболно
игрище,
фитнес зала

С. Крупник

Информационни/туристически
центрове:

Обекти
за
процедури:

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси
„Траянови двори”

Гр. Симитли, път ІІ19

30 легла

Хотел, ресторант- 100
места,бар,
плувен
басейн

Балнеосанатароуми
СПА центрове
Зони за отдих
„Лесопарк – Симитли”

Гр. Симитли

Отдих и спорт /детски
съоръжения, места за
отдих, фитнес уреди,
многофункционални
игрища- за футбол,
баскетбол,
тенис,
волейбол/
2
басейна
с
минерална вода

„Плажа” гр. Симитли
други
Хижа „Предела”
Хижа „Моравица”
Къща за гости „Пирински кът”

С. Брежани
С. Сенокос

38 легла
40 легла
15 легла

Община Якоруда

Местоположение

Капацитетн
и
възможност
и

Хотели:

В областта на туризма
1-Хотел ,,Трещеник”
70 легла
1-Хижа ,,Трещеник”

15 легла

1-Хижа ,Десислава”

20 легла

1-Хотел ,,Белмекен”

275 легла

1-Вилно
селище
,,Сали”
1-Къща
за
гости
намираща
се
в
местността
,,Белмекен”
1-Почивна
станция

15 легла
13 легла

24 легла

Вид
/
предназначени
е

Туристически
обект
Туристически
обект
Туристически
обект
Туристически
обект
Туристически
обект
Туристически
обект
Туристически

,,Белмекен”намиращ
а се в Местност
“Белмекен”, землище
на
гр.
Якоруда,
община Якоруда.
1-Ресторант към хотел
,,Трещеник”

Ресторанти:

Спортни обекти:

обект

70 седящи
места

1-Клуб
ресторантнамиращ
се
в
Местност ,,Белмекен”,
Спортна
база
биатлон-Белмекен;
1-Ски писта

60 седящи
места

1-Спортна
,,Белмекен”

275 души

база

150 души

Информационни/туристическ
и центрове:

Обекти за
процедури:

В областта на рекреацията:
възстановителни

Почивни комплекси
Балнеосанатароуми
СПА центрове
Зони за отдих
други

Ресторант към
туристически
обект
Ресторант към
туристически
обект
Зимни
спортове
Тренировъчни
спортни лагери

Приложение 1.19 Ландшафт
Таблица 1.19. – 1. Класификация на ландшафтите в НП Рила
ТИ
П

ПОДТ
ИП

В пояса на субалпийската храстова растителност

Студени хумидни

Планински

В пояса на алпийската тревна растителност

КЛА
С

Инде
кс 1

РОД

ВИД

на
магмени
скали
(гранитои
ди)

A

Периглациал
ни и
реликтноглац
иални

на
метамор
фни
скали

на
моренни
материа
ли

B

Периглациал
ни и
реликтноглац
иални

на
магмени
скали
(гранитои
ди)

на
метамор
фни
скали

Инде
кс 2

a

b

c

a

b

ПОДВИД
първични
ландша
фти на
голи
скали
първични
ливадни
ландша
фти
първични
ландша
фти на
голи
скали
първични
ливадни
ландша
фти
първични
ливадни
ландша
фти
първични
ландша
фти на
голи
скали
първични
ландша
фти с
клек
вторични
тревни
ландша
фти
силно
изменени
антропог
енни
ландша
фти
първични
ландша
фти на
голи
скали
първични
ландша

Инде
кс 3

Сума
рен
индек
с

1a

Aa 1a

1b

Aa 1b

1a

Ab 1a

1b

Ab 1b

1b

Ac 1b

1a

Ba 1a

1b

Ba 1b

2

Ba 2

3

Ba 3

1a

Bb 1a

1b

Bb 1b

ТИ
П

ПОДТ
ИП

Инде
кс 1

РОД

ВИД

на
моренни
материа
ли

В пояса на иглолистните гори

на
магмени
скали
(гранитои
ди)

Хладни хумидни

КЛА
С

Инде
кс 2

c

a

Ерозионноденудационн
и
C

на
метамор
фни
скали

Реликтноглац
иални и
ерозионноденудационн

на
моренни
материа
ли

b

c

ПОДВИД
фти с
клек
вторични
тревни
ландша
фти
първични
ландша
фти с
клек
вторични
тревни
ландша
фти
силно
изменени
антропог
енни
ландша
фти
първични
горски
ландша
фти
вторични
тревни
ландша
фти
силно
изменени
антропог
енни
ландша
фти
първични
горски
ландша
фти
вторични
тревни
ландша
фти
силно
изменени
антропог
енни
ландша
фти
първични
горски
ландша
фти

Инде
кс 3

Сума
рен
индек
с

2

Bb 2

1b

Bc 1b

2

Bc 12

3

Bc 3

1

Ca 1

2

Ca 2

3

Ca 3

1

Cb 1

2

Cb 2

3

Cb 3

1

Cc 1

ТИ
П

ПОДТ
ИП

Инде
кс 1

РОД

ВИД

Инде
кс 2

В пояса на буковите гори

и

Умерени хумидни

КЛА
С

на
магмени
скали
(гранитои
ди)

a

Ерозионноденудационн
и
D

на
метамор
фни
скали

Реликтноглац
иални и
ерозионноденудационн
и

на
моренни
материа
ли

b

c

ПОДВИД
вторични
тревни
ландша
фти
силно
изменени
антропог
енни
ландша
фти
първични
горски
ландша
фти
вторични
тревни
ландша
фти
първични
горски
ландша
фти
вторични
тревни
ландша
фти
първични
горски
ландша
фти

Инде
кс 3

Сума
рен
индек
с

2

Cc 2

3

Cc 3

1

Da 1

2

Da 2

1

Db 1

2

Db 2

1

Dc 1

Приложение 1.21. Екологична оценка по типове местообитания и организмови групи
1.21.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска

++ - средна

+++ - висока

ВИД

СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
НЕОБХОДИ
ЕН
МОСТ ОТ МЕРКИ
ЛАНДШАФТ
+ Отсъстват нарушения от естествен Не са необходими
или антропогенен характер
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
3130
на
+ Тази растителност е добре запазена Осъществяване
и не са установени заплахи, които ефективен контрол върху
Oлиготрофн
могат оказват негативно въздействие. спазването
на
и
до
мезотрофни
ограничителните режими в
стоящи
парка.
Мониторинг
на
водни
състоянието
на
басейни
с
природното
растителнос
местообитание.
т
от
типа
Littorelletea
uniflorae
и/или Isoeto Nanojuncitea
на
3160
++ Природното местообитание е в Осъществяване
Естествени
добро
състояние
Негативно ефективен контрол върху
дистрофни
въздействие
може
да
окаже спазването
на
еутрофизацията породена от битово ограничителните режими в
езера
замърсяване
или
органично парка.
Мониторинг
на
замърсяване с друг произход.
състоянието
на
природното
местообитание.
на
3260
+ Природното местообитание е в Осъществяване
Равнинни
добро състояние и не са установени ефективен контрол върху
или
фактори, които могат да окажат спазването
на
негативно въздействие.
ограничителните режими в
планински
парка.
Мониторинг
на
реки
с
растителнос
състоянието
на
природното
т
от
местообитание.
Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
4060
+ Тази растителност е добре запазена, Осъществяване
на
заема значителни площи и не са ефективен контрол върху
Алпийски и
бореални
установени заплахи, които могат спазването
на
ерикоидни
оказват
негативно
въздействие. ограничителните режими в
съобщества
Потенциална заплаха са пожарите.
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
4070
+ Природното местообитание е в Осъществяване
на
добро състояние, заема значителни ефективен контрол върху
*Храстови
площи и не са установени фактори, спазването
на
съобщества
които могат да окажат негативно ограничителните режими в
c Pinus mugо
въздействие.
парка.
Мониторинг
на

1

състоянието
на
природното
местообитание.
на
6150
+ Природното местообитание е в Осъществяване
добро състояние и не са установени ефективен контрол върху
Силикатни
фактори, които могат да окажат спазването
на
алпийски и
бореални
негативно въздействие.
ограничителните режими в
парка.
Мониторинг
на
тревни
състоянието
на
съобщества
природното
местообитание.
6230 *Богати ++ Природното местообитание е в Мониторинг
на
на
видове
добро
състояние.
Естествените състоянието
на
картълови
сукцесионни
процеси
водят до природното
съобщества
подмяна на картъла с други видове от местообитание.
върху
тревната растителност, а в посиликатен
носките части на парка е възможно
настъпление на храсти.
терен
в
планините
на
62D0
Оро- + Природното местообитание е в Осъществяване
добро
състояние.
Потенциална ефективен контрол върху
мизийски
заплаха
са
естествените спазването
на
ацидофилни
сукцесионни
процеси
на ограничителните режими в
тревни
настъпление
на
храстовата
и парка.
Мониторинг
на
съобщества
горската растителност.
състоянието
на
природното
местообитание.
++ Тази растителност заема малки Осъществяване
6430
на
площи на територията на резервата. ефективен контрол върху
Хидрофилни
съобщества
Потенциални заплахи са промяна в а спазването
на
хидрологичния
режим
на ограничителните режими в
от
високи
треви
в
прилежащите водни тела.
парка.
Мониторинг
на
равнините и
състоянието
на
в планинския
природното
до
местообитание.
алпийския
пояс
6520
+ Природното местообитание в парка Осъществяване
на
заема малки площи, главно в ефективен контрол върху
Планински
горската зона. Потенциална заплаха спазването
на
сенокосни
са
естествените
сукцесионни ограничителните режими в
ливади
процеси
на
настъпление
на парка. Поддържане на
храстовата и горската растителност. традиционния начин на
ползване. Мониторинг на
състоянието
на
природното
местообитание.
+++ Природното местообитание е в Осъществяване
7140
на
Преходни
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Не
са
установени
заплахи. спазването
на
блата
и
плаващи
Потенциална заплаха е промяната ограничителните режими в
подвижни
във водния режим на територията на парка.
Мониторинг
на
местообитанието и прилежащите състоянието
на
торфища
територии.
природното
местообитание.
8110
+ Природното местообитание е в Осъществяване
на

2

Cиликатни
сипеи
от
планинския
до снежния
пояс
8220
Хазмофитна
растителнос
т
no
силикатни
скални
склонове

+

9110 Букови
гори от типа
LuzuloFagetum

+

9130 Букови
гори от типа
AsperuloFagetum

+

9170 Дъбовогабърови
гори от типа
GalioCarpinetum

+

9180
*Смесени
гори
от
съюза
TilioAcerion върху
сипеи
и
стръмни
склонове
91BA
Мизийски
гори
от
обикновена
ела

+

91CA

Рило-

+

+

много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Не са установени потенциални спазването
на
заплахи.
ограничителните режими в
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
на
Природното местообитание е в Осъществяване
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Не са установени потенциални спазването
на
заплахи.
ограничителните режими в
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
на
Природното местообитание е в Осъществяване
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Потенциална заплаха са пожарите и спазването
на
нерегламентираната сеч.
ограничителните режими в
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
на
Природното местообитание е в Осъществяване
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Потенциална заплаха са пожарите и спазването
на
нерегламентираната сеч.
ограничителните режими в
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
Природното местообитание е в Осъществяване
на
състояние. Заплаха са пожарите и ефективен контрол върху
нерегламентираната сеч.
спазването
на
ограничителните режими в
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
Природното местообитание е в Осъществяване
на
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Потенциална заплаха са природни спазването
на
нарушения,
като
ветровали, ограничителните режими в
снеголоми, както и пожарите.
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
Природното местообитание е в Осъществяване
на
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Потенциална заплаха са природни спазването
на
нарушения,
като
ветровали, ограничителните режими в
снеголоми, както и пожарите.
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
Природното местообитание е в Осъществяване
на
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много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Потенциална заплаха са природни спазването
на
нарушения,
като
ветровали, ограничителните режими в
снеголоми, както и пожарите.
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
91D0
+++ Природното местообитание заема Осъществяване
на
много о граничени площи, което го ефективен контрол върху
*Мочурни
гори
прави силно уязвимо. Потенциална спазването
на
заплаха са природни нарушения, ограничителните режими в
като ветровали, снеголоми, както и парка.
Мониторинг
на
промяната във водния режим на състоянието
на
прилежащата територия.
природното
местообитание.
на
9270 Гръцки + Природното местообитание е в Осъществяване
букови гори
добро
състояние.
Потенциална ефективен контрол върху
с
Abies
заплаха са природни нарушения и спазването
на
borisii-regis
пожари.
ограничителните режими в
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
9410
на
+ Природното местообитание е в Осъществяване
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
Ацидофилни
гори от Picea
Потенциална заплаха са природни спазването
на
в планинския
нарушения,
като
ветровали, ограничителните режими в
до
снеголоми,
както
и
пожарите. парка.
Мониторинг
на
Заплаха
също
така
е състоянието
на
алпийския
нерегламентраната сеч.
природното
пояс
местообитание.
(VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от + Природното местообитание е в Осъществяване
на
бяла и черна
много добро и запазено състояние. ефективен контрол върху
мура
Потенциална заплаха са природни спазването
на
нарушения,
като
ветровали, ограничителните режими в
снеголоми, както и пожарите.
парка.
Мониторинг
на
състоянието
на
природното
местообитание.
ФЛОРА
Сладководни +++ Заплахите
за
развитието
на Намаляване
на
водорасли
сладководните водорасли не са антропогенното
свързани с прякото им събиране от въздействие в близост до
човека, а със заплахата от промяна в езерата,
особено
до
екологичното
състояние
на критично застрашените и
сладководните
местообитания, уязвимите. Ограничаване
предимно
вследствие
на на
пашуването
по
антропогенния фактор. Основните бреговете на езерата. Позаплахи са свързани с напредващия детайлно проучване на
процес на затлачване на езерата с разпространението
и
по-голямо развитие на дезмидиеви състоянието
на
водорасли. Част от сладководните консервационноводоеми,
разположени
на значимите видове.
територията на НП „Рила“, са
включени в Червения списък на
Родопски и
Староплани
нски
бялборови
гори
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българските
влажни
зони
като
критично застрашени и уязвими:
Рибно
езеро,
Рибното
езеро,
Седемте езера, Мусаленски езера,
Рибни езера, Урдини езера, Ковачеви
езера.
Лихенизиран
и гъби

+ Лишейната микота на парка в Препоръчва
се
голямата си част не е уязвима, мониторинг
на
поради
тругно
достъпните
и състоянието
на
отдалечени от урбанизирани райони популациите на някои от
терени.
по-редките
видове:
белодробния
лишей
(Lobaria pulmonaria), L.
scrobiculata,
Tucjkermannopsis
chlorophylla.
Макромицет ++
Най висока е степента на уязвимостПрепоръчва
се
на ядливите гъби и конкретно намониторинг
на
и
манатарките и Пачия крак, които сесъстоянието
на
събират без необходимия контрол напосочените групи гъби.
територията на парка. Уязвими са иСтрого
спазване
на
дърворазрушаващите
гъби
ирежимите и нормите за
конкретно консервационно-значимитесъбиране на ядливи гъби.
видове
от
тази
група
в
местообитанията, в които се изнася
мъртвата дървесина след снеголоми.
Мъхове
++ Мъховата флора в Парка е уязвима мониторинг
на
от
природни
и
антропогенни състоянието
на
нарушения
популациите; мерки за
намаляване ефекта от
антропогенните
нарушения
се
Папратовидн
++ Като цяло флората на НП е със Препоръчва
средна степен на уязвимост. По- мониторинг
на
и и семенни
голяма част от територията на парка състоянието
растения
на
е трудно-достъпна и видовете са с популациите на видовете с
ниска
степен
на
уязвимост. висока
консервационна
Същевременно, край райони с по- значимост в райони с
туризъм.
интензивен
туризъм
и
край интензивен
туристическите пътеки, степента на Определяне на норми за
уязвимост е по-висока. В отделни натовареност
на
пасища се наблюдава прекомерно отделните
пасища
и
изпасване поради струпване на строгото им спазване.
голям брой едър рогат добитък.
Лечебни
++ Лечебните растения са със средна Препоръчва
се
растения
степен на уязвимост. Това се мониторинг
на
определя от една страна от активния състоянието
на
туристически поток в някои райони, популациите на 11 вида,
както и от разрешителния режим за разрешени за ползване за
лични и стопански цели.
стопански цели
ФАУНА
Безгръбначн
и

++ Уязвими във висока степен от
прекомерна паша, утъпкване и

Препоръча се мониторинг
на състоянието на

5

Риби

++

ерозия са тревните съобщества в
безлесните територии, разположени
около кошари, места за водопой и
прокари.
С висока степен на уязвимост от
антропогенно въздействие е
троглобионтната и троглофилната
фауна. Троглобионтите и
троглофилите са много чувствителни
към най-малките изменения на
условията в пещерите.
Сладководните екосистеми (извори,
потоци, реки, езера, торфища и
мочури) са уязвими при въздействия,
които водят до промяна на водния
режим и замърсяване на водите. Найчувствителните хидробионти са
кренофилните гастроподи от
семейство Hydrobiidae. Техните
биотопи се унищожават при
каптирането на водоизточници.
С висока степен на уязвимост е
безгръбначната фауна в резултат на
засушаване, причинено от
водохващания във водосборите на
високопланинските реки, свързано с
промяна на хигрофилните и
мезохигрофилните местообитания.
Безгръбначната фауна е уязвима от
пресушаване на мочурищата,
езерца и микропонижения с високи
подпочвени води.
Хидробионтните форми са твърде
чувствителни към всяка антропогенна
дейност, свързана със замърсяване
на водата, промяна в речните
системи или други изменения на
местообитанията.
Силно уязвими са малките изолирани
популации от реликтен и рефугиален
тип. Като уязвими трябва да се
разглеждат всички локални ендемити,
част от редките видове и старите
реликти (ако имат ограничено
разпространение).
Общо степента на уязвимост при
популациите на консервационно
значимите елементи от
безгръбначната фауна в Рила е
висока.
Ихтиофауната на Парка е уязвима от
изграждането на хидротехнически
съоръжения, интензивно водовземане
и нерегламентиран риболов.

популациите на
консервационно
значимите видове.

Изграждане на рибни
проходи. Забрана за
строителство на
допълнителни
хидротехнически
съоръжения. Осигуряване
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Земноводни +
и влечуги
Птици

++

на минимално допустим
воден отток за поддържане
на биологичното
разнообразие в реките.
Регламентиране и
контрол на любителския
риболов
Херпетофауната в резервата не е
Препоръчва се
уязвима.
мониторинг на
състоянието на
популациите
Като цяло птиците в парка са уязвими Забраняват се всички
в средна степен главно от въздействия видове сечи, с изключение
като бракониерство, увреждане на
на санитарните – само
при каламитет на вредни
горските местообитания при
насекоми за гората.
санитарни сечи и пожари и
При планиране на
туристическото развитие и
безпокойство поради големия брой санитарни сечи да се
сформират комисии в
туристи в определени участъци от
състава на които да влизат
парка. Все пак не оценяваме
орнитолози с реален опит
уязвимостта на птиците като висока
тъй като горите в парка са като цяло в изучаването и опазването
на дневни и нощни
добре запазени от главни сечи, с
грабливи птици, кълвачи,
доста рестриктивен режим на
бекаси, мухоловки и др.
ползване, който досега осигурява
оцеляването на всички горски видове. Да се ограничи и
регламентира добива на
Също така в парка има и доста
суха стояща и паднала
недостъпни райони, в които
уязвимостта на птиците не е висока. маса. Тази дейност да не
засяга муровите и
смърчови гори.
Забраняват се залесяване
на пасища и ливади в
горската и алпийската
зони.
Забранява се офроуд
шофирането на
територията на НП „Рила“.
Мерки за регулиране на
туристическия поток в
рамките на определени
маркирани пътеки и
избягване на прекарване
на нови пътеки особено в
чувствителни по
отношение на птиците
участъци.
Забранява се
изграждането на
ветроенергийни паркове
на територията на НП
„Рила“
Забранява се
изграждането на
фотоволтаични паркове
на територията на НП
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„Рила“.
Забранява се
изграждането на всякакви
видове туристически
пътеки, беседки, пейки,
огнища и други
съоръжения, позволяващи
струпвания от туристи в
близост до гнездовите
територии на скално
гнездящите птици – сокол
скитник, скален орел,
черен щъркел, бухали и
др.. Допустимата
отдалеченост на
туристическия поток е не
по-малко от 2 км от
сърцевинната зона на
гнездовата територия на
тези видове.
Забранява се
изграждането на нови ВЕЦ
,деривации и други водни
съоръжения в парка
поради значителен
кумулативен ефект от
съществуващи такива.
След уточняване на зоните
с редки видове растения,
да се разреши пашуване
на овце, говеда и коне /с
конкретен брой, за да не
се стигне до
преизпасване на
пасищата и ливадите/ в
алпийската зона като
мярка за опазване на
местообитанията на
алпийската чучулига,
водната бъбрица,
хайдушката гарга и др.
Забранява се ново
строителство на
територията на НП „Рила“.
Бозайници
(без
прилепи)

++

Основните заплахи за едрите
бозайници са следните:
Безпокойство от човешко присъствие,
незаконен лов, скитащи кучета,
незаконна сеч, изолация (дива коза,
лалугер)

Препоръчва се регулярен
контрол и проверки за
незаконен лов и сеч;
засилен контрол върху
ловните и пастирските
кучета; мерки за
намаляване на
безпокойството по време
на размножителния сезон
и други ключови периоди
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от жизнения цикъл (зимен
сън): ограничаване на
достъпа до места, които
са подходящи за
леговища на хищници или
такива са налични, както и
ключовите за дивата коза –
в радиус от 500 м.,
недопускане
изграждането на
туристически пътеки и
маршрути в ключови за
размножаването на
приоритетните видове
райони;
Прилепи

++

Уязвими към пожари, които могат да
унищожат техни убежища или да
доведат до пряка смъртност на
индивиди са всички горски видове:
Широкоух прилеп (Barbastella
barbastellus), голям (гигантски)
вечерник (Nyctalus lasiopterus), ръждив
вечерник (Nyctalus noctula) и
мустакат нощник (Myotis mystacinus)
Горските сечи и урбанизацията в
съседни територии на НП водят до
нарушаване на структурата на
популации на прилепи, чийто ареал
обхваща територии извън границите
на НП чрез промяна на естествените
характеристики на техни оптимални
местообитания, съкращаване на
броя на убежищата, стесняване на
ареала на популациите.

Всички приложими мерки
за пожароизвестяване и
пожаробезопасност.
Ограничаване на
урбанизацията н
границите на НП и
забрана за строителство
на нова туристическа и
спортна инфраструктура,
в т.ч. хотели, зимни писти,
лифтове, ски-влекове,
нови пътища и др.
За териториите,
граничещи с НП засега не
са приложими
допълнителни мерки,
освен определените в
законовата уредба на Р
България при
осъществяване на
инвестиционни намерения
и устройство на
територията (ЗУТ, ЗБР,
приложими Наредби,
Правилници и др.)

1.21.2. Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска

++ - средна

+++ - висока

ВИД

СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
НЕОБХОДИ
ЕН
МОСТ ОТ МЕРКИ
ЛАНДШАФТ
+ Планинският тип ландшафт се среща и в други Не са
планини на България
необходими
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
3130
++ Високопланинският
подтип
на
това Осъществяване
местообитание се среща в алпйските и на ефективен
Oлиготрофн
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и
до
мезотрофни
стоящи
водни
басейни
с
растителнос
т
от
типа
Littorelletea
uniflorae
и/или isoeto nanojuncitea
3160
Естествени
дистрофни
езера
3260
Равнинни
или
планински
реки
с
растителнос
т
от
Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
4060
Алпийски и
бореални
ерикоидни
съобщества
4070
*Храстови
съобщества
c Pinus mugо
6150
Силикатни
алпийски и
бореални
тревни
съобщества
6230 *Богати
на
видове
картълови
съобщества
върху
силикатен
терен
в
планините
62D0
Оромизийски
ацидофилни
тревни
съобщества
6430
Хидрофилни

субалпийските пояси на Рила и Пирин.

++ Природното местоообитание се
планинските части на страната.
+

среща

контрол върху
спазването на
ограничителнит
е режими в
парка.
Мониторинг на
състоянието на
природното
местообитание
.
в Мониторинг на
състоянието

Природното местоообитание се среща в цялата Мониторинг на
страна.
състоянието

++ Този
тип
растителност
е
разпространение във високите
страната, Европа и резервата.

с
широко Мониторинг на
планини на състоянието

++ Този тип растителност се среща във високите Мониторинг на
планини на страната в субалпийския и състоянието
алпийския пояси.
++ Среща се в алпйския и субалпийския пояси на Мониторинг на
Стара планина, Рила и Пирин.
състоянието

+

Природното местоообитание се
планинските части на страната.

среща

в Мониторинг на
състоянието

++ Природното местоообитание се среща във Мониторинг на
високите планини на страната.
състоянието

+

Широко разпространен
страната.

на

територията

на Мониторинг на
състоянието
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съобщества
от
високи
треви
в
равнините и
в планинския
до
алпийския
пояс
6520
Планински
сенокосни
ливади
7140
Преходни
блата
и
плаващи
подвижни
торфища
8110
Cиликатни
сипеи
от
планинския
до снежния
пояс
8220
Хазмофитна
растителнос
т
no
силикатни
скални
склонове
9110 Букови
гори от типа
LuzuloFagetum
9130 Букови
гори от типа
AsperuloFagetum
9170 Дъбовогабърови
гори от типа
GalioCarpinetum
9180
*Смесени
гори
от
съюза
TilioAcerion върху
сипеи
и
стръмни
склонове
91BA
Мизийски
гори
от
обикновена

+

Природното местоообитание се
планинските части на страната.

среща

в Мониторинг на
състоянието

+++ Природното местообитание е с ограничено Мониторинг на
разпространение на територията на страната. състоянието

+

Природното местоообитание се среща във Мониторинг на
високите планини на страната.
състоянието

+

Природното местоообитание
планините на страната.

се

среща

в Мониторинг на
състоянието

++ Природното местоообитание е с широко Мониторинг на
разпространение на територията на страната. състоянието
++ Природното местоообитание е с широко Мониторинг на
разпространение на територията на страната. състоянието
++ Природното местоообитание е с широко Мониторинг на
разпространение на територията на страната. състоянието

+++ Среща се в планинските райони на страната.

Мониторинг на
състоянието

++ Срещат се преобладаващо в планините от Мониторинг на
югозападна България и по-ограничено в Стара състоянието
планина.
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ела
91CA РилоРодопски и
Староплани
нски
бялборови
гори
91D0
*Мочурни
гори
9270 Гръцки
букови гори
с
Abies
borisii-regis
9410
Ацидофилни
гори от Picea
в планинския
до
алпийския
пояс
(VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от
бяла и черна
мура
ФЛОРА
Сладководни
водорасли

Лихенизиран
и гъби

++ Срещат се преобладаващо в планините от Мониторинг на
югозападна България и по-ограничено в Стара състоянието
планина.

+++ Среща се в планинските райони на Западни Мониторинг на
Родопи, Витоша, Рила и Пирин.
състоянието
+++ Среща се в Рила, Пирин и Славянка.

Мониторинг на
състоянието

++ Срещат се преобладаващо в планините от Мониторинг на
югозападна България и по-ограничено в Стара състоянието
планина.

+++ Имат ограничено разпространение в страната.

Мониторинг на
състоянието

на
++ На територията на НП „Рила“ не са установени Проучване
видове от Червена книга на Р България и от разпространен
Червения списък на макрофитните водорасли ието
и
на страната, но 106 микроводорасли (около 11%
състоянието на
от всички таксони сладководни водорасли в
парка) от три таксономични групи имат водораслите с
консервационен статут според червени списъци консервационе
н статут
на други европейски страни
на
++ В резервата са установени 3 видa с Опазване
консервационен статут: Lobaria pulmonaria, районите,
в
Icmadophila
ericetorum,
Usnea
longissima. които
се
Лишеите в парка са недостатъчно проучени,
развиват
затова не може с достатъчна сигурност да се
посочат всички редките видове. Като редки редките видове.
на
видове могат да се разглеждат някои видове с Проучване
ограничено разпространение в България, напр. разпространен
Hypogymnia
vittata,
Ramalina
thrausta, ието
и
Stereocaulon
alpinum,
Tuckermanopsis състоянието на
chlorophylla, както и видове, оценявани като редките
и
индикатори на атмосферна чистота и запазени
консервационн
стари гори, напр. Arthonia radiata, Calicium
viride, Letharia vulpina (Вълчи лишей), Lobaria о-значимите
на
scrobiculata, Nephroma laevigatum, Pertusaria видове
територията на
amara.
парка.

Макромицет +++
и

В парка са установени 64 вида (около 10% от Препоръчва се
общия брой видове макромицети в парка) гъби мониторинг на
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Мъхове

Папратовидн
и и семенни
растения

Лечебни
растения

ФАУНА
Безгръбначн
и

с консервационно значение от Червения списък консервационн
значимите
на гъбите и Червената книга на България. о
Установени в парка са и редки за страната видове.
видове.
+++ В Парка са установени 64 вида с ограничено мониторинг на
разпространение, от които 62 са оценени като състоянието на
застрашени и уязвими спрямо критериите на популациите
IUCN
++ Степента на рядкост се оценява като средна Мониторинг на
поради наличието на сравнително голям брой състоянието на
консервационно-значими видове – общо 153 избрани
вида (около 11,6% от флората на парка). По- консервационн
голяма част от тези видове са представени със о-значими
значителни и стабилни популации. Около 50 вида видове.
от флората на страната се срещат единствено Проучване
на
в Рила, като по-голяма част тези видове се състоянието на
срещат и на територията на парка.
популациите на
видове с висок
консервационе
н
статут
–
критично
застрашени и
включени
в
Приложение 2
на Директивата
за
местообитания
та
+ На територията на парка се срещат 39 вида Мониторинг на
(около 9,6% от всички видове лечебни растения в състоянието на
парка) лечебни растения с консервационна популациите на
значимост. Състоянието на популациите на по- видове,
които
голяма част от тези видове е добро.
най-често
са
обект
на
събиране
на
територията на
парка,
напр.
златовръх,
жълта тинтява,
петниста
тинтява,
боровинки и др.
Строго
спазване
на
предписаните
режими
и
норми
за
събиране
на
лечебни
растения.
+++ С висока степен по този показател трябва да се
отбележат популациите на видовете, които се
срещат у нас само в Рила. Причина за тяхната
рядкост е силно изразената им стенотопност.
Това е достатъчно да се определи висока степен

Мониторинг на
популациите на
консервционно
значимите
видове

13

Риби

+

Земноводни ++
и влечуги
Птици

+++

Бозайници
(без
прилепи)

++

на рядкост при популациите на много групи
безгръбначни животни. Много редки, заемащи
неголеми площи, са постоянните дистрофни
езера, езерца и локви, алкалните извори,
мочурите, блатата и торфищата. Много редки
са някои локални ендемити, за които паркът е
значим при опазване на популациите им. На
територията на НП Рила са установени 44 вида от
7 групи безгръбначни животни, включени в
Червения списък на IUCN. По тези критерии наймного са представителите на пеперудите
(Lepidoptera) – 13, водните кончета (Odonata) – 9
и охлювите (Mollusca, Gastropoda) – 8.
Предприемане
От 11 вида, установени в Парка, един вид е
на мерки за
балкански ендемит и пет вида са включени в
опазване на
Червената книга.
отделните
видове.
В парка са установени два вида, оценени като
Препоръчва се
уязвими спрямо критериите на IUCN, както и
мониторинг на
един, оценен като уязвим в ЧК
състоянието на
популациите
От сигурно гнездещите в парка видове птици 65 Да, посочен е
вида са оценени като редки или много редки – списък от
57,5%, а 48 вида са често срещани и обикновени мерки в по- 42,5%.
горната глава
който е
насочен към
опазване
главно на
редките видове
и техните
местообитания.
Общо 9 вида от бозайната фауна на НП „Рила” Мониторинг на
популациите на
са включени в Директива 92/43: 9 вида са в
приоритетните
Приложение 4, а 5 от тях и в Приложение 2.
видове
Общо 11 вида са включени в ЗБР като 7 са в
бозайници,
Приложение 2 и 9 са в Приложение 3. Пъстрият
който да
пор и лалугерът имат категория „уязвими”
включва по(Vulnerable) в Световния Червен списък (IUCN,
2015). Видрата е в категория „почти застрашени” детайлни
(Near Threatened). Общо 9 вида са включени в
проучвания от
Червената книга на Република Бъргария: 4 вида в съществуващия
категория „застрашени” (Endangered), 4 вида в такъв
мониторинг
категория „уязвими” (Vulnerable) и един вид в
категория „критично застаршени” (Critically
Endangered). Общо 6 вида са включени във
Вашингтонската конвенция (CITES). Три от тях са в
Приложение 1, четири – в Приложение 2 и един в Приложение 3.
Редки видове са алпийският козирог, дивата
коза, рисът и златката. Присъствието на
алпийския козирог и постоянното присъствие на
риса понастоящем са под въпрос. Два подвида
бозайници са балкански ендемити: дивата коза
(Rupicapra rupicapra balcanica) и невестулката
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Прилепи

+

(Mustela nivalis galinthias).
Два от видовете (или 9 % от обитаващите НП
прилепи) са изключително редки на територията
на България: северен прилеп (Eptesicus nilssonii) и
голям (гигантски) вечерник (Nyctalus lasiopterus).
Северният прилеп е установен досега
единствено на територията на Рила преди
повече от 30 години, като впоследствие е
регистриран еднократно в началото на 21-ви век
с помощта на ултразвуков детектор.
Сравнително редки са пещерообитаващите
видове прилепи, поради ограничените
възможности за намиране на подходящи
подземни убежища.

Провеждане на
целенасочени
проучвания
върху
разпространен
ието на двата
вида с цел
установяване
на
съвременния
статус на
техните
популации и
предприемане
на адекватни
мерки за
тяхното
опазване.

Оценка на местообитанията и видовете по отношение на „Рядкост“ в национален,
европейски и световен мащаб:
Значение
Организмови групи/местообитания
Национално
Европейско
Световно
Природни местообитания
3130 Oлиготрофни до мезотрофни стоящи
+
+
+
водни басейни с растителност от типа
Littorelletea
uniflorae
и/или
isoeto
nanojuncitea
3160 Естествени дистрофни езера
+
+
+
3260 Равнинни или планински реки с
+
+
+
растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion
4060 Алпийски и бореални ерикоидни
+
+
+
съобщества
4070 * Храстови съобщества c Pinus mugо
+
+
+
6150 Силикатни алпийски и бореални
+
+
+
тревни съобщества
6230
*Богати
на
видове
картълови
+
+
+
съобщества върху силикатен терен в
планините
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
+
+
+
съобщества
6430 Хидрофилни съобщества от високи
+
+
+
треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс
6520 Планински сенокосни ливади
+
+
+
7140 - Преходни блата и плаващи подвижни
+
+
+
торфища
8110 Cиликатни сипеи от планинския до
+
+
+
снежния пояс
8220
Хазмофитна
растителност
no
+
+
+
силикатни скални склонове
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
+
+
+
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
+
+
+
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Организмови групи/местообитания
9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum
9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове
91BA Мизийски гори от обикновена ела
91CA Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори
91D0 *Мочурни гори
9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
9410 Ацидофилни гори от Picea в
планинския до алпийския пояс (VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от бяла и черна мура
Флора
Мъхообразни
Лихенизирани гъби
Макромицети
Висши растения
Лечебни растения
Фауна
Безгръбначни
Риби
Земноводни и влечуги
Птици
Прилепи
Бозайници без прилепи

Национално
+

Значение
Европейско
+

Световно
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

1.21.3 Естественост
СТЕПЕНИ:
ВИД
ЛАНДШАФТ

+- ниска++- средна+++ - висока
СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
ЕН
+++ Намира се в защитена територия

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
+++ Естествен компонент на растителната покривка
3130
Oлиготрофни
до
мезотрофни
стоящи водни
басейни
с
растителност
от
типа
Littorelletea
uniflorae и/или
isoeto
nanojuncitea
3160
+++ Естествен компонент на растителната покривка
Естествени
дистрофни
езера

НЕОБХОДИМОС
Т ОТ МЕРКИ
Не
са
необходими
Мониторинг на
състоянието

Мониторинг на
състоянието
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3260 Равнинни
или планински
реки
с
растителност
от Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
4060 Алпийски
и
бореални
ерикоидни
съобщества
4070
*
Храстови
съобщества c
Pinus mugо
6150
Силикатни
алпийски
и
бореални
тревни
съобщества
6230
*Богати
на
видове
картълови
съобщества
върху
силикатен
терен
в
планините
62D0
Оромизийски
ацидофилни
тревни
съобщества
6430
Хидрофилни
съобщества
от
високи
треви
в
равнините и в
планинския до
алпийския
пояс
6520
Планински
сенокосни
ливади
7140
Преходни
блата
плаващи
подвижни
торфища

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието.
Поддържане на
традиционното
ползване

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието.
Контрол
на
водния режим.

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието.
Поддържане на
традиционния
начин
на
ползване.
Мониторинг на
състоянието.
Контрол
на
водния режим в
прилежащите
територии.

- +++ Естествен компонент на растителната покривка
и
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8110
Cиликатни
сипеи
от
планинския до
снежния пояс
8220
Хазмофитна
растителност
no силикатни
скални
склонове
9110
Букови
гори от типа
LuzuloFagetum
9130
Букови
гори от типа
AsperuloFagetum
9170 Дъбовогабърови гори
от типа GalioCarpinetum
9180
*Смесени
гори от съюза
Tilio-Acerion
върху сипеи и
стръмни
склонове
91BA
Мизийски
гори
от
обикновена
ела
91CA
РилоРодопски
и
Старопланин
ски бялборови
гори
91D0
*Мочурни гори

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Не се налагат
мерки.

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
видовете,
обитаващи
това
местообитание
.
Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието

+++ Естествен компонент на растителната покривка

Мониторинг на
състоянието.
Контрол
на
водния режим в
прилежащите
територии.
Мониторинг на
състоянието

9270
Гръцки +++ Естествен компонент на растителната покривка
букови гори с
Abies
borisiiregis
+++ Естествен компонент на растителната покривка
9410
Ацидофилни
гори от Picea в
планинския до
алпийския
пояс

Мониторинг на
състоянието
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(VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от +++ Естествен компонент на растителната покривка
Мониторинг на
бяла и черна
състоянието
мура
ФЛОРА
Сладководни
+++ Групата на сладководните водорасли се отличава Запазване
на
с висока степен на естественост на територията естествения
водоралсли
на парка главно поради естествения характер на характер
на
местообитанията, които обитават (естествени местообитания
езера и реки)
та
на
Лихенизирани +++ Лишейната микота се характеризира с висока Запазване
степен
на
естественост,
главно
поради естествения
гъби
естествения характер на местообитанията. Не са характер
на
регистрирани чужди видове.
местообитания
та
на
Макромицети +++ Макромицетите се характеризират с високаЗапазване
степен
на
естественост,
главно
порадиестествения
естествения характер на местообитанията. Не сахарактер
на
регистрирани чужди видове.
местообитания
та
Мъхове
+++ Мъховата флора се характеризира с висока Няма
степен на естественост
Папратовидни +++ Висшата флора се характеризира с висока .
степен
на
естественост
главно
поради
и
семенни
растения
естествения характер на местообитанията. Делът
на регистрираните чужди видове е незначителен –
растения
под 0.8% от общия брой видове, като са
установени само единични индивиди, с липсващо
или незначително въздействие върху местното
биологично разнообразие на този етап. По-голямо
участие на рудерални и нитрофилни видове се
наблюдава единствено в зоните около хижите,
пътищата, най-натоварените туристически пътеки
и интензивно използвани пасища, места за
пренощуване на домашните животни.
на
Лечебни
+++ Групата на лечебните растения се характеризира Запазване
с висока степен на естественост. По-голямо естествения
растения
участие на рудерални и нитрофилни видове се характер
на
наблюдава единствено в зоните с активно местообитания
антропогенно присъствие (хижи, пътища, егреци и та.
др.).
ФАУНА
Безгръбначни +++ В парка няма интродуцирани безгръбначни
Не са
животни, обособили популации. Всички
необходими
установени видове са автохтонни. Известна част от
тях са възникнали в специфичните за Рила
формообразуващи центрове и придават висока
уникалност на фауната.
Това определя висока степен на естественост при
популациите от безгръбначни животни в Рила.
С висока степен на естественост са
ландшафтите в резерватите.
С висока степен на естественост по произход
(над 80%) са горските съобщества в парка, в
сравнение с горските територии на национално и
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европейско ниво.
Паркът представлява естествен комплекс от 5
растителни пояса със специфични съобщества.
Риби
+
Ихтиофауната в Парка се характеризира със
сравнително ниска степен на естественост. От 11
установени вида, 3 са интродуцирани и статуса
на други 3 е неясен. Най-вероятно и те са
изкуствено разселени в границите на Парка.
Земноводни и +++ Херпетофауната в парка се характеризира с
Препоръчва се
влечуги
висока степен на естественост
мониторинг на
състоянието на
популациите
Птици
+++ Орнитофауната на парка се отличава с много
Няма нужда от
висока степен на естественост. Интродуцирани
мерки за
или инвазивни видове не се срещат трайно в
повишаване на
парка.
естествеността
на
орнитофаунат
а.
Бозайници
+++ Бозайната фауна в парка се характеризира с
Не са
(без прилепи)
висока степен на естесвеност.
необходими
Прилепи
+++ Популациите от прилепи, обитаващи резервата Не
са
се характеризират с висока степен на необходими
естественост. Видовият състав на прилепите
съответства
на
наличните
потенциални
възможности за намиране на убежища от горски,
мигриращи и обитаващи скални местообитания
видове.

1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ:
ВИД

+- ниска++- средна+++ - висока
СТЕП
ЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

ЛАНДШАФТ

+++ Висока типичност предвид геоморфоложките и климатичните
особености на територията
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
3130
Oлиготрофни
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
до
за запазване на типичния характер на местообитанието.
мезотрофни
стоящи водни
басейни
с
растителност
от
типа
Littorelletea
uniflorae и/или
isoeto
nanojuncitea
3160
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
Естествени
за запазване на типичния характер на местообитанието.
дистрофни
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езера
3260 Равнинни
или планински
реки
с
растителност
от Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
4060 Алпийски
и
бореални
ерикоидни
съобщества
4070
*
Храстови
съобщества c
Pinus mugо
6150
Силикатни
алпийски
и
бореални
тревни
съобщества
6230
*Богати
на
видове
картълови
съобщества
върху
силикатен
терен
в
планините
62D0
Оромизийски
ацидофилни
тревни
съобщества
6430
Хидрофилни
съобщества
от
високи
треви
в
равнините и в
планинския до
алпийския
пояс
6520
Планински
сенокосни
ливади
7140
Преходни
блата
и
плаващи
подвижни
торфища
8110

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
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Cиликатни
сипеи
от
планинския до
снежния пояс
8220
Хазмофитна
растителност
no силикатни
скални
склонове
9110
Букови
гори от типа
LuzuloFagetum
9130
Букови
гори от типа
AsperuloFagetum
9170 Дъбовогабърови гори
от типа GalioCarpinetum
9180
*Смесени
гори от съюза
Tilio-Acerion
върху сипеи и
стръмни
склонове
91BA
Мизийски
гори
от
обикновена
ела
91CA
РилоРодопски
и
Старопланин
ски бялборови
гори
91D0
*Мочурни гори

Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.

+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
за запазване на типичния характер на местообитанието.
9270
Гръцки +++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
букови гори с
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
Abies
borisiiза запазване на типичния характер на местообитанието.
regis
+++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
9410
Ацидофилни
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
гори от Picea в
за запазване на типичния характер на местообитанието.
планинския до
алпийския
пояс
(VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от +++ Видовият състав е типичен за това природно местообитание.
бяла и черна
Екологичните условия, както и парковият режим, са предпоставка
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мура
ФЛОРА
Сладководни
водорасли

за запазване на типичния характер на местообитанието.

Земноводни и +++
влечуги
Птици
+++

Херпетофауната на парка е с висока степен на типичност

+++ Групата на сладководните водорасли е с висока степен на
типичност поради естествения характер на местообитанията на
територията на парка.
Лихенизирани +++ Лишейната микота е с висока степен на типичност. Видовият
състав е обусловен от наличието на разнообразни типове
гъби
форми на релефа, растителни съобщества, което е
предпоставка за богатство от видове, обитаващи съответните
местообитания (гористи и открити пространства).
Макромицети +++ Установените видове макромицети на територията на парка са
типични и характерни за изследваните местообитания.
Мъхове
+++ Мъховата флора е с висока степен на типичност. Характерно е
съчетанието на типични видове за бореалните сенчести
местообитания, аркто-алпийски видове, торфищни и видове,
характерни
за
влажни
местообитания
и
ксерофити,
разпространи в открити скални територии
Папратовидни +++ Флората на парка е с висока степен на типичност.
Местообитанията са с естествен характер и установените
и
семенни
растения
видове са типични и характерни за тях. Около 9.6% от видовете в
парка са ендемити – 89 балкански и 36 български. Срещат се и
растения
локални ендемити като Primula deorum, Alchemilla pawlowskii,
видове Taraxacum и др.
Лечебни
+++ Групата на лечебните растения е с висока степен на типичност
растения
Установените видове са типични за основните местообитания,
характерни за парка
ФАУНА
Безгръбначни +++
Популациите на безгръбначните животни образуват типични
съобщества за различните хабитати в карстовите и силикатни
терени в планината.
Независимо че подобни съобщества обитават подобни
хабитати и в други наши планини, определяме степента на
типичност при популациите на повечето групи безгръбначни
животни в Рила като висока.
Паркът има висока степен на типичност за планинските
силикатни скални ландшафти и трогови долини, които се
обитават от специфична фауна.
В и около планинските глациални езера и влажни зони
съществуват съобщества с висока степен на типичност и
уникалност.
Риби
++
Сравнително висока степен на типичност на местните видове.
Всички са характерни за горните течения на реките и
глациалните езера. Основните типове водоеми според
Рамковата Директива за водите, които се явяват местообитания
на отделните видове са планинските реки от тип R2 и R3, както и
глациалните езера от тип L1.

Орнитофауната на парка включва почти всички видове типични за
планинските горски екосистеми,за високопланинските пасища
и ливади и за скалните комплекси във високите планини.
Бозайници
+++ Бозайната фауна в парка е представена от типични видове за
(без прилепи)
нашите планини.
Прилепи
+++ Прилепното съобщество е с висока степен на типичност.
Доминират горските видове прилепи, които характеризират
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среднопланинския и високопланински височинен пояс в
Рилородопския масив. Характерни обитатели на стари
широколистни и смесени иглолистни гори са Широкоух прилеп
(Barbastella barbastellus), Ръждив вечерник (Nyctalus noctula),
кафявият дългоух прилеп (Plecotus auritus).
1.21.5. Размери

СТЕПЕНИ:
ВИД

+-недостатъчни+++ - достатъчни
СТЕП
ЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
+++ Територията на парка е достъчна
3130
на природното местообитание
Oлиготрофни
до
мезотрофни
стоящи водни
басейни
с
растителност
от
типа
Littorelletea
uniflorae и/или
isoeto
nanojuncitea
3160
+++ Територията на парка е достъчна
Естествени
на природното местообитание
дистрофни
езера
3260 Равнинни +++ Територията на парка е достъчна
или планински
на природното местообитание
реки
с
растителност
от Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
4060 Алпийски +++ Територията на парка е достъчна
и
бореални
на природното местообитание
ерикоидни
съобщества
4070
* +++ Територията на парка е достъчна
Храстови
на природното местообитание
съобщества c
Pinus mugо
6150
+++ Територията на парка е достъчна
на природното местообитание
Силикатни
алпийски
и
бореални
тревни
съобщества
6230
*Богати +++ Територията на парка е достъчна

НЕОБХОДИ
МОСТ
ПРОМЯНА
ГРАНИЦИТЕ
ПАРКА

ОТ
В
НА

за опазването Не

за опазването Не

за опазването Не

за опазването Не

за опазването Не

за опазването Не

за опазването Не
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на
видове
картълови
съобщества
върху
силикатен
терен
в
планините
62D0
Оромизийски
ацидофилни
тревни
съобщества
6430
Хидрофилни
съобщества
от
високи
треви
в
равнините и в
планинския до
алпийския
пояс
6520
Планински
сенокосни
ливади
7140
Преходни
блата
и
плаващи
подвижни
торфища
8110
Cиликатни
сипеи
от
планинския до
снежния пояс
8220
Хазмофитна
растителност
no силикатни
скални
склонове
9110
Букови
гори от типа
LuzuloFagetum
9130
Букови
гори от типа
AsperuloFagetum
9170 Дъбовогабърови гори
от типа GalioCarpinetum
9180
*Смесени

на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание
+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание
+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание
+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание
+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание
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гори от съюза
Tilio-Acerion
върху сипеи и
стръмни
склонове
91BA
Мизийски
гори
от
обикновена
ела
91CA
РилоРодопски
и
Старопланин
ски бялборови
гори
91D0
*Мочурни гори
9270
Гръцки
букови гори с
Abies
borisiiregis
9410
Ацидофилни
гори от Picea в
планинския до
алпийския
пояс
(VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от
бяла и черна
мура
ФЛОРА
Сладководни
водорасли

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание
+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание
+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Територията на парка е достъчна за опазването Не
на природното местообитание

+++ Парковата територия в сегашните си граници е Не
достатъчна за оптималното съществуване на необходима
сладководните водорасли
Лихенизирани +++ Парковата територия в сегашните си граници е Не
достатъчна за оптималното съществуване на необходима
гъби
лихенизираните гъби
Макромицети +++ Територията на парка в настоящите си граници Не
е достатъчна за оптималното съществуване на необходима
популациите на гъбите.
Мъхове
+++ Парковата територия в настоящите си граници е Не
достатъчна за оптималното съществуване на необходима
популациите на мъховете
Папратовидни +++ Парковата територия в настоящите си граници е Не
и
семенни
достатъчна за оптималното съществуване на необходима
растения
популациите на папратовидните и семенните
растения
Лечебни
+++ Територията на парка в настоящите си граници Не
е достатъчна за оптималното съществуване на необходима
растения
популациите на лечебните растения
ФАУНА
Безгръбначни +++ Размерите на парка осигуряват необходимите Не
предпоставки за опазване на естествените
екосистеми и природните процеси, протичащи

е
е
е
е
е

е

26

Риби

+++

Земноводни и ++
влечуги

Птици

++

Бозайници
+++
(без прилепи)

+

Прилепи

+

в тях и изпълнение на природозащитните му
функции като защитена територия.
Общата площ на резерватите в голяма степен
спомага за опазването на образците от
естествени екосистеми, включващи характерни
и забележителни диви растителни и животински
видове и местообитанията им.
Територията на Парка в настоящите си граници
е достатъчна за оптималното съществуване на
популациите на местните видове риби
Парковата територия в настоящите си граници е
достатъчна за оптималното съществуване на
популациите на повечето видове земноводни и
влечуги

Включване на
територии от
ниските части на
планината ще
осигури повече
оптимални
територии за
сухоземните
костенурки
Размерите на парка са достатъчни за опазване Предложения за
на орнитофауната на субалпийската и
полигони от
алпийската зони както и на мурово-смърчовото горската зона за
редколесие на границата с клека. За
включване в
орнитофауната на горската зона размерите на националния
парка са недостатъчни. Повече от 50% от
парк
горската зона на Рила остава извън парка и
значителна част от нея е подложена на
интензивни сечи.
Дребните бозайници (насекомоядни бозайници Не е
и гризачи) – в парка са предоставени достатъчно необходима
големи и разнообразни местообитания за
промяна в
оптималното им съществуване.
границите на
Едрите бозайници (копитни и хищници) имат
парка, но трябва
големи индивидуални (от няколко стотин
да се осигури
квадратни километра) – в парка са
връзка
предоставени достатъчно големи и
(биокоридори)
разнообразни местообитания за оптималното
със съседни
им съществуване, но с оглед устойчивото
територии с
съществуване на популациите им в дългосрочен оглед генетичен
план някои видове са потенциално застрашени обмен между
субпопулациите
от инбрийдинг, ако територията на парка няма
на някои видове
връзка със съседни територии с подходящи
едри бозайници
местообитания
Площта на НП е само част от индивидуалните
Не
територии на голяма част от видовете прилепи.
По отношение на налични убежища (стари
дървета с хралупи и хлабави кори, скални
формации) те предоставят особено
благоприятни условия за стабилност на
популациите, но тази стабилност е силно
повлияна от засилващите се процеси на
урбанизация, както и от интензивните горски
сечи в съседни на НП територии.

1.21.6. Биологично разнообразие и консервационно значение
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СТЕПЕНИ:

+- ниска++- средна+++ - висока

ВИД

СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
ЕН
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
+ Характеризират се с относително бедно биоразнообразие
3130
Oлиготрофни
до
мезотрофни
стоящи водни
басейни
с
растителност
от
типа
Littorelletea
uniflorae и/или
isoeto
nanojuncitea
3160
+ Характеризират се с относително бедно биоразнообразие
Естествени
дистрофни
езера
3260 Равнинни + Характеризират се с относително бедно биоразнообразие
или планински
реки
с
растителност
от Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
4060 Алпийски +++ Характеризират се със значително биоразнообразие
и
бореални
ерикоидни
съобщества
4070
* +++ Характеризират се със значително биоразнообразие
Храстови
съобщества c
Pinus mugо
6150
+++ Характеризират се със значително биоразнообразие
Силикатни
алпийски
и
бореални
тревни
съобщества
6230
*Богати +++ Характеризират се със значително биоразнообразие
на
видове
картълови
съобщества
върху
силикатен
терен
в
планините
62D0
Оро- +++ Характеризират се със значително биоразнообразие
мизийски
ацидофилни
тревни
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съобщества
6430
Хидрофилни
съобщества
от
високи
треви
в
равнините и в
планинския до
алпийския
пояс
6520
Планински
сенокосни
ливади
7140
Преходни
блата
и
плаващи
подвижни
торфища
8110
Cиликатни
сипеи
от
планинския до
снежния пояс
8220
Хазмофитна
растителност
no силикатни
скални
склонове
9110
Букови
гори от типа
LuzuloFagetum
9130
Букови
гори от типа
AsperuloFagetum
9170 Дъбовогабърови гори
от типа GalioCarpinetum
9180
*Смесени
гори от съюза
Tilio-Acerion
върху сипеи и
стръмни
склонове
91BA
Мизийски
гори
от
обикновена
ела

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие

+++ Характеризират
се
с
бедно
биоразнообразие,
екстермните условия, при които се срещат

поради

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие и поспециално на видове с консервационна значимост

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие

+++ Характеризират се със значително биоразнообразие
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91CA
Рило- +++ Характеризират се със значително биоразнообразие
Родопски
и
Старопланин
ски бялборови
гори
91D0
+++ Характеризират се със значимо биоразнообразие
*Мочурни гори
9270
Гръцки +++ Характеризират се със значително биоразнообразие
букови гори с
Abies
borisiiregis
9410
+++ Характеризират се със значимо биоразнообразие
Ацидофилни
гори от Picea в
планинския до
алпийския
пояс
(VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от +++ Характеризират се със значително биоразнообразие
бяла и черна
мура
ФЛОРА
Сладководни
+++ На територията на парка са установени 974 таксона сладководни
водорасли, които представляват около 49% от всички таксони
водорасли
сладководни водорасли, срещащи се във влажните зони на
страната. От тях 106 таксона (около 11%) са с природозащитен
статут в различни европейски държави.
Лихенизирани
++ На територията на парка са установени 251 вида лихенизирани
гъби, които съставляват около 25% от известните за страната
гъби
видове. Делът на консервационно-значимите видове, напр. Lobaria
pulmonaria, Icmadophila ericetorum, Usnea longissima и др., е
сравнително нисък (под 4%). Белодробният лишей (Lobaria
pulmonaria) е с природозащитен статут в редица европейски
страни.
Макромицети +++ Броят на установените видове макромицети на територията на
парка е 665, което представлява около 30% от известните за
страната видове. Консервационно значимите видове са 64 вида
(около 9,6% от общия брой видове). Три вида – Amylocystis
lapponica, Gomphus clavatus и Suillus sibiricus, са с европейски
статут за застрашеност.
Мъхове
+++ В Парка е регистриран един приоритетен за опазване вид
(Buxbaumia viridis), но общият брой на регистрираните е 41% от
българската мъхова флора, което и показател за много добра
проява на този компонент на биоразнообразието
Папратовидни +++ Биологичното разнообразие на парка е много високо – 1318 вида,
които представляват около 32% от българската флора. Значително
и
семенни
растения
е присъствието на консервационно-значими видове –153 вида
(11,6% от общия брой), вкл. и на видове от Директивата за
местообитанията, като Tozzia alpina subsp. carpathica. В Червен
списък на папратовидните и семенните растения в България са
включени 119 вида. Защитени са 68 вида. В Бернската конвенция
са включени 7 вида. Ендемичните видове са 125, от които 89 са
балкански ендемита и 36 български.
Лечебни
++ Общият брой установени видове лечебни растения е 407 (52% от
растения
видовете за страната). От тях с природозащитна значимост са 39
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вида (9,6% от общия брой видове в парка). Под специален режим
на опазване и ползване според ЗЛР са 19 вида – 11 разрешени
само за лично ползване, а за 8 ежегодно се отпускат квоти за
събиране, определяни от МОСВ
ФАУНА
Безгръбначни ++

Риби

+

Земноводни и +++
влечуги
Птици

++

Бозайници
+++
(без прилепи)

Прилепи

+++

В територията на парка групата на безгръбначните животни
включва около 16% от видовете, установени в България. Като се
има предвид, че общата проученост на безгръбначната фауна в
планината не надхвърля 60%, разнообразието от таксони може да
се прецени като високо. Реално процентите и степента ще се
окажат по-високи след пълното проучване на парка. Паркът е
основен елемент от Общоевропейската екологична мрежа
“НАТУРА 2000” в България. Голямо е разнообразието от природни
местообитания. Повечето от тях имат Европейска или Национална
природозащитна значимост. Паркът е един от основните убежища
(рефугиуми) на аркто-алпийски елементи във високите планини
на южната част на Европа;
От безгръбначната фауна са установени 4186вида.
Ендемичните форми са 280 вида. От тях 123 вида са балкански,
123 вида са български и 34 вида са локални ендемити.
Паркът е формообразуващо огнище за растения и безгръбначни
животни.
Паркът е екологичен коридор, способстващ обмена,
разпространението и връзката на видовете от планините в тази
част на Балканския полуостров.
Паркът е една от трите защитени територии с висока степен на
естественост (около 70% от територията е заета от естествени
екосистеми).
Паркът включва голям брой типове природни местообитания.
По време на теренните проучвания е установен един вид,
приоритетен за опазване от мрежата Натура 2000 – главоч (Cottus
gobio). Популацията на вида в границите на Парка представлява
повече от 10 % от националната популация на вида.
В парка са установени уязвими в световен/национален мащаб
видове, както и приоритетни по НСМБР, като общият брой видове е
показател за високо биологично разнообразие
Установените 156 вида птици представляват около 35,5% от
орнитофауната на България.Можем да оценим това
разнообразие на птици като средно, което е нормално за
високите планини, където условията са твърде екстремни , а много
местообитания и видове обитаващи на малка надморска
височина не са представени.
Наземната бозайна фауна на НП „Рила” включва 40 вида
бозайници (без прилепи и синантропни видове наземни
бозайници) от 16 семейства и 5 разреда. Видовото разнообразие
може да се оцени като сравнително голямо. То е типично за
планинските екосистеми на територията на страната и се
характеризира с висока степен на консервационна значимост. На
територията на националния парк се срещат приблизително 69 %
от автохтонната наземна бозайна фауна, типична за страната.
Територията на резервата се обитава или представлява
благоприятно местообитание на 22 вида прилепи, или около 66 %
от състава на българската прилепна фауна. Специфичното
зоогеографско положение на територията, заедно с
ландшафтните особености, определят наличието и на два от найредките видове прилепи в България: северен прилеп (Eptesicus
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nilssonii) и голям (гигантски) вечерник (Nyctalus lasiopterus).

1.21.7. Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ:

+- ниска степен или нестабилни++- средна+++ - висока степен или стабилни

ВИД
ЛАНДШАФТ

СТЕП
ЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

++ На места съществуват ерозионни
Повишена опасност от пожари

НЕОБХОДИ
МОСТ
ОТ
МЕРКИ
процеси. Мониторинг
на местата с
ерозия.
Противопожа
рна охрана

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
++ Природното
местообитание
е
запазено, Мониторинг
3130
стабилността му се определя от запазването на на
Oлиготрофни
хидрологичния режим на прилежащите територии. състоянието
до
мезотрофни
стоящи водни
басейни
с
растителност
от
типа
Littorelletea
uniflorae и/или
isoeto
nanojuncitea
3160
++ Природното
местообитание
е
запазено, Мониторинг
стабилността му се определя от запазването на на
Естествени
дистрофни
хидрологичния режим на прилежащите територии. състоянието
езера
местообитание
е
запазено, Мониторинг
3260 Равнинни ++ Природното
или планински
стабилността му се определя от запазването на на
реки
с
хидрологичния режим на прилежащите територии. състоянието
растителност
от Ranunculion
fluitantis и
CallitrichoBatrachion
4060 Алпийски +++ Природното местообитание е стабилно. В Мониторинг
и
бореални
условията на високата планина на много места то на
ерикоидни
формира крайна фаза на развитие на състоянието
растителността, което обуславя стабилността му
съобщества
във времето.
4070
* +++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
Храстови
времето. Проявява тенденция към разширяване на на
съобщества c
ареала на разпространение.
състоянието
Pinus mugо
6150
++ Природното местообитание проявява висока Мониторинг
степен на стабилност, но е възможно да бъде на
Силикатни
намалена неговата площ при разширяване на състоянието
алпийски
и
бореални
териториите заемани от местообитание 4070.
тревни
съобщества
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6230
*Богати
на
видове
картълови
съобщества
върху
силикатен
терен
в
планините
62D0
Оромизийски
ацидофилни
тревни
съобщества
6430
Хидрофилни
съобщества
от
високи
треви
в
равнините и в
планинския до
алпийския
пояс
6520
Планински
сенокосни
ливади
7140
Преходни
блата
и
плаващи
подвижни
торфища
8110
Cиликатни
сипеи
от
планинския до
снежния пояс
8220
Хазмофитна
растителност
no силикатни
скални
склонове

++ Природното местообитание проявява висока Мониторинг
степен на стабилност, но е възможно да бъде на
намалена неговата площ при разширяване на състоянието
териториите заемани от местообитание 4070 или
при сукцесионна промяна на видовия състав.

++ Природното местообитание проявява висока Мониторинг
степен на стабилност, но е възможно да бъде на
намалена неговата площ при разширяване на състоянието
териториите заемани от местообитание 4070.
++ Природното
местообитание
е
запазено, Мониторинг
стабилността му се определя от запазването на на
хидрологичния режим на прилежащите територии. състоянието

++ Природното местообитание е стабилно, но е Мониторинг
възможно да бъде намалена неговата площ при на
развитие на сукцесионни процеси водещи до състоянието
навлизане на храсти в него.
++ Много уязвимо местообитание, но на територията Мониторинг
на Рила планина, предвид голямото изобилие от на
водоизточници, проявява стабилност, като условие състоянието
за това е запазването на хидрологичния режим на
прилежащите територии.
+++ Природното местообитание е стабилно.

+++ Природното
стабилно.

местообитание

е

Мониторинг
на
състоянието

запазено

и Мониторинг
на
отделни
представител
и на флората
и
фауната,
които
го
обитават
9110
Букови +++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
гори от типа
времето. Условията на парковия режим са фактор на
Luzuloза запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
Fagetum
възобновителна динамика е естествен процес,
който не е в противоречие със стабилността му.
9130
Букови +++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
гори от типа
времето. Условията на парковия режим са фактор на
Asperuloза запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
Fagetum
възобновителна динамика е естествен процес,
който не е в противоречие със стабилността му.
9170 Дъбово- +++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
времето. Условията на парковия режим са фактор на
габърови гори
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от типа GalioCarpinetum

за запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
възобновителна динамика е естествен процес,
който не е в противоречие със стабилността му.
+++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
9180
времето. Условията на парковия режим са фактор на
*Смесени
за запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
гори от съюза
Tilio-Acerion
възобновителна динамика е естествен процес,
който не е в противоречие със стабилността му.
върху сипеи и
стръмни
склонове
+++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
91BA
Мизийски
времето. Условията на парковия режим са фактор на
гори
от
за запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
обикновена
възобновителна динамика е естествен процес,
ела
който не е в противоречие със стабилността му.
91CA
Рило- +++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
времето. Условията на парковия режим са фактор на
Родопски
и
Старопланин
за запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
възобновителна динамика е естествен процес,
ски бялборови
гори
който не е в противоречие със стабилността му.
91D0
++ Природното
местообитание
е
запазено, Мониторинг
*Мочурни гори
стабилността му се определя от запазването на на
хидрологичния режим на прилежащите територии. състоянието
9270
Гръцки +++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
букови гори с
времето. Условията на парковия режим са фактор на
Abies
borisiiза запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
regis
възобновителна динамика е естествен процес,
който не е в противоречие със стабилността му.
9410
+++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
времето. Условията на парковия режим са фактор на
Ацидофилни
гори от Picea в
за запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
планинския до
възобновителна динамика е естествен процес,
алпийския
който не е в противоречие със стабилността му.
пояс
(VaccinioPiceetea)
95A0 Гори от +++ Природното местообитание е стабилно във Мониторинг
бяла и черна
времето. Условията на парковия режим са фактор на
мура
за запазване на тази стабилност. Протичането на състоянието
възобновителна динамика е естествен процес,
който не е в противоречие със стабилността му.
ФЛОРА
Сладководни
++ Популациите на част от видовете са повлияни от Запазване на
водорасли
еутрофизацията и изплитняването на някои езера естествения
характер на
сладководнит
е
местообитани
я
Лихенизирани +++ Популациите са в стабилно състояние, поради Мониторинг
това, че не са повлияни от видим вреден на видовете с
гъби
антропогенен натиск
природозащи
тен статут
Макромицети ++ На територията на парка се наблюдава Строго
антропогенен натиск върху гъбните групировки, спазване на
дължащ се изключително на интензивното и в нормите
и
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голяма степен неправилно събиране на гъбите( режимите за
(най-често плодните тела се изтръгват заедно с събиране на
мицела, а се събират и много млади, незрели ядливи гъби на
екземпляри;
често
срещана
практика
е територията
непознатите видове да се изтръгват и захвърлят или на парка
да се стъпкват). Това намалява степента на
стабилност на макромицетите.
Мъхове
+++ Популациите
са
в
относително
стабилно мониторинг
състояние, слабо са повлияни от антропогенен на
натиск
състоянието
на
популациите
Папратовидни +++ Като цяло популациите в парка са в относително Мониторинг
стабилно състояние и са сравнително слабо на
и
семенни
растения
повлияни от антропогенен натиск. Единични видове популациите
са с много ограничено разпространение и на
нестабилни популации. Разноцветната саусуреа приоритетнит
(Saussurea discolor), не е намирана в последните е за опазване
50 години.
видове,
видовете
от
НСМБР
и
видовете
от
Директивата
за
местообитани
ята. Проучване
на
състоянието
на
популациите
на
Критично
застрашените
видове.
Лечебни
+++ Популациите на лечебните растения в парка са в Строго
стабилно състояние, като малка част от тях са спазване на
растения
повлияни от антропогенната дейност, провеждана нормите
и
на територията на парка.
режимите за
събиране на
лечебни
растения
на
територията
на
парка.
Мониторинг
на видове с
висок
консервацион
ен
статус,
които често са
обект
на
събиране,
напр.
златовръх,
жълта тинтява,
петниста
тинтява.
ФАУНА

35

Безгръбначни

+++ В литературата липсват данни за стабилността на
популациите на безгръбначните животни в парка.
Ориентировъчни сведения в това направление е
възможно да се получат само от по-новите
публикации, в които понякога става дума за броя
на намерените екземпляри и постоянното
присъствие на определени видове. Поради
естествения характер на съобществата и
ограниченото антропогенно натоварване
популациите на видовете, представени с висока
численост, са стабилни. Редките изолирани
популации трудно се поддават на отчитане и на
практика липсват данни за тяхната стабилност в
наличната литература.
Сегашното ниво на проучване на безгръбначната
фауна в парка не позволява реална преценка на
стабилността на популациите за повечето видове.
Относително по-ниска стабилност е възможна при
пасищата в резултат на прекомерен брой пасящи
животни, което води до загуба на растителни
видове около кошарите, прокарите и местата за
водопой, почвена ерозия и нитрофилизация.
Значително понижена е стабилността на
съобществата около големите ски зони.
Риби
++
Популациите на отделните видове риби са в
относително стабилно състояние и са слабо
повлияни от антропогенен натиск
Земноводни и +++ Популациите са в стабилно състояние, не са
влечуги
повлияни от антропогенен натиск

Птици

++

Бозайници
+++
(без прилепи) ++

Не са
необходими

Виж т. 3.4. от
доклада.

Препоръчва
се
мониторинг
на
състоянието
на
популациите
За голяма част от видовете птици в планината няма Необходими
данни които да ни позволят да оценим дали
са мерки за
техните популации са стабилни или нестабилни.
видовете с
Това важи за повечето врабчоподобни птици,
нестабилни
совите, кълвачите и др. За редица видове има
популации.
сигурни данни че са намалели или изчезнали.
Изчезнали като гнездещи са всички видове
лешояди, а намаляващи са планинския
кеклик,хайдушката гарга, скалния орел,горския
бекас и др. Данните от постоянния мониторинг на
глухаря и лещарката показват стабилност на
популациите им.
Популациите на дребни бозайници са стабилни.
Не
Засилен
Популаците на едри бозайници като цяло са
стабилни, но регистрираните заплахи от
контрол на
антропогенен характер застрашават устойчивото територията
им съществуване в дългосрочен план. Съществува на парка.
потенциалната заплаха от хибридизация при вълка Екологичен
и дивата котка, както и липса на информация в
мониторинг
на
това отношение.
популациите
на кафява
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Прилепи

++

мечка, вълк и
дива коза.
Генетичен
мониторинг
на вълк и дива
котка.
Прилепното съобщество е в относително стабилно Виж мерките в
състояние поради изключително слабия
раздел
антропогенен натиск върху екосистемата,
„Уязвимост”
непосредствено в границите на НП. Средната
степен на стабилност се определя от въздействия в Прилагане на
гранични територии на НП, посочени по-горе в
мерки за
пожароизвест
раздел „Уязвимост”.
яване и
Част от територията на НП е труднодостъпна и на
пожаробезоп
практика се намира в естествено състояние. В
асност.
ключовите местообитания, в т.ч. и в ловните
територии не са идентифицирани сериозни
заплахи и въздействия. Пожарите в горските
територии са фактор на въздействие върху
горските видове, водещ до унищожаване на
техните убежища и смъртност на индивиди.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.1.
Забрани и норми по ползване на ресурсите, валидни за НПР, които са въведени
с друга нормативна уредба – ЗЛОД, ЗРАК, ЗЛР и др. и за които не се въвеждат
допълнителни рестрикции с настоящия План
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1
Март 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм.
ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4
Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм.
ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 26
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.)
ЗЛР урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на
лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях
билки. Чл.37 на ЗЛР предвижда, че за определяне на количеството на лечебните
растения в позволителните за ползване директорът на националния парк отчита
предвижданията на Плана за управление, включително когато е в в проектна фаза.
Когато ПУ не е влязъл в сила размерът на разрешеното количество се определя от
директора на НП.
Съгласно чл. 55. На ЗЛР раздел "Лечебни растения" в ПУ съдържа:
1. описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения,
условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;
2. анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за
осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите;
3. приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните
растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове;
4. избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо
управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях;
5. предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на
земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи
от по-висока степен.
В ПУ с предимство се включват разпространените в района видове лечебни растения обект на стопанско ползване, както и лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване или представляващи интерес по причини от природозащитен или
научен характер.
ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА (Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ.
бр.26 от 20 Март 2001г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г.,
изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.108
от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.,
изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21
Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.,
изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.89
от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.,
изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18
Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.,
изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ.
бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г.)
Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и
стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и
търговията с дивеч и дивечови продукти.

Чл. 7 на ЗЛОД определя, че ловната площ на страната се разпределя на
ловностопански райони независимо от фондовите граници и собствеността върху
земите, горите и водните площи, и че не се обособяват ловностопански райони върху
природни резервати. В неговата ал. 3 се посочва, че в защитените територии
стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и план за управление.
Чл. 40. (1) За запазване на екологичното равновесие и устойчиво развитие на
популациите при доказана необходимост се регулира числеността на някои видове
дивеч при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
(2) Подивелите и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони се унищожават.
Чл. 43 на ЗЛОД разпорежда, че ползването на дивеча се осъществява чрез ловуване.
Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане,
пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит
дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект
на лов. Ловуване е и престой или движение на лица извън населените места със:
1. извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не;
2. стъпни капани, примки с метално въже и електрически звуковъзпроизвеждащи
прибори за привличане на дивеча.
Лицата, намерили и взели паднали дивечови рога, ги предават в държавните горски
стопанства или в ловните стопанства, като могат да ги придобият след заплащане на
такса по тарифа, определена от Министерския съвет, разпорежда чл. 63
В чл. 65 се посочва, че при ловуване се забранява използването на следните средства и
методи:
1. огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2 и арбалети;
2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен
лов или за убиване;
3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
4. електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина,
както и приспособления за осветяване на целта;
5. огледала и други заслепяващи предмети;
6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
7. живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;
8. експлозиви, обгазяване или опушване;
9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или
увеличител на образа;
10. моторни превозни средства;
11. летателни средства;
12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и
ловни хрътки;
13. моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно
море - над 18 км/час;
14. огнестрелни оръжия с монтирани заглушители;
15. сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с
гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно
оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип "куршум".
С чл. 64а на ЗЛОД се забранява препарирането, притежаването, излагането на
публични места, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, продажбата,
дарението или замяната на дивеч, дивечови продукти и ловни трофеи, без документи за
произход.
Съгласно, чл. 67 ал.4 служителите по охрана на защитените територии - изключителна
държавна собственост имат правата и задълженията да:
1. охраняват дивеча и рибата;

2. следят спазването на режима за стопанисване и ползване на дивеча;
3. следят състоянието на дивеча и изпълнението на ловностопанските мероприятия в
поверените им участъци;
4. проверяват всички документи за лов и риболов;
5. извършват проверки на личния багаж на ловуващите лица;
6. съставят актове за констатирани нарушения по този закон;
7. задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото
извършване;
8. следят за спазването на противопожарните правила;
9. опазват специализираната фуражна база, изградените ловностопански съоръжения,
сгради и други обекти в поверените им охранителни участъци;
10. следят за опазването на сватбовищата и токовищата;
11. следят за щети, нанесени от и на дивеча;
12. регулират числеността на хищниците, подивелите и скитащите кучета и котки;
13. охраняват защитените животински видове.
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ(Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ.
бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм.
ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм.
ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28
Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ.
бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17
Септември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм.
ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9
Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15
Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.,
изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г.)
С този закон се уреждат отношенията, свързани със собствеността, организацията,
управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република
България, търговията с риба и други водни организми. Законът регламентира, че
риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото
възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава
устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на
биоразнообразието. Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на
защитените територии, обявени по ЗЗТ, се извършва съгласно плана за управление на
съответната територия и установения за нея режим.
Закона в своя чл. 24. определя, че лицата, упражняващи любителски риболов, са
длъжни:
- да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни)
при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и
вътрешните езера и блата;
- да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и
бройки) в билетите за любителски риболов;
- да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги
представят на контролните органи при поискване.
След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и
на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не
повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка
уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3
кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и
раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от
определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от

състоянието им.Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат
предмет на покупко-продажба.
Този член, допълнително разпорежда, че:
- Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през
всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.
- Редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през
тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието
и храните.
- При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в
обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а,
лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.
- Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.
Чл. 32. на ЗРАК разпорежда, че във естествени води и в естествените и изкуствени водни
обекти се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното
размножаване съгласно приложение № 1 на закона. Забраната не се отнася за улова
на риба и други водни организми във водни обекти, определени със заповед на
министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на околната среда и
водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, в които се разрешава
любителски риболов и в периода на забраната. При нетипични промени в климатичните
условия, засягащи развитието на рибните ресурси, министърът на земеделието и
храните съгласувано с министъра на околната среда и водите по предложение на
изпълнителния директор на ИАРА променя със заповед началната дата, крайната дата
или увеличава сроковете на забраната по приложение № 1 с до 30 дни. В случаите на
прилов по време на забраната уловените екземпляри се връщат незабавно във водата
независимо от тяхното състояние. В периода на забраната не се допуска пренасянето,
превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и
охладено състояние.Забраната за пренасяне и превозване на риба и други водни
организми не се отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с
научноизследователски цели.
С чл. 34. се забранява се любителският риболов в реките, когато количеството вода в тях
е под минимално допустимия отток, определен съгласно методика на министъра на
околната среда и водите.Тази забраната се налага със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА по предложение на ръководителя на съответното териториално звено
на ИАРА, съгласувано със съответната басейнова дирекция на Министерството на
околната среда и водите.
С ЗРАК (Чл. 35. (1) се забранява се стопанският и любителският риболов със следните
уреди, средства, принадлежности и приспособления:
1. взривни материали, отровни и упойващи вещества;
2. електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и
лъчения;
3. дънни тралиращи и драгиращи средства с изключение на бийм трал;
4. огнестрелно оръжие;
5. харпун;
6. кърмаци;
7. маломерни мрежени уреди тип "парашут".
Същият член разпорежда, че любителският риболов се извършва само с 2 броя въдици
(пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) за териториите на
вътрешните реки. Допуска се електрически ток и технически устройства и съоръжения
за улов с електрически ток и лъчения и дънни тралиращи и драгиращи средства с
изключение на бийм трал да могат да се използват за провеждане на научни

изследвания с разрешение на министъра на земеделието и храните при условията и по
реда на издаване на разрешителното за научноизследователски цели.
Чл. 38 на законът забранява уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба
и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно
приложение № 2 на закона. При улов на индивиди с по-малки размери от посочените в
приложение № 2 те трябва да се връщат незабавно във водата независимо от
състоянието им. Забраната за улов, пренасяне и превозване на риба и други водни
организми с размери, по-малки от допустимите съгласно приложение № 2, не се
отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски
цели.
Уловените риби и други водни организми се измерват, както следва:
1. за рибите се измерва цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от началото на
главата до края на опашната перка, както е показано на схемите от № 1 до № 4 към
приложение № 2;
2. размерът на раците се измерва по цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от
средата на очите до края на опашния плавник съгласно схема № 5 към приложение №
2;
3. размерът на мидите се измерва по цялата най-голяма дължина на черупката
съгласно схема № 6 към приложение № 2;
4. жабите се измерват в грамове.
НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА
БИЛКИ И ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ (Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари
2004г.)
С тази наредба се уреждат правилата и изискванията за събиране на билки или
генетичен материал от лечебни растения, включително начините, инструментите,
хигиенните изисквания при събирането, с оглед природосъобразно и устойчиво
ползване на ресурсите им.
С нея (чл. 4) с цел опазване естествените находища на лечебните растения се
задължават да се спазват следните изисквания:
1. при събиране на надземни растителни части не се допуска изкореняване на
растенията;
2. цветовете, плодовете и семената се събират, без да се увреждат другите части на
растенията;
3. оставят се част от най-добрите екземпляри за естествено семенно размножаване;
4. при наличие на узрели плодове и семена те се разпръскват за подпомагане на
естественото семенно размножаване;
5. повторно събиране на билки от определен район или находище се извършва след
възстановяване на популацията;
6. не се събират билки от млади, недобре развити или увредени лечебни растения.
Съгласно чл. 5 не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи следните
стойности, определени като процент от наличните в находището запаси:
1. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно възстановяват
ресурсите си (вълча ябълка обикновена, глухарче обикновено, гръмотрън бодлив,
девисил, лапад алпийски, оман чер, орлова папрат, прозорче горско, теменуга
миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна и др.) - до 70%;
2. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно възстановяват
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (божур червен, здравец

обикновен, змиярник петнист, иглика лечебна, мъжка папрат, орехче ливадно, орехче
обикновено, ранилист лечебен, сладка папрат обикновена и др. - до 40%;
3. за кори, листни и стъблени пъпки (бреза обикновена, бор, върба бяла, дъб летен,
леска обикновена и др.) - до 40%;
4. за листа (бреза обикновена, живовлек голям, живовлек ланцетовиден, коприва, леска
обикновена, малина, смрадлика и др.) - до 70%;
5. за стръкове (великденче лечебно, звъника лечебна, иглика лечебна, камшик лечебен,
коприва, мащерка, напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец хилядолистен,
ранилист лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) - до 70%;
6. за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена (боровинка
червена и черна, бъз черен, глог червен, драка, зърнеш, иглика лечебна, лайка, липа дребнолистна, едролистна, сребролистна, лопен гъстоцветен, мразовец есенен,
орехче ливадно, офика, подбел, шипка и др.) - до 70% за едногодишните и до 80% за
многогодишните видове.
Чл. 6 определя, че експлоатацията на находищата се редува с период на
възстановяване на ресурсите. Продължителност на периода за възстановяване:
1. при събиране на корени и коренища от видове, които лесно възстановяват ресурсите
си (гръмотрън бодлив, копитник, коприва, лапад алпийски, прозорче горско, решетка
безстъблена, теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна, чувен и
др.) - 2 години;
2. при събиране на корени и коренища от видове, които трудно възстановяват
ресурсите си или растат при специфични екологични условия (дива тиква, здравец
обикновен, иглика лечебна, лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, сладка
папрат и др.) - 3 години;
3. при събиране на грудки (божур червен, змиярник петнист, орехче ливадно) - 2 години;
4. при събиране на листа (боровинка черна и червена, лудо биле, малина, медуница
лечебна, подбел, смрадлика, чемерика лобелиева и др.) - 1 година;
5. при събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват ресурсите си
(горицвет пролетен, иглика лечебна, тинтява горска, тлъстига лютива и др.) - 4 години;
6. при събиране на съцветия от иглика лечебна и лопен гъстоцветен - 2 години;
7. плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш - 2 години.
Не е необходим период за възстановяване при събиране на следните билки:
1. коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова папрат, репей и троскот;
2. стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си (ветрогон полски,
великденче лечебно, вратига, дяволска уста обикновена, звъника лечебна, змийско
мляко, коприва, кучешко грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен и др.);
3. цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен, лайка, липа - дребнолистна,
едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и др.);
4. плодове и семена с изключение на есенен минзухар и зърнеш.
С чл. 7 се посочва, че билките се събират в различен период/фаза от вегетацията на
растенията, както следва:
1. подземни органи (корени, коренища, грудки и луковици) - през есента или рано през
пролетта преди вегетацията на растенията;
2. кори - през пролетта във фаза на най-усилено сокодвижение (март - май);
3. листни и стъблени пъпки - през пролетта (март - април), преди да се развият;
4. борови връхчета - рано през пролетта, преди вегетацията;
5. листа - преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина сълза), по време на
цъфтежа (боровинка черна и червена, блян черен, живовлек голям и ланцетовиден, лудо
биле, слез горски, смрадлика) или след цъфтежа (бреза обикновена, глог червен и
черен, глухарче обикновено, липа, медуница лечебна, подбел и др.);
6. стръкове - в началото на цъфтежа или по време на пълен цъфтеж преди
плодообразуване; допуска се събирането на стръкове с млади плодове, когато

растението цъфти продължително време, като едновременно образува и плодове
(боянка разклонена, овчарска торбичка обикновена, росопас лечебен и др.);
7. цветни пъпки - непосредствено преди разцъфтяването им (пелин сантонинов);
8. цветове и съцветия - в началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж;
9. месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис, киселица, къпина
полска, малина, офика, шипка, ягода горска и др.) - след пълното им узряване;
10. сухи плодове от сенникоцветни - непосредствено преди пълното им узряване;
11. семена - непосредствено преди пълното им узряване.
Чл. 8. Регламентира следните изключение от горепосочените изискванията за следните
билки:
1. коренища от мъжка папрат се събират в края на лятото след пълното развитие на
листата;
2. листа от мечо грозде се събират през септември - октомври след узряване на
плодовете;
3. цветни кошнички от сложноцветни и стръкове от златна пръчица се събират в началото
на цъфтежа преди пълното им разцъфтяване;
4. лъжливи плодове (галбули) от хвойна синя и червена се събират на втората година
след образуването им преди тяхното омекване;
5. семена от минзухар есенен се събират през юни - юли на следващата година след
цъфтежа непосредствено преди пълното им узряване.
С чл. 9 се определят начините за събиране на билки:
1. подземните органи се изкопават, измиват се бързо със студена вода, при
необходимост се обелват и нарязват на късове;
2. кори се събират, като се правят напречни и надлъжни нарези и кората се отделя от
дървесината;
3. листни и стъблени пъпки се събират чрез отрязване на цели клонки и последващо
отделяне на билката;
4. листа се събират по следния начин:
а) едри листа (бреза обикновена, блян черен, живовлек голям и ланцетовиден, лудо
биле, напръстник вълнест, подбел, татул и др.) се събират, с дръжки или без дръжки, от
розетките, стъблата или клонките;
б) листа от коприва, маточина и мента се събират чрез отрязване на целите облистени
стъбла и последващо отделяне на листата;
в) дребни листа (боровинка червена и синя, мечо грозде) се събират, като се отрязват
целите облистени клонки и листата се отделят след изсушаването им;
5. стръкове се събират по следния начин в зависимост от височината на растенията:
а) стръкове от едри тревисти растения (вратига, върбинка лечебна, дяволска уста,
кантарион жълт, пелин бял, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен, ранилист
лечебен и др.) - отрязват се горните облистени части на 20 - 30 сm от върха, при
основните листа и облистените издънки;
б) стръкове от дребни тревисти растения и полухрасти (великденче лечебно, мащерка,
очанка обикновена, подъбиче бяло и обикновено, шапиче и др.) - отрязва се цялата
надземна част;
в) при едногодишни видове се допуска събиране на цялото растение заедно с
корените;
6. цветове и съцветия се събират по следните начини:
а) венчелистчета (божур червен, лопен гъстоцветен и др.) се събират чрез откъсване от
цвета;
б) едри цветове (ралица, ружа лечебна, слез горски и др.) се събират един по един или
на групи, с къси цветни дръжки или без дръжки;
в) съцветия и цветни пъпки (бъз черен, глог червен, иглика, липа, трънка) се събират, като
се откъсват или отрязват целите съцветия;

г) цветни кошнички от сложноцветни (глухарче обикновено, метличина полска, паричка,
подбел и др.) се събират една по една, с къси дръжки;
7. плодове се събират по следния начин:
а) месести плодове, разположени поединично (боровинки черни и червени, киселица,
къпина полска, малина, шипка, ягода горска и др.), се събират без дръжки и без
остатъци от чашелистчетата, а тези, образуващи съплодия (бъз нисък, бъз черен, офика
и др.), се събират, като се отрязват целите съплодия;
б) лъжливите плодове (галбули) от хвойна синя и червена се събират чрез оронване от
клонките;
в) сухи плодове от сенникоцветни се събират, като се отрязват целите съплодия с част от
стъблата;
8. семена (минзухар есенен и др.) се събират заедно с плодовете, които се изсушават
за доузряване на семената.
Раздел VI на наредбата определя изисквания при организирано събиране на билки.
Съгласно него събирането на билки е организирано, когато:
1. се осъществява под ръководството и контрола на лице, което определя изискванията
за вида и качеството на билките, и
2. обхваща събирането на билките от находищата на лечебни растения и
транспортирането им до пунктовете за изкупуване.
При организирането събиране организаторът на дейността по предходния член преди
всяка кампания провежда инструктаж на лицата, събиращи билки, като ги запознава
със:
1. особеностите на района, където ще събират билките;
2. външните морфологични белези на лечебните растения, от които ще се събират
билки, и разликите от близки в морфологично отношение растения;
3. начините и техниките, които се прилагат при събиране на билките;
4. изискванията за опазване на находищата на лечебните растения;
5. изискванията и начините за почистване на събраните билки;
6. хигиенните изисквания към инструментите, използвани при събирането на билки;
7. изискванията при събиране на билки от отровни, силнодействащи и алергизиращи
растения;
8. изискванията за лична хигиена и за използване на ръкавици и маски за лицето при
събиране на билки от отровни, силнодействащи и алергизиращи растения.
(2) Когато събирането на билки е организирано от билкозаготвител и се извършва от
лица, поименно записани в разрешително, издадено на негово име, той провежда
контрол на тези лица по отношение спазване на условията в разрешителното и
изискванията на тази наредба.
Разрешителните или съгласувателните режими за ползване на ресурсите в парка,
въведени със ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК и други нормативни документи
(по отделни параграфи от съответния закон и с коментари на начина и процедурата
за прилагането им)
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1
Март 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм.
ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4
Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм.
ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 26
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.)
ЗЛР урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на
лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях
билки.

Чл. 15. на ЗЛР посочва, че за находища на лечебни растения, намиращи се в защитени
територии, се прилагат режимите и нормите, установени със ЗЗТ, заповедите за
обявяване и плановете за управление на защитените територии, а по отношение на
опазването и ползването - разпоредбите на този закон.
Чл. 11 разпорежда, че събирането на генетичен материал от естествени находища на
лечебни растения под специален режим с цел култивиране се разрешава със заповед
на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице.
ЗЛР определя функциите на Директора на НП по отношение ползването, опазването и
контрола на лечебните растения на територията на НП. Чл. 22, т.4 от закона посочва, че
позволително за ползване на лечебните растения се издава от
директора на
дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на
националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция. Съгласно
разпоредбата на чл. 47. Директорът на дирекцията на националния парк:
1. организира охраната на лечебните растения на територията на парка и контролира
ползването и възпроизводството им;
2. издава позволителни за ползване на лечебни растения на територията на парка;
3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на
наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на
специализираните карта и регистър за тях.
Контролните функции на директорите на дирекциите на НП са посочено в чл. 63,
съгласно който те контролират:
1. изпълнението на плановете за управление, отнасящи се до лечебните растения;
2. ползването на лечебните растения на територията на националния парк.
Допълнителни задължение и правомощия относно контрола създава чл. 64г. ал.2, която
посочва, че директорите на дирекции на национални паркове съобразно
териториалната си компетентност или оправомощени от тях длъжностни лица:
1. прилагат принудителните административни мерки - спират с мотивирана заповед
дейности по ползването на лечебни растения в техните естествени находища,
извършвани в нарушение на този закон; и издават задължителни предписания за мерки
за опазване, поддържане и възстановяване на естествените находища на лечебни
растения, както и за предотвратяване и/или отстраняване на нарушения и вредните
последици от тях с определяне на срокове и отговорници за изпълнението им;
2. ограничават или забраняват достъп до естествени находища на лечебни растения за
определен период.
В раздел втори на глава четвърта на ЗЛР се определя реда на издаване на
разрешителни за ползване на лечебни растения, който включва:
1. Лицата, които кандидатстват за позволително, подават до ДНП заявление, което
съдържа: име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес - за
физическите лица;наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ
или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните на лицето, което го
представлява - за билкозаготвител - юридическо лице, както и имената, номер на
документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в
позволителното, когато ползването ще се издава на билкозаготвител - юридическо лице,
в него поименно се записват физическите лица, с които той организира събирането,
като броят на тези лица не може да бъде по-голям от 20 души; вида и количеството на
ползването; района на събирането.

2. Директорът на ДНП издава позволителното в еднодневен срок от постъпването на
заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват
допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението. При
издаване на позволителните се спазва
реда на постъпването на заявленията.
Директорът на ДНП отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата
лечебни растения, определени от Плана за управление, като се мотивира писмено.
3. Издаденото позволително, както и отказът за неговото издаване, могат да се обжалват
от заинтересуваните лица по реда на АПК.
4. Издадени позволителни могат да се изменят от директора на ДНП, когато титулярят
изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на събиране.
Измененото позволително, както и отказът за неговото изменяне, могат да се обжалват
от заинтересуваните лица по реда на АПК
5. Директорът на ДНП може да отнема позволителното за ползване, когато от дейността
на титуляря на позволителното за ползване или на записаните в него по лица е
настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98
от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г.,
доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9
Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм.
ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11
Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ.
бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.,
изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19
от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ.
бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август
2015г.)
С ЗЗТ се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на
опазване и ползване, обявяване и управление.
Чл. 13 на ЗЗТ определя, че строителството, поддържането и ползването на обекти в
защитените територии се извършват в съответствие с режима на дейностите, установен
по реда на този закон, със заповедта за обявяване и с плана за управление на
защитените територии, устройствените и технически планове и проекти. Строителството
на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на
съществуващи обекти, за които не се изисква оценка на въздействието на околната
среда, се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с
оправомощени от него длъжностни лица, независимо от разрешенията, които се
изискват по други закони.
С чл. 14 се регламентира свободата на предвиждане в защитените територии.Съгласно
него собствениците и ползвателите на гори и земи в защитени територии не могат да
ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през
имотите им, доколкото в специален закон не е предвидено друго.Те не могат да
ограждат имотите си в защитените територии, с изключение на сградите и
прилежащите към тях дворни места, както и на младите горски насаждения. С този член
се допуска ограждане за обектите, предоставени за отбраната и въоръжените сили и
се забранява ограждане в резерватите и националните паркове за изграждане на бази
за развъждане на дивеча.
С чл. 50 с е определят функциите на Дирекциите на националните паркове. В
изпълнение на своите правомощия директорите им:
1. осъществяват или организират управлението на защитените територии;
2. организират разработването на планове за управление;

3. прилагат плановете за управление в защитени територии - изключителна държавна
собственост, и осъществяват охраната в тях;
4. възлагат изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или
възстановителни дейности, туристически дейности в защитените територии изключителна държавна собственост;
5. издават годишни разрешителни за паша и разрешителни за ползване на дървесина
от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в
горите, в националните паркове и поддържаните резервати, в съответствие с плановете
и проектите по глава четвърта;
6. издават разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове,
с изключение на такива от лечебните растения в националните паркове в съответствие с
плановете и проектите по глава четвърта;
7. контролират дейностите на собствениците или ползвателите на гори, земи и водни
площи;
8. координират и контролират прилагането на плановете за управление в областта на
научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за
застрашени видове и местообитания, просветните и образователните екологични
програми и други природозащитни дейности, осъществявани от други държавни органи,
общини, неправителствени организации и лица;
9. организират мониторинг върху качествата на компонентите на околната среда;
10. организират функционирането на посетителски центрове;
11. санкционират нарушители в предвидените случаи.
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ.
бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7
Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ.
бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември
2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от
9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август
2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33
от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3
Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.,
изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от
28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г..)
Този закон урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и
физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното
разнообразие в Република България. Биологичното разнообразие е многообразието на
всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните
съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.
Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването
му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.
В чл. 117 на закона се определят функциите и задачите на директорите на директорите
на дирекции на националните паркове. Съгласно него, те:
1. контролират спазването на изискванията за опазване на биологичното разнообразие
при осъществяването на дейностите на собствениците или ползвателите на земи,
горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;
2. координират и контролират прилагането на плановете за управление и плановете и
проектите, предвидени в този закон, включително интегрирането им в общинските
планове и програми;
3. контролират опазването на растителните и животинските видове, предмет на този
закон;
4. поддържат регионалните регистри, предвидени в този закон;
5. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи.

НАРЕДБА № 1 ОТ 11 АПРИЛ 2011 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ (Обн. ДВ. бр.34 от 29
Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. и
доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.)
С тази наредба се уреждат редът и начинът за планиране на мониторинга и за
създаване на мрежите за мониторинг на водите във всеки район за басейново
управление на територията на страната, както и за изпълнение на дейностите по
тяхната експлоатация, поддръжка, комуникационно осигуряване и лабораторноинформационно обслужване.
В наредбата се определят изискванията към мониторинга на водите и на зоните на
защита на водите в съответствие с разпоредбите на глава десета, раздел VІІІ от Закона
за водите (ЗВ). В наредбата се определят изискванията към количествения мониторинг
на водите, провеждан на територията на страната, в съответствие с изискванията на чл.
171, ал. 6 ЗВ. Тази наредба определя техническите спецификации за химичен анализ и
мониторинг на състоянието на водите и установява минимални критерии за методите за
анализ, които се прилагат от акредитираните лаборатории при осъществяване на
мониторинг на състоянието на водите, седимента и живата част на екосистемата, както
и правила за доказване на качеството на аналитичните резултати.
С чл. 94 се определя, че дирекциите на националните паркове събират данните з
аинформационната ситема з ауправление на водите касаещи компонентите и
факторите на околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите в
границите на парковете.
В нейният член 108 е посочено, че директорите на дирекциите на националните паркове
в границите на територията на националния парк организират и ръководят:
1. извършването на наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на
околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите;
2. ежегодното предоставяне на данните и информацията от провеждания мониторинг
на водите на басейновата дирекция, в чийто район се намира съответната дирекция.
НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО
НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г.)
С тази наредба се уреждат условията и редът за създаване, функциониране и развитие
на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие (НСМСБР), както и достъпът и обменът на данни от нея.
В чл. 14 се посочва, че Директорите на дирекциите на националните паркове (ДНП):
1. провеждат наблюдения на обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР,
на територията на съответната РИОСВ или ДНП;
2. оказват съдействие на останалите участници, посочени в чл. 11, при изпълнение на
извършваните от тях дейности в рамките на НСМСБР, на територията на съответната
РИОСВ или ДНП;
3. извършват електронна обработка на събраните първични данни от мониторинга на
територията на съответната РИОСВ или ДНП и ги изпращат на ИАОС за въвеждане в
националната база данни;
4. осъществяват контрол върху качеството на първичните данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.2.
Забрани и норми по строителството и инфраструктурата, валидни за НПРила, които
са въведени с друга нормативна уредба и за които не се въвеждат допълнителни
рестрикции с настоящия План
Императивни забрани, ограничения и норми по отношение на строителство и
инфраструктура в защитени територии в националното законодателство въвежда
Законът за защитените територии с чл. 13 и текстовете за режимите в отделните
категории защитени територии в Глава Втора, както и в определените със закона
заповеди за обявяване и планове за управление на ЗТ, и устройствените и техническите
планове и проекти като инструменти за управление на територията.
Законът за устройство на територията определя правилата и нормите за
строителство, регулиране на териториите, разрешителните и съгласувателните режими
в частност в защитените територии, предвид особеностите на собствеността и
забраните и ограниченията, въведени със специализирания закон (ЗЗТ)
На територията на националните паркове изрично е забранено (чл. 21, т.1 от ЗЗТ)
строителство, освен на:
 туристически заслони,
 хижи,
 водохващания за питейни нужди,
 пречиствателни съоръжения,
 сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на
посетителите,
 подземни комуникации,
 ремонт на съществуващите сгради,
 пътища,
 спортни и други съоръжения;
Други видове строителство (промишлено, жилищно, техническа, пътна,
комуникационна и др. инфраструктура и т.н.) независимо от техническите параметри
и регулационните и разрешителни режими по други закони следва да се приемат като
недопустими с режимите, предмета и целите на защитената територия.
По отношение на НП „Рила“ са валидни следните нормативни документи:
ЗАПОВЕД № 114/ 24.02. 1992 г. на Министъра на ОС за обявяване на Народен
парк „Рила“, която въвежда ограничения по отношение на строителството на
територията на парка. Същата е отменена със ЗАПОВЕД № РД 397/ 15.10.1999 г. на
Министъра на ОСВ за прекатегоризация на Народен парк „Рила“ в Национален парк
„Рила“, във връзка с влизането в сила на ЗЗТ. Тази заповед не въвежда изрични забрани,
ограничения и норми по отношение на строителството и инфраструктурата, доколкото
императивните забрани са предмет на чл. 21 (1) на ЗЗТ.
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС)
Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ.
бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13
Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември
2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ.
бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври
2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ.
бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май
2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52
от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари
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2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от
12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм.
ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18
Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42
от 3 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.,
изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15
от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.,
изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62
от 14 Август 2015г.
Не въвежда забрани, ограничения и норми по отношение на строителството и
инфраструктурата в защитени територии, вкл. в национални паркове и природни
резервати.
Определя рамката на регулацията на инвестиционните предложения (вкл.
строителство и инфраструктура) по смисъла на закона и подробно разписва
процедурите с подзаконови актове (Наредба за ОВОС и Наредба за ЕО), определя
компетентността за взимане на решения по ОВОС и ЕО в защитени територии и
обхвата на понятието инвестиционни предложения.
Съгласно Чл. 94 от (ЗООС) Министърът на ОСВ е компетентен орган за вземане
на решение по ОВОС за инвестиционни предложения, разширения или изменения,
засягащи резервати и национални паркове.
§ 1 от Допълнителните разпоредби въвежда понятието инвестиционно
предложение по смисъла на ЗООС, а именно:
17. „Инвестиционно предложение" е:
а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации
или схеми,
б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на
полезни изкопаеми.
Разпоредбата изисква провеждане на процедури по реда на Глава 6 от ЗООС
(Съответно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието
върху околната среда (Наредба за ОВОС) за инвестиционни предложения по смисъла
на закона.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ЗЗТ)
Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28
от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г.,
изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25
Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20
Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ.
бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври
2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ.
бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.,
изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.
ЗЗТ урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим
на опазване и ползване, обявяване и управление.
Чл. 2. (1) Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като
национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на
опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и
за благополучието на обществото.
(2) Опазването на природата в защитените територии има предимство пред
другите дейности в тях.
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Определя целите на защитените територии и приоритетността на дейностите по
опазване на природата в тях, вкл. пред строителството или изграждане на
инфраструктура.
Чл. 4. (1) Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на
характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.
Предназначението на защитените територии не може да се променя освен по реда на
глава трета от закона.
Определя предназначението на ЗТ, както и редът за неговата промяна
По отношение на собствеността на земите и горите ЗЗТ дава следните
дефиниции:
Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1
(национални паркове), и природните резервати, посочени в приложение № 2, които
служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са
изключителна държавна собственост.
(2) Парковете с национално значение са територии по чл. 5, т. 2 (национални
паркове), които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни
и животински видове и местообитания и имат площ над 1000 хектара. В границите им не
влизат селища и селищни образувания.
(Чл. 3, ал. 4 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България (ЗАТУРБ) дава следното определение:
Селищните образувания са територии извън строителните граници на
населените места, устроени за осъществяване на специфични функции, които са
определени със строителни граници, но нямат постоянно живеещо население. )
Текстът императивно определя собствеността в националните паркове като
изключителна държавна. Предназначението на горите и земите в националния парк от
своя страна е регламентирано в ЗГ (специални горски територии – гори в защитени
територии) и ЗУТ (предназначение за природозащита – земи в защитени територии).
Промяна на предназначението на територии и имоти с цел строителство се извършва с
влязъл в сила подробен устройствен план по реда на ЗУТ, съотв. процедури по реда на
Глава 6 от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.
Чл. 13. (1) Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитените
територии се извършват в съответствие с режима на дейностите, установен по реда на
този закон, със заповедта за обявяване и с плана за управление на защитените
територии, устройствените и технически планове и проекти.
(2) Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната
на предназначението на съществуващи обекти, за които не се изисква оценка на
въздействието на околната среда, се извършват след съгласуване с министъра на
околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, независимо от
разрешенията, които се изискват по други закони.
По отношение на строителството в защитените територии ЗЗТ въвежда изискване
за съответствие на обектите с режимите в ЗТ, установени от Закона и посочени като
императивни забрани в режимите на отделните категории ЗТ в Глава Втора, заповедите
за обявяване и плановете за управление, с устройствените и техническите планове и
проекти.
Задължително е съгласуването от Министъра на ОСВ на всяко строителство,
поддържане и ползване на обекти, за което не се изисква ОВОС.
И в двата случая (с или без ОВОС) е налице необходимост от уведомяване на
Министъра на ОСВ като компетентен орган и съответната санкция от него.
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Чл. 14. (1) Собствениците и ползвателите на гори и земи в защитени територии не
могат да ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи
през имотите им, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(2) Лицата по ал. 1 не могат да ограждат имотите си в защитените територии, с
изключение на сградите и прилежащите към тях дворни места, както и на младите
горски насаждения.
(3) Ограниченията по ал. 1 и 2 не се отнасят за обектите, предоставени за
отбраната и въоръжените сили.
(4) Заграждане на площи в защитени територии, без тези в резерватите и
националните паркове, се допуска за изграждане на бази за развъждане на дивеч след
съгласуване с министъра на околната среда и водите или оправомощени от него
длъжностни лица.
Регламентира забрана за ограничаване на достъпа и движението в ЗТ, както и
регламентира ограждането на дворни места и млади горски насаждения. Въвежда
забрана за заграждането на площи в НП и ПР за изграждане на бази за отглеждане на
дивеч. Разпоредбите не се отнасят за обекти на отбраната и въоръжените сили.
Чл. 17 (1) въвежда забраните в природните резервати, вкл. такива на територията
на национални паркове. Съгласно същия параграф маркираните пътеки за
преминаване на туристи или с образователна цел се определят със заповед на
Министъра на ОСВ.
Чл. 19. В националните паркове се обособяват следните зони:
1. резервати и поддържани резервати;
2. туристическа зона;
3. зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на
парковете и спортните съоръжения;
4. други зони съобразно конкретните условия в парковете.
Текстът ограничава строителството и инфраструктурата в зоните по т. т.2 и 3.
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни
нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни
комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други
съоръжения;
С текста се определят видовете допустимо строителство в национални паркове,
като го ограничава само до посочените в параграфа видове, т.е. забранява се друго
строителство, освен на посочените видове. Много широко е тълкуванието на „спортни и
други съоръжения“, които ясно и конкретно трябва да залегнат в ПУ
Чл. 47. В изпълнение на своите правомощия министърът на околната среда и водите:
12. разпорежда изграждането и поддържането на посетителски центрове в
защитените територии с информационни и образователни цели
Чл. 64. За определяне на вида и обема на дейностите по ползване на природни
ресурси, устройството, строителството и други в защитените територии се
разработват устройствени и технически планове и проекти.
Във връзка с чл. 21. т.1 устройствените и техническите планове и проекти следва да
отчитат статута на защитената територия и да регламентират вида и обема на
строителството в националния парк единствено на разрешените с текста видове
строителство на територията и предвидени с Плана за управление.
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Чл. 65. Планове и проекти по чл. 64, с изключение на териториално-устройствените, в
защитени територии - изключителна държавна собственост, се възлагат, утвърждават и
променят по реда на чл. 61 и 62.
Устройствените планове и проекти се възлагат, разработват и утвърждават по общия
ред, валиден за плановете за управление.
Териториално-устройствените планове и проекти се разработват съгласно
изискванията на ЗУТ, но задължително отчитайки статута на територията като защитена,
вкл. собствеността и предназначението на земите, нейните режими, ограничения и
забрани (чл. 125(4) ЗУТ) и след извършване на процедури по реда на Глава 6 от ЗООС
(Екологична оценка) и чл. 31 от ЗБР (Оценка за съвместимост), по които компетентен
орган е Министъра на ОСВ.
Устройствените проекти, планове и програми, техническите проекти за борба с
ерозията, териториално-устройствени планове, строителни планове и други, предмет
на други закони не могат да бъдат в несъответствие с разпоредбите на ЗЗТ, предвид чл.
2 и чл. 13 от ЗЗТ
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР)
Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм.
ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август
2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ.
бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29
Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г.,
изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от
24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври
2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм.
ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август
2015г.
Не въвежда конкретни ограничения и забрани по отношение на строителството и
инфраструктурата в защитени територии. Доколкото в обхвата на НЕМ са включени
всички обявени със заповед защитени територии по смисъла на ЗЗТ (в. т.ч. и НП „Рила“) с
акта се въвежда регулиране на планове, проекти, програми и инвестиционни
предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението
на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително
отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. В
тази връзка е необходимо провеждане на процедурите по реда на чл. 31 от ЗБР, съотв.
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, проекти, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (Наредба за ОС). При съвместяване на процедурата по
ОС с тази по ОВОС се прилагат изискванията на Наредбата за ОВОС
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби:
28а. "Планове, програми и инвестиционни предложения" са плановете, програмите и
инвестиционните предложения и техните разширения и промени по смисъла на Закона
за опазване на околната среда.
31б. "Проекти" са областните планове за развитие на горските територии,
горскостопанските планове и програми и други проекти, с които се предвиждат
дейности, които не попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на
околната среда с изключение на проекти, които се изискват по Закона за устройство на
територията.
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Съгласно чл. 14 за защитените територии, в обхвата на НЕМ се прилагат изискванията на
ЗЗТ.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11
Юли 1997г., доп. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., доп.
ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.67 от 27
Юли 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм.
ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари
2001г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63
от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., доп. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г.,
изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от
11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ.
бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли
2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ.
бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.,
изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30
Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.87
от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм.
и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.99 от
14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли
2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм.
ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от
19 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2015г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г., изм.
ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.
Законът определя собствеността на обектите и имотите в националните паркове
и природните резервати като изключителна държавна собственост (чл. 2 (2), т.1). Като
такива те не могат да се обявяват за частна държавна собственост (чл. 6 (3)).
Чл. 7 (5) В случаите и при условията, определени със закон, с решение на
Министерския съвет върху имоти - изключителна и публична държавна собственост,
може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за
изграждане на национален обект или за трайно задоволяване на обществени
потребности (вкл. опазване на биологичното разнообразие)
ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ (ЗГ)
В сила от 09.04.2011 г.
Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм.
ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ.
бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември
2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ.
бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7
Август 2015г.
Законът определя собствеността на горите в националния парк като
изключителна държавна собственост (чл. 27 (2))
В закона се регулира строителството в горски територии, вкл. в специални
горски територии – гори в ЗТ и ЗЗ по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.
Чл. 54. (1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без
промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:
1. стълбове за въздушни електропроводи;
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2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно
разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на
техническата инфраструктура;
3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и
опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:
а) автомобилни горски пътища;
б) заслони за обществено ползване;
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;
г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за
постоянно или временно обитаване;
д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно
обитаване;
е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно
обитаване;
ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;
4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и
подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа
енергия;
5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и
канализации с диаметър над 1500 мм;
6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи
по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт,
реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години.
(2) Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок:
1. от Министерския съвет - за горски територии - публична държавна собственост, с
изключение на случаите, когато правото на строеж се учредява за изграждане на
обекти по ал. 1, т. 3;
(3) Не се разрешава изграждането на обекти по ал. 1, т. 3, букви "б" - "е", когато това не
е предвидено в приетите за съответната територия горскостопански планове, програми
или планове за управление на защитени територии.
(4) Не се учредява право на строеж върху поземлени имоти в горски територии в
случаите, когато в специален закон е въведена забрана за строителство.
В текста съществува изрична забрана за учредяване на право на строеж на
обекти по ал. 1, т.3, букви б-е, когато това не е предвидено в плановете за управление
на ЗТ.
Доколкото посочените в текста видове строителство в горски фонд без промяна
на предназначението са в несъответствие с разрешените такива в чл. 21, т. 1 на ЗЗТ и във
връзка с императивната норма на ал. 4 е налице препратка към ЗЗТ и прилагане на
неговите изисквания по отношение на строителство в ЗТ, т.е. единствено изрично
разрешените видове, посочени в режимите.
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби:
Т. 2. "Архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма" е публично
достъпна инфраструктура за обслужване на отдиха и туризма без търговско
предназначение, като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни
табла, чешми, дървени огради, скари, дървени мостчета, екопътеки, които не
представляват строителство по смисъла на Закона за устройство на територията.
Реализация на такива елементи в горските територии (вкл. в специални горски
територии) не се счита за строителство по смисъла на ЗУТ, т.е. разрешителният режим
е облекчен до съгласувателен по този закон, но във връзка с изискванията на чл. 13 на ЗЗТ
е необходимо съгласуването им с Министъра на ОСВ.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)
В сила от 31.03.2001 г.
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Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28
Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм.
ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30
Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ.
бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4
Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ.
бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април
2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от
15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10
Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември
2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28
Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ.
бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28
Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ.
бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември
2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ.
бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм.
ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май
2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.29
от 10 Април 2012г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм.
и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от
13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври
2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ.
бр.24 от 12 Март 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март
2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и
доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ.
бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 15
Май 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.
Законът дефинира предназначението на териториите в страната, определено с
концепциите за пространствено развитие и общите устройствени планове на няколко
вида, включително „защитени територии“, в случаите, когато териториално концепцията
и ОУП обхващат такива. (чл. 7 (1))
Законът регламентира строителството, вкл. това в защитени територии по
смисъла на ЗЗТ.
Чл. 8 определя конкретното предназначение на поземлените имоти, определено
с подробния устройствен план, съгласно което в защитени територии то е за
природозащита
(природни
резервати,
национални
паркове,
природни
забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности,
плажове, дюни, водоизточници със санитарно-охранителните им зони, водни площи,
влажни зони, защитени крайбрежни ивици)
Чл. 9. (2) Промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти с
цел застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план
при условията и по реда на този закон.
Чл. 10. (1) Изискванията към устройството на териториите се определят с
концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове в съответствие
с действащата нормативна уредба.
(2) Територии с особена териториалноустройствена защита, включително територии
със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони, могат да
придобиват специален режим на устройство и контрол. Обхватът и режимът на
устройството им се определят с концепции и схеми за пространствено развитие и
устройствени планове.
(3) В територии и части от тях, определени с концепции и схеми за пространствено
развитие и с устройствени планове може да се установява режим на превантивна
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устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да се
влошават техните качества.
Чл. 11. За осигуряване на целесъобразно устройство поземлените имоти могат да се
групират в територии и устройствени зони, които се определят с общите и подробните
устройствени планове и в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1.
Чл. 12. (1) Застрояване по смисъла на този закон е разполагането и изграждането на
сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти.
(2) Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен
устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се
изисква по реда на специален закон.
(3) Без промяна на предназначението в поземлените имоти по чл. 8, т. 2, 3 и 4 (вкл.
защитени територии) се допуска застрояване на обекти, чиито функции са
съвместими с предназначението на имотите, при спазване на действащата
нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или виза за
проектиране, издадена от главния архитект на общината.
Законът допуска възможност за застрояване без промяна на предназначението
на поземлените имоти в защитени територии на обекти, съвместими с
предназначението на имотите при спазване на действащата нормативна уредба и
възоснова на ПУП или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината.
В параграфа попадат видовете строителство, посочени в чл. 21, т.1 от ЗЗТ за които няма
да се изисква промяна на предназначението на имотите, т.е. те ще останат с
предназначение „природозащита“.
§ 5. От Допълнителните разпоредби по смисъла на закона
4. "Територии с особена териториалноустройствена защита" са защитените
територии за природозащита по Закона за защитените територии, за културноисторическа защита по Закона за културното наследство, други територии със
специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в
отделни закони (високопланинските и крайграничните територии, морското
крайбрежие, територията на столицата и други), свлачищните територии, санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична държавна
собственост съгласно Закона за водите.
Чл. 13. (1) Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното
проектиране издават наредба за правилата и нормативите за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
(Виж Наредбата по-долу)
(2) Специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и
нормативите по ал. 1, може да се създават към общите и подробните устройствени
планове за територии или части от тях:
1. с особена териториалноустройствена защита и с режим на превантивна
устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3;
(3) Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен
съвет по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета
се утвърждават от министъра на регионалното развитие. Специфичните правила и
нормативи се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на
плана и са неразделна част от него.
(5) С оглед поддържане на природното равновесие и допустимото натоварване на
териториите застрояването върху тях се осъществява в съответствие с нормативи за
необходимата земя съгласно наредбата по ал. 1.
Чл. 13 определя възможността за създаване на специфични правила и нормативи, с
които се допускат отклонения от правилата и нормативите, определени с Наредбата за
ОУП и ПУП на земи с особена териториалноустройствена защита, вкл. защитени
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територии. Такива правила и нормативи се одобряват заедно с одобряването на
плановете и са част от него.
Чл. 56. (1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми
увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни
средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия
градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми,
фонтани, часовници и други).
(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с
наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на
схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се
одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която
стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.
(3) Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за
нормалното им функциониране.
Чл. 111. За земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за
възстановяване и за територии със специално или друго предназначение могат да се
разработват специализирани подробни устройствени планове, които решават
отделни устройствени проблеми и обхващат структурни части от територията на
общината.
Раздел III
Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
Разделът подробно разписва процедурите и компетентните органи за създаване,
обявяване и одобряване на устройствени планове, вкл. ПУП в имоти без промяна на
предназначението в границите на ЗТ по смисъла на ЗЗТ
Чл. 124а. (1) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се
дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този
ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на
селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии.
Описва подробно процедурата по разрешение за изработване на проект за ПУП
Чл. 125. (1) Проектите за устройствените планове се изработват въз основа на
задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна
информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от
общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и
териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти,
регистри и информационни системи.
Описва подробно процедурата по изработване на ПУП
Чл. 129. (1) Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет
по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за
подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок
за обнародване в "Държавен вестник". По този ред се одобряват и проектите за
подробни устройствени планове на селищните образувания с национално значение и
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания.
Описва подробно процедурата за одобряване на ПУП
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Чл. 132. (1) Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този
закон влизат в сила:
1. от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
2. след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
3. от датата на потвърждаването им от съда.
(2) Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са
обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета
на жалбите.
Описва сроковете за влизане в сила на ПУП
Раздел IV
Условия и ред за изменение на устройствените планове
Описва подробно случаите и условията за промяна на ПУП
Раздел III
Разрешаване на строителството
Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този
закон.
(2) Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с
районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
(4) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен
технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се
разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при
условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението за строеж се издава едновременно с
одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.
Разрешение за строеж на обекти в защитени територии за опазване на културното
наследство се издава при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство.
Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото
заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.
(5) Когато възложител е лице, което има право да строи в чужд имот по силата на
специален закон, разрешението за строеж се издава на възложителя и на собственика
на имота. Разрешение за строеж в съсобствен имот се издава при спазване на
условията и реда на чл. 183.
(8) Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от
разрешението за строеж. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС
по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от
разрешението за строеж.
(13) Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като
основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и
адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено
обследване по реда на чл. 176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а.
Описва подробно процедурата по издаване на разрешително за строеж
Чл. 151. (1) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
2. подменяне на покривни материали;
3. вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и
направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;
4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
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5. текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който
не се променят трасето и техническите характеристики;
6. текущ ремонт на пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;
11. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.
Описва случаите, в които не е необходимо издаване на разрешително за строеж
Чл. 152. (1) Разрешението за строеж се издава за целия строеж.
(2) Разрешението за строеж може да се издава и за отделни етапи (части) на
строежите, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, а за жилищните
сгради и за отделни етажи от сградата - при условие, че се завършва архитектурнопространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.
Чл. 153. (1) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект,
разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и
документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд
имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете
строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения
по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с
обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.
Чл. 154. (1) При промяна на инвестиционните намерения след издаване на
разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения
инвестиционен проект.
(2) Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;
2.
нарушават
изискванията
за
строителство
в
територии
с
особена
териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна
устройствена защита;
3. са несъвместими с предназначението на територията;
4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните,
санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;
5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или
натоварванията;
6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на
обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или
инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл.
152, ал. 2;
7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и
съоръжения;
8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи
проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на
комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и
инсталациите за третиране на отпадъци.
(3) Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения
извън посочените в ал. 2.
Раздел III
Изисквания към строежите
Чл. 169. (1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с
изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в
продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените
изисквания
(3) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на
нормативните актове за:
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1. опазване на защитените зони (ЗБР), на защитените територии (ЗЗТ) и на другите
защитени обекти и на недвижимите културни ценности,
Определя се приоритетността на прилагане на изискванията на специалните
закони (ЗБР и ЗЗТ) при проектиране и строителство в защитени територии.
Текстът дефинира изискванията при проектиране, изпълнение и поддържане на
строежи в ЗТ да бъдат съобразени с изискванията по специалния закон – ЗЗТ в
конкретния случай – чл. 21, т.1, в който са определени разрашените видове строителство
в национални паркове.
НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 3
от 13.01.2004 г., в сила от 13.01.2004 г., изм. и доп., бр. 10 от 28.01.2005 г.; изм. с Решение
№ 653 от 21.01.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 1.02.2005 г., в сила от 1.02.2005 г. ; изм. и
доп., бр. 51 от 21.06.2005 г., в сила от 21.06.2005 г.; изм. с Решение № 7028 от 18.07.2005 г.
на ВАС на РБ - бр. 63 от 2.08.2005 г., в сила от 2.08.2005 г. ; изм. и доп., бр. 41 от 22.04.2008
г., изм., бр. 76 от 5.10.2012 г., бр. 21 от 1.03.2013 г., в сила от 1.03.2013 г.
С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на
територията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед
ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие.
Уреждат се специфичните правила и нормативи за устройство на територии или
части от тях с особена териториалноустройствена защита и територии с режим на
превантивна устройствена защита (вкл. защитени територии)
Чл. 2. (1) Устройството на територията се осъществява съобразно устройствените
схеми, общите и подробните устройствени планове.
(2) Като неразделна част на устройствените планове се изработват правила и
нормативи за прилагането им, които се одобряват от компетентния орган
едновременно с плановете.
(3) При създаване, одобряване и прилагане на устройствените планове и
инвестиционните проекти правилата и нормативите, определени в тази наредба, се
спазват чрез конкретните стойности, определени от съответния план или проект, а
когато не са определени такива, се спазват правилата и нормативите в установената
стойност или диапазон съгласно тази наредба.
Глава втора
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ,
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Чл. 4. (1) Предназначението на териториите и на поземлените имоти се определя с
одобрените устройствени схеми и планове.
(3) С районните устройствени схеми и с общите устройствени планове на общини или
части от тях се определят следните територии с основно предназначение съгласно чл. 7
ЗУТ:
1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
2. земеделски територии;
3. горски територии;
4. защитени територии;
5. нарушени територии за възстановяване.
(4) Границите и обхватът на териториите по ал. 3 се определят в съответствие с
наличното предназначение на териториите (фактическото им ползване) и в
съответствие с предвиждането на одобрена устройствена схема или одобрен
устройствен план. Със заданието за проектиране на общ устройствен план на община
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или на част от нея може да се изиска определяне предназначението на териториите и
по ал. 7.
(6) С подробните устройствени планове се определя конкретното предназначение за
всеки отделен поземлен имот.
(7) Предназначението на териториите и поземлените имоти по ал. 6 може да бъде:
1. за жилищни нужди;
2. за производствени и складови дейности;
3. за рекреационни дейности;
4. за озеленени площи;
5. за спорт и атракции;
6. за културно-историческо наследство;
7. за обществено и делово обслужване;
8. за движение и транспорт;
9. за инженерно-техническа инфраструктура;
10. за комунално обслужване;
11. за земеделска дейност;
12. за горски насаждения;
13. за водни площи;
14. за природна защита;
15. за превантивна защита;
16. за възстановяване и рекултивация;
17. за специално предназначение;
18. за смесено предназначение;
19. за друго предназначение.
(8) Промяна на предназначението на територии и поземлени имоти с цел застрояване,
в т.ч. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, се извършва въз
основа на подробен устройствен план за съответната територия или за съответните
поземлените имоти.
Глава дванадесета
УСТРОЙСТВО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ЗЕМЕДЕЛСКИ, ГОРСКИ,
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
Регламентира застрояване на поземлени имоти извън границите на населените места
и урбанизираните територии, вкл. в защитените територии. Застрояване се извършва
единствено ако е предвидено в ОУП, където такъв има и с одобрен ПУП
При тези условия е разрешено строителството в землищата извън границите на
населените места е възможно да се изграждат:
1. селскостопански обекти;
2. горскостопански обекти;
3. промишлени и складови обекти;
4. транспортни обекти и съоръжения;
5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;
6. рекреационни и туристически обекти;
7. спортни обекти и съоръжения;
8. търговски и обслужващи обекти;
9. здравни обекти;
10. обекти със специално предназначение;
11. историко-мемориални обекти.
Обекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности се изграждат в
границите на населените места и на селищните образувания и по изключение - като
самостоятелни обекти извън границите на населените места и селищните образувания.
Чл. 47. При изграждането на обектите по чл. 45, ал. 3 и 4 в поземлените имоти в
земеделски, горски, нарушени и защитени територии се спазват изискванията за
разстояния от границите на съседните поземлени имоти по общия ред съгласно чл. 35,
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ал. 2 ЗУТ независимо от това дали съседните имоти са предвидени за застрояване или
за други нужди без застрояване.
Чл. 46 (6) В защитените територии за природозащита мероприятията по опазване на
природната среда и необходимите и допустимите устройствени дейности се
осъществяват въз основа на плановете за управление и устройствените планове, както и
на техническите планове и проекти съгласно Закона за защитените територии.
Текстът препраща към Раздел II на ЗЗТ – Планове за управление
Определят се правилата и нормативите за устройство на териториите извън населените
места, вкл. в защитени територии.
Във връзка с чл. 13 (2) на ЗУТ е възможно за защитени територии да бъдат създавани
специфични правила и нормативи за отклонение от правилата и нормативите по
наредбата с цел гарантиране запазването предназначението на териториите (за
природозащита). Специфичните правила и нормативи се разработват заедно с плана
и са неразделна част от него.
Специфичните правила и нормативи за устройство на територията в границите на
националния парк следва да бъдат определени от ПУ и заложени за всяка зона по чл. 19
от ЗЗТ
Разрешителните или съгласувателните режими по строителството и
инфраструктурата в НП Рила, въведени със ЗЗТ, ЗБР, ЗООС и други нормативни
документи (по отделни параграфи от съответния закон и с коментари на начина и
процедурата за прилагането им)
Закон за защитените територии:
Чл. 13 (2) Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната
на предназначението на съществуващи обекти, за които не се изисква оценка на
въздействието на околната среда, се извършват след съгласуване с министъра на
околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, независимо от
разрешенията, които се изискват по други закони.
На съгласуване от министъра на ОСВ подлежат всички дейности по строителство,
разширение, преустройство и промяна на предназначението на съществуващи
обекти, които не попадат в обхвата на Приложения № 1 и 2 от ЗООС (т.е. такива за които
не се изисква задължителен ОВОС или преценка за извършване на ОВОС). Възложителят
следва да изпрати уведомително писмо до МОСВ за съгласуване на конкретния обект
и дейност. Ако дейността представлява строителство по смисъла на ЗУТ следват
процедури по реда на този закон.
Чл. 14. (1) За ограждане на сградите и прилежащите към тях дворни места, както и на
младите горски насаждения в защитени територии
Възложителят следва да изпрати уведомително писмо до Министъра на ОСВ за
съгласуване по реда на чл. 13 (2), в случай, че оградата е строителство по смисъла на
ЗУТ и последващи процедури по реда на този закон.
Чл. 17 (1) Обособяване на маркирани пътеки за преминаване на туристи през
природни резервати на територията на националния парк
Възложителят изготвя искане за съгласуване и предложение до Министъра на ОСВ за
издаване на заповед за определяне на трасетата на пътеките (при необходимост от
обособяване на нови такива). За обособяване и маркиране на терена на пътеките по
чл. 17 е необходима писмена заповед от Министъра на ОСВ.
Чл. 47 Изграждане и поддържането на посетителски центрове в защитените територии с
информационни и образователни цели – изграждането и поддържането се
разпорежда от Министъра на ОСВ.
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Чл. 64. За определяне на вида и обема на дейностите по ползване на природни
ресурси, устройството, строителството и други в защитените територии се разработват
устройствени и технически планове и проекти.
В зависимост от характера и обхвата им техническите планове и проекти са предмет
на регулиране по специалните закони – ЗООС, ЗБР и ЗУТ
Закон за биологичното разнообразие
Чл. 31. Планове, програми и инвестиционни предложения и техните разширения, по
смисъла на ЗООС и проекти, с които се предвиждат дейности извън Приложения № 1 и
2 на ЗООС (с изключение на проекти, които се изискват по ЗУТ) и които не са
непосредствено свързани и необходими за управлението на защитените зони
подлеждат на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на зоните
от НЕМ, съгласно чл. 31 на ЗБР и по реда на Наредбата за ОС.
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони
Министерски съвет
ДВ брой: 73/ 2007 г.
Орган на издаване: Министерски съвет
Дата на обнародване: 03.10.2007
С наредбата се уреждат условията и реда за извършване на оценка по чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР) на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените
зони.
Чл. 2. (1) На ОС се подлагат планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението
на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно
въздействие върху защитените зони, както следва:
1. планове, програми и проекти, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от
съответните компетентни централни или териториални органи на изпълнителната власт,
органи на местното самоуправление или на Народното събрание;
2. изменения на влезли в сила планове, програми и проекти;
3. инвестиционни предложения за дейности и технологии:
а) включени в приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
б) извън обхвата на приложения № 1 и 2 на ЗООС, свързани с промяна на
предназначението и/или на начина на ползване на имота;
4. инвестиционни предложения за разширение и/или промяна на инвестиционни
предложения, включени в приложения № 1 и 2 на ЗООС.
(2) Оценка за съвместимостта се прилага за планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения по ал. 1, които попадат изцяло или отчасти в границите на
защитена зона.
(3) Оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън
границите на защитените зони, когато попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 на
ЗООС.
Чл. 3. Не подлежат на ОС:
1. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие
с параметрите на проекти, планове и програми от по-висока степен, на които е
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извършена ОС с положително решение и за които не е поставено условие, изискващо
изрично провеждането на нова ОС;
2. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са
непосредствено свързани с управлението на защитените зони независимо дали са
самостоятелни или интегрирани в други планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения:
а) планове за управление на защитени зони;
б) планове за управление на защитени територии, когато не предвиждат планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения в обхвата на ЗООС;
в) планове за действие за растителни и животински видове;
г) планове, проекти или инвестиционни предложения, свързани с поддържащи,
регулиращи или възстановителни мерки за местообитания и видове, освен ако могат да
окажат отрицателно въздействие върху друга/други защитени зони;
д) противопожарни планове или дейности;
е) планове, проекти или инвестиционни предложения за изграждане на туристическа
инфраструктура, което не е свързано с промяна предназначението на имота - пътеки,
информационни и образователни съоръжения, места за почивка и други обекти, които
не са трайно свързани с терена;
ж) проекти за сгради и съоръжения, необходими за управлението и за постигане на
целите за опазване на защитената зона - административни сгради, посетителски и
информационни центрове;
Чл. 4. Оценка за съвместимостта на плановете, програмите и инвестиционните
предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по
екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху
околната среда, по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на
специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от наредбата.
Чл. 5. Извън случаите по чл. 4 ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения се извършва чрез процедурата, определена в глава втора от наредбата.
Чл. 6.(1) Когато планове, програми, проекти или инвестиционни предложения засягат
територия, която има статут едновременно на защитена територия по Закона за
защитените територии (ЗЗТ) и на защитена зона по ЗБР, се прилага само ОС.
(2) В случаите по ал. 1 не се извършва съгласуване с Министерството на околната
среда и водите по чл. 13, ал. 2 и чл. 66, ал. 2, т. 2 ЗЗТ.
Чл. 7. Оценка за съвместимостта се извършва в следната последователност:
1. уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения;
2. проверка за допустимост;
3. преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;
4. оценка на степента на въздействие върху защитените зони;
5. оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените зони;
6. провеждане на консултации с обществеността;
7. издаване на решение по ОС от компетентния орган и контрол по изпълнението му.
Чл. 8. Компетентни органи за ОС са:
1. министърът на околната среда и водите, когато:
б) инвестиционни предложения попадат изцяло или отчасти в защитена територия по
ЗЗТ;
На процедура по Оценка за съвместимост подлежат планове, проекти,
програми и инвестиционни предложения (вкл. строителство и инфраструктура), които
попадат в обхвата на чл. 2 от Наредбата за ОВОС. В този случай се провеждат
процедурите в последователност, подробно разписана в Глава Втора на Наредбата.
Възложителят изготвя уведомление по реда на чл. 10 (1), което подава до
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компетентния орган (МОСВ). В зависимост от характеристика, обхвата и степента на
въздействие на предложението КО взима решение за приложимостта на процедурата
и етапите на нейното провеждане, съгласно Наредбата. Процедурата завършва с
издаване на положително решение по ОС, необходим атрибут за следващи
съгласувателни и разрешителни процедури по нормативната уредба (ЗУТ).
При несъвместимост на плана, програмата, проектът или инвестиционното
предложение с предмета и целите на опазване на ЗЗ процедурата се прекратява. В
този случай възложителят може да проведе повторна процедура с коригирани
параметри на дейността, които да доведат до съвместимостта й с предмета и целите
на опазване в зоната.
В случай, че планът, проектът, програмата или инвестиционното предложение
(вкл. строителството и инфраструктурата) попада в някоя от хипотезите на чл. 3
Възложителят също следва да подготви уведомление по реда на чл. 10 (1) от Наредбата
за ОС за уведомяване на компетентния орган (МОСВ) за потвърждение обхвата на чл. 3
от Наредбата по конкретната хипотеза и произнасяне по допустимост. В този случай
отпада необходимостта от съгласуване по чл. 13 (2) от ЗЗТ. Становището на КО е
необходим атрибут за следващи съгласувателни и разрешителни процедури по
нормативната уредба (ЗУТ)
При необходимост от провеждане на едновременна процедура по ОС и ОВОС
(и/ или ЕО) уведомяването се извършва по реда на Наредбата за ОВОС или по реда на
Наредбата за ЕО.
Приложението на процедурата и необходимите действия, които следва да бъдат
предприети от страна на възложителя, последователността и етапите на оценката,
сроковете и действията на компетентния орган са подробно описани в Наредбата за
ОС и зависят от характера на инвестиционното предложение, плана или програмата,
обхвата, степента и характера на въздействие, връзката с други обекти, в т. комулативно
въздействие, възможните отрицателни въздействия върху предмета и целите на опазване
на зоната, предложените смекчаващи и/или компенсаторни мерки и т.н.
Закон за опазване на околната среда
Процедури по Раздел II на Глава 6 (екологична оценка)
Екологична оценка се извършва на планове и програми по чл. 81 (1) от ЗООС или,
включени в Приложение 1 на Наредбата за ОС. На преценка за ЕО подлежат планове и
програми, включени в Приложение 2 на Наредбата. В това приложение попадат ПУП по
ЗУТ. Процедурата за ЕО е задължителна за одобряването на ПУП.
Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с
изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента
на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин
възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези
планове и програми включват.
Чл. 84. (1) Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната
РИОСВ е компетентният орган за издаване на становище или решение по екологична
оценка на планове и програми съгласно чл. 82, ал. 4.
Екологичната оценка на планове и програми завършва със становище или
решение на компетентния орган по чл. 84, ал. 1. Влязлото в сила становище или
решение е задължително условие за последващото одобряване на плана или
програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или
програмата, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях
условия, мерки и ограничения.
Екологичната оценка се извършва в следната последователност:
1. преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО;
2. изготвяне на доклад за ЕО;
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3. провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица,
които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата;
4. отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО;
5. определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или
програмата;
6. издаване на становище по ЕО;
7. наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата.
Провеждането
на
процедурата
по
ЕО,
особеностите,
етапите
и
последователността им, задълженията на възложителя и КО по процедурата са
подробно разписани в Глава 6, раздел II на ЗООС и НАРЕДБА за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006
г.), Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004
г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от
18.05.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.
Процедури по Раздел III на Глава 6 (ОВОС)
Оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни
предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2.
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби
17. „Инвестиционно предложение" е:
а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации
или схеми,
б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на
полезни изкопаеми.
Съгласно Наредбата за ОВОС:
Чл. 2. (1) Оценка на въздействието върху околната среда се извършва в следната
последователност:
1. уведомяване на компетентните органи и засегнатото население;
2. преценяване на необходимостта от ОВОС;
3. извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на
доклада за ОВОС;
4. оценяване качеството на доклада за ОВОС;
5. организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;
6. вземане на решение по ОВОС;
7. осъществяване на контрол по изпълнението на условията и мерките от решението по
ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от ОВОС
В случаи, че са налице инвестиционни предложения за строителство и
инфраструктура (или техни промени и/или разширения), разрешени в чл. 21, т.1 от ЗЗТ и
попадащи в обхвата на § 1 от Допълнителните разпоредби възложителят следва да
предприеме на най-ранен етап действията, съгласно чл. 4 (1) от Наредбата за ОВОС,
като уведоми компетентния орган (Министъра на ОСВ) и едновременно засегнатата
община и кметства, на територията на които се предвижда реализирането на
инвестиционното предложение и засегнатата общественост чрез средствата за
масова информация. В срок от 30 дни от датата на уведомяването КО излиза с
решение за:
-

-

Неизвършване на ОВОС (ако инвестиционното предложение не попада в
обхвата на Приложения 1 и 2 от ЗООС) и няма да доведе до значително
отрицателно въздействие върху околната среда
Преценка за необходимостта от извършване на ОВОС (в случай, че
инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2 от ЗООС)
Извършване на ОВОС (в случай, че инвестиционното предложение попада в
обхвата на Приложение 1 на ЗООС)
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В случаите, че КО постанови преценка от необходимостта от извършване на ОВОС
Възложителят подготвя информация, съгласно приложение № 2 от Наредбата за ОВОС
до КО, на база на която КО взема решение за извършване или неизвършване на ОВОС.
В случай на неизвършване на ОВОС решението на компетентния орган е необходимо
за одобряване на ПУП по реда на ЗУТ и издаване на разрешително за строителство,
както и за процедурите за въвеждане в експлоатация (ако такива се изискват от ЗУТ)
В случаите на извършване на ОВОС възложителят предприема действията, подробно
разписани в Наредбата за ОВОС за провеждане на процедурата.
Тъй като инвестиционните предложения в националния парк засягат защитена зона по
смисъла на ЗБР и необходимостта от провеждане на ОС с предмета и целите на
опазване на ЗЗ, процедурата по ОС се съвместява с тази по ОВОС и се провежда по
реда на Наредбата по ОВОС.
Съгласно ЗООС, Чл. 94. (1) Министърът на околната среда и водите е компетентен орган
за вземане на решение по ОВОС за инвестиционни предложения, разширения или
изменения:
1. засягащи резервати, национални паркове и поддържани резервати - защитени
територии по реда на Закона за защитените територии;
Съгласно ЗООС чл. 82 (5) Оценката на инвестиционни предложения завършва с
решение на компетентния орган по чл. 93, ал. 2 или 3 или чл. 94, което може да съдържа
условия, мерки и ограничения, задължителни за възложителя. Влязлото в сила решение е
задължително условие за одобряването/разрешаването на инвестиционното
предложение по реда на специален закон. Органът по одобряването/разрешаването
се съобразява с характера на решението, отчита поставените в него условия, мерки и
ограничения, като решението е приложение, неразделна част от административния акт
по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционното
предложение.
(6) Започналите процедури по ОВОС или екологична оценка могат да бъдат прекратени
на всеки етап, когато се установи недопустимост на съответното инвестиционно
предложение, план или програма и при случаите в наредбите по чл. 90, ал. 1 и чл. 101,
ал. 1.
Провеждането на процедурата по ОВОС е подробно разписана в НАРЕДБА за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от
18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г.,
бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.
Във връзка с провеждане на процедурите по ЗООС и ЗБР е необходимо на определен
етап от тях възложителят да заплати такси, предвидени в законите и съответните наредби,
съгласно ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите, Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от
20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от
25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от
8.01.2013 г., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г
Закон за устройство на територията
Законът урежда подробно процедурите по строителство и устройство на териториите,
вкл. в защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
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Законът предвижда обособен ред за възлагане, изработване, приемане на
устройствените планове и процедурите по разрешаване, контрол и въвеждане в
експлоатация на строителство.
Чл. 12. (1) Застрояване по смисъла на този закон е разполагането и изграждането на
сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти.
(2) Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен
устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се
изисква по реда на специален закон.
(3) Без промяна на предназначението в поземлените имоти по чл. 8, т. 2, 3 и 4 (вкл.
защитени територии) се допуска застрояване на обекти, чиито функции са
съвместими с предназначението на имотите, при спазване на действащата
нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или виза за
проектиране, издадена от главния архитект на общината.
Чл. 56. (1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни
обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и
други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт,
пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници
и други).
(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с
наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на
схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се
одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която
стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.
(3) Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за
нормалното им функциониране.
Определя правилата за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, вкл. такива
предмет на туристическа или съпътстваща инфраструктура. За преместваеми обекти
на територията на националния план е необходимо изработване на схема (възложено
от възложителя), одобрена от главния архитект на съответната община и одобрена чрез
съгласуване от централната администрация, в случая – Министъра на ОСВ.
(съгласуването се счита и за съгласуване по чл. 13 (1) от ЗЗТ. След съгласуване на
схемата общината издава разрешение за поставяне по ред на общинска наредба,
валидна за територията на съответната община.
Раздел III
Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
Чл. 124а. (1) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се
дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този
ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на
селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии.
(5) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се
даде от органите по ал. 1 - 4 и по искане и за сметка от заинтересувани лица собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в
чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.
(7) Исканията за издаване на разрешения по ал. 1 - 6 се придружават от задание по чл.
125. С разрешенията по ал. 1 - 6 се определят обхватът, целите и задачите на проекта,
видът подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените
имоти - по правилата на чл. 16 или на чл. 17.
(8) За изработване на проект за работен устройствен план по прилагането на действащ
подробен устройствен план не е необходимо издаване на разрешение.
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Чл. 124б. (1) С разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125.
Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 се дават в едномесечен срок от постъпване на
искането за разрешение.
(2) Решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината по чл. 124 и 124а
се разгласяват с обявление, което се поставя на определените за това места в
сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в
съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на
общината и в един местен вестник.
(3) Заповедите на министъра на регионалното развитие по чл. 124, ал. 2 и чл. 124а, ал. 4,
т. 1, на министъра на инвестиционното проектиране по чл. 124а, ал. 4, т. 2 и на
областния управител по чл. 124а, ал. 3 се публикуват на интернет страницата на
съответното министерство или на областта и се изпращат на съответната община за
разгласяване по реда на ал. 2.
(4) Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
(5) Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл.
124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в
едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на
Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Чл. 125. (1) Проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание,
включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация,
свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и
дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни
системи.
(2) Заданието, съставено от възложителя, обосновава необходимостта от изработването
на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите
за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за
съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и
схеми за пространствено развитие и устройствени планове.
(3) Опорният план, който е неразделна част от заданието, се изработва в мащаба на
съответния устройствен план и съдържа основни кадастрални и специализирани данни
за територията.
(4) В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените
подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията
по чл. 124. Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на
поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се
допуска само за изграждането на обекти публична общинска или публична държавна
собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната
среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и
защитени зони.
(5) В проекта за подробен устройствен план се отразяват разрешените строежи по
предходен подробен план, за които разрешенията за строеж не са загубили правно
действие. Промяна в предвидено застрояване, за което има действащо разрешение за
строеж, е допустима само със съгласие на възложителя на строежа.
(7) Заданието по ал. 1 се внася в Министерството на околната среда и водите или в
съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на
приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от
устройствения план.
Чл. 128. (1) Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от
общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник".
По този ред се съобщават и проектите за подробни устройствени планове за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания.
(2) Обявлението по ал. 1 се разгласява, като се поставя на определените за това места
в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително
оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана, и
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се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник.
Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на
съответната община.
(3) Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или
селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън
границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се
обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица.
(5) В едномесечен срок от обявлението по ал. 1 или в 14-дневен срок от съобщението по
ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
(6) Съгласуването на проектите за подробни устройствени планове от заинтересуваните
централни и териториални администрации, а при необходимост - и със
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва по
реда на чл. 127, ал. 2.
(7) В едномесечен срок след изтичане на сроковете по ал. 5 проектите заедно с
постъпилите възражения, предложения и искания се приемат от общинския експертен
съвет.
(8) По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен
план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед
привеждането му в съответствие с нормативните изисквания.
(9) По решение на общинския съвет проекти за подробни устройствени планове на
териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове могат да се
внасят за приемане и от областния експертен съвет или от Националния експертен
съвет.
(10) Когато проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично
преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от
плана, която е преработена.
(11) По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и
юридическите лица имат право да получат информация от общинската
администрация.
(12) Проектът за подробен устройствен план се разглежда от:
1. областния експертен съвет - за обекти с обхват повече от една община или за обекти
с регионално значение;
2. Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране - за обекти с обхват до
една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства.
Действията по съобщаването се извършват от общинските администрации.
(13) Когато заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 са само лицата, по чиято
инициатива се създава или изменя подробен устройствен план, както и когато
отчуждаването по чл. 63б от Закона за енергетиката на имоти, извън границите на
населени места и селищни образувания, за които няма разрешено застрояване, е за
минни изработки при добив на енергийни ресурси по открит способ и предвижданото
застрояване е за шеста категория строежи, проектът на плана или на изменението му
се одобрява от компетентния орган, без да се съобщават по реда на ал. 1 и 3.
(14) Съгласуването на проектите за подробните устройствени планове за изграждане
или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински
и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с
републиканските пътища се извършва от администрацията, управляваща пътя, по реда
на чл. 127, ал. 2.
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Чл. 129. (1) Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет
по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за
подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок
за обнародване в "Държавен вестник". По този ред се одобряват и проектите за
подробни устройствени планове на селищните образувания с национално значение и
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания.
(2) Подробният устройствен план в обхват до един квартал, а в Столичната община и в
градовете с районно деление - в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти
извън границите на населени места и селищни образувания, се одобрява със заповед
на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен
устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедта се съобщава на
заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Подробният устройствен план се одобрява със заповед на:
1. областния управител - за обекти с обхват повече от една община или за обекти с
регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област,
които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства.
Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
(5) Одобрените подробни устройствени планове по ал. 1 и 2 се публикуват на интернет
страницата на съответната община.
Чл. 131. Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните
устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на
ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане
- по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена
концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията
на плана.
(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план
недвижими имоти са:
1. имотите - предмет на самия план;
2. съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени
разстояния;
4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на
плана;
5. имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното
наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт
и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на
застрояване и ползване на поземления имот.
(3) Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план за елементите
на техническата инфраструктура, обявени за обекти с национално значение, за
национални обекти или за общински обекти от първостепенно значение, са
поземлените имоти или частите от тях - предмет на самия план.
Чл. 132. (1) Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този
закон влизат в сила:
1. от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
2. след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
3. от датата на потвърждаването им от съда.
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(2) Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са
обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета
на жалбите.
Чл. 133. (1) В процеса на изработване на подробни устройствени планове
инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се
разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания
проект за подробен устройствен план. Изработването на план-извадка се разрешава
от органа, компетентен да одобри плана. Планът-извадка се съгласува от проектанта
на подробния устройствен план.
(2) Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на
предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет.
(3) По изключение със съгласие на органа, който назначава експертния съвет по
устройство на територията, компетентен да приеме проекта за подробен устройствен
план, изработването на плана-извадка може да се допусне и преди приемане на
предварителния проект по ал. 2, когато уличната регулация не подлежи на значителни
промени и в обхвата на плана-извадка има съществуващо застрояване, което
предопределя начина на проектното застрояване.
(4) Когато планът-извадка изменя действащ подробен устройствен план, планът-извадка
се изработва като проект за изменение на действащия план.
(5) Ако е необходим работен устройствен план, той се изработва и процедира заедно
с плана-извадка по ал. 1.
(6) План-извадка не се изработва за части от територията, за които изработваният проект
за подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ подробен
устройствен план. В тези случаи задължително се издава виза за проектиране.
(7) В процеса на изработване на нов общ устройствен план или на изменение на
действащ общ устройствен план, след разглеждането на проекта от експертния съвет
към органа, компетентен да одобри плана, може да се допуска създаване на нови и
изменение на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато:
1. проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на
проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план;
2. проектът за изменение на действащия подробен устройствен план отговаря на
предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план.
(8) В случаите по ал. 7 със заповед на органа, компетентен да одобри плана, се
допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за
изменение на подробния устройствен план.
Разделът разписва подробно възлагането, изработването, утвърждаването и влизането в
сила на устройствени планов, в т.ч. на ПУП
Раздел IV
Условия и ред за изменение на устройствените планове
Разделът разписва подробно реда за изменение на съществуващи устройствени
планов, в т.ч. на ПУП
Раздел III
Разрешаване на строителството
Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този
закон.
(2) Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с
районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
(4) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен
технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се
разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при
условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението за строеж се издава едновременно с
одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.
Разрешение за строеж на обекти в защитени територии за опазване на културното
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наследство се издава при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство.
Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото
заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.
(5) Когато възложител е лице, което има право да строи в чужд имот по силата на
специален закон, разрешението за строеж се издава на възложителя и на собственика
на имота. Разрешение за строеж в съсобствен имот се издава при спазване на
условията и реда на чл. 183.
(8) Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от
разрешението за строеж. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС
по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от
разрешението за строеж.
(9) В разрешението за строеж се вписват:
1. всички фактически и правни основания за издаването му;
2. условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на
хумусния земен слой;
3. мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на
строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и осигуряване на
последващото им оползотворяване, включително рециклиране, и
4. премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за
определен срок до завършването на строежа.
(10) В случаите, в които се предвижда водоснабдяване на обектите от собствен
водоизточник, разрешение за строеж се издава при спазване разпоредбите и на
Закона за водите.
(11) Разрешението за строеж се издава в съответствие със забраните по чл. 118а, ал. 1,
т. 4 и чл. 125а от Закона за водите и изискванията по чл. 125 от същия закон.
(12) Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за дървесната
растителност преди започване и след завършване на строителството. Разрешението за
строеж се издава след издаване на разрешение за премахване на засегнатата от
строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 62, ал. 10.
(13) Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като
основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и
адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено
обследване по реда на чл. 176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а.
Чл. 149. За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината
(района) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на
заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните
мотиви за това.
(2) Заинтересувани лица по ал. 1 са:
1. в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления
имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, а в
случаите на строежи в квартали и имоти по чл. 22, ал. 1 - възложителят и собственикът на
земята;
2. в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен строеж лицата по чл. 38, ал. 3 и 4 и чл. 39, ал. 2;
3. в случаите по чл. 185, ал. 1 и 2 - собствениците и носителите на ограничени вещни
права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.
(3) Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за
издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по
законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален
строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.
(4) За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на
регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране или от областните
управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадат такива проекти се
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съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник".
Тези разрешения за строеж, съответно отказите да се издадат такива разрешения,
подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването им.
(5) Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните органи
на Дирекцията за национален строителен контрол по местонахождение на строежа за
издадените разрешения за строеж и заповеди за допълването им по чл. 154, ал. 5 и
изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им. Към тях се прилагат копия от
текстовата и графичната част на действащия подробен устройствен план и копие от
визата за проектиране, когато такова се изисква.
(6) За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС
или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя
съобщение на интернет страницата на органа, издал разрешение за строеж, в което
се посочва и начинът за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на
разрешението и приложението към него.
Чл. 151. (1) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
2. подменяне на покривни материали;
3. вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и
направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;
4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
5. текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който
не се променят трасето и техническите характеристики;
6. текущ ремонт на пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;
11. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.
(2) За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони дейностите
по ал. 1 се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство с
изключение на теренната консервация.
Чл. 152. (1) Разрешението за строеж се издава за целия строеж.
(2) Разрешението за строеж може да се издава и за отделни етапи (части) на
строежите, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, а за жилищните
сгради и за отделни етажи от сградата - при условие, че се завършва архитектурнопространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.
Чл. 153. (1) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект,
разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и
документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд
имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете
строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения
по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с
обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.
(2) Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от
влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5
години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на
сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години
от влизането му в сила не е завършено строителството. Това се установява писмено от
органа, който го е издал.
(3) Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла
на ал. 2, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж.
Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният
проект губи правно действие.
Чл. 154. (1) При промяна на инвестиционните намерения след издаване на
разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения
инвестиционен проект.
(2) Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
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1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;
2.
нарушават
изискванията
за
строителство
в
територии
с
особена
териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна
устройствена защита;
3. са несъвместими с предназначението на територията;
4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните,
санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;
5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или
натоварванията;
6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на
обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или
инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл.
152, ал. 2;
7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и
съоръжения;
8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи
проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на
комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и
инсталациите за третиране на отпадъци.
(3) Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения
извън посочените в ал. 2.
(4) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен
проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 са недопустими.
(5) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен
проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се допускат по
искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на
заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект
към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със заповед за
допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането
им.
Чл. 155. (1) Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на
общинската (районната) администрация.
(2) За обект на техническата инфраструктура по чл. 148, ал. 3 оригиналът на
разрешението за строеж се съхранява от органа, който го е издал, като копия от
разрешението за строеж се изпращат за съблюдаване и съхраняване в съответната
общинска (районна) администрация.
(3) Към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения
инвестиционен (екзекутивен) проект.
Чл. 156. (1) Издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл.
154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за
строеж в случаите по чл. 147, ал. 1 могат да се отменят само по законосъобразност при
подадена жалба от заинтересуваното лице в срока по чл. 149, ал. 3 или при служебна
проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен
срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5.
(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол проверяват служебно
съответствието на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни
проекти, когато такива се изискват, с предвижданията на действащия подробен
устройствен план.
(3) При констатиране на нарушения по ал. 2, както и на други нарушения, водещи до
незаконосъобразност на издадените строителни книжа, началникът на Дирекцията за
национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице отменя с
мотивирана заповед разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти.
(4) Заповедите на началника на Дирекцията за национален строителен контрол по ал. 3
могат да се обжалват по реда на чл. 215.
(5) Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.
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Чл. 156а. След допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за
изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение
всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този
закон в срокове, с една втора по-кратки от предвидените.
Процедурите по възлагане, разработване, одобряване на ПУП, издаване на
разрешително за строеж и всички съгласувателни и разрешителни процедури за
дейности по регулиране на територията и строителство в защитени територии се
извършват по общия ред, съгласно ЗУТ.
Към чл. 13 на ЗУТ е издадена НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени
С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на територията,
както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното
използване на териториите и поддържането на природното равновесие.
Чл. 2. (1) Устройството на територията се осъществява съобразно устройствените
схеми, общите и подробните устройствени планове.
(2) Като неразделна част на устройствените планове се изработват правила и
нормативи за прилагането им, които се одобряват от компетентния орган
едновременно с плановете.
(3) При създаване, одобряване и прилагане на устройствените планове и
инвестиционните проекти правилата и нормативите, определени в тази наредба, се
спазват чрез конкретните стойности, определени от съответния план или проект, а
когато не са определени такива, се спазват правилата и нормативите в установената
стойност или диапазон съгласно тази наредба.
При разработване на устройствените планове правилата и нормативите за устройство,
вкл. и специфичните правила и нормативи по чл. 13 (2) са част от плановете и се
утвърждават от компетентния орган заедно с утвърждаването на плана. Тези правила и
нормативи следва да бъдат съобразени със специфичните правила и нормативи,
определени с ПУ за конкретните обекти (или конкретните зони)
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Приложение 4.2.
Програми и проекти

Опазване и поддържане на абиотичните компоненти
Програма за борба с ерозията - Тази програма акцентира върху възстановяването на ерозирани терени. Програмата цели: картиране на всички
райони, засегнати от ерозионни процеси, определяне на причините за това състояние (сеч, строителство, пешеходен туризъм, паша, моторни
превозни средства и др.) и изготвяне на планове и осъществяване на технически намеси за възстановяване на терените. Проектът включва също и
мониторинг на териториите, застрашени от ерозия и определяне и изпълнение на конкретни мерки за стабилизирането им.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1

Мониторинг на засегнатите от ерозия
територии и дейности за превенция.

Мониториране на
приоритетни места в
гората и безлесната
зона и в най-сериозно
увредените райони
около пътищата и
пътеките и дейности за
превенция.

Избрани райони,

Ефективна система за

засегнати от ерозионни

мониторинг на

процеси.

засегнатите от ерозия

Висок.

територии и дейности
за превенция на
ерозионните процеси.

Опазване и поддържане на абиотичните компоненти
Програма за контрол на лавините и борба с последиците от тях
№

ПРОЕКТ

1

Проект – Проучване и мониторинг за
лавиноопасни зони

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът цели:

Територията на НП

Повишаване на

a) картиране на
лавиноопасните
места;
анализ
на
б)
заплахите
от
лавини и оценка
на възможностите

„Рила“.

контрола и
управлението на
лавините.

Висок.

Опазване и поддържане на абиотичните компоненти
Програма за контрол на лавините и борба с последиците от тях
и
методите
за
превантивни
действия;
в) маркировка и
обозначаване на
лавиноопасните
места,
разработване на
методи
за
мониторинг
на
лавините;
г)
разработване
на система
за
и
връзка
подпомагане
на
ПСС
и
БЧК
в
случаите
на
пострадали
от
лавини,
предупредителни
бюлетини
до
общините и др.;
д) обучение на
за
служителите
начин на действие
в
случай
на
лавина,
оборудване
и
със
екипиране
специализирана
техника.

Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата

Програма за действие при природни бедствия и аварии - Програмата включва ежегодна поддръжка на противопожарни просеки, създаване на
минерализовани ивици, както и екипиране с пожарогасително оборудване, поддръжка на добра система за комуникации между парка и неговите
партньори и предписания за действия при възникване на пожарите.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

Предотвратяване и борба с пожарите.

а) изготвяне на

Територията на НП

Предотвратяване и

пожароустройствен

„Рила“.

борба с пожарите

проект за територията
на парка
-технически проект за
противопожарно
устройство;
-изграждане (при
необходимост) и
поддържане на
съответни
наблюдателни пунктове,
създаване на
минерализовани ивици,
противопожарни
просеки на територията
на парка;
-набавяне на
специализирано
противопожарно
оборудване и
екипировка за
съответните офиси и
пунктове.
б) обучение
служители
доброволци;

на
и

Висок.

Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата
Програма за действие при природни бедствия и аварии - Програмата включва ежегодна поддръжка на противопожарни просеки, създаване на
минерализовани ивици, както и екипиране с пожарогасително оборудване, поддръжка на добра система за комуникации между парка и неговите
партньори и предписания за действия при възникване на пожарите.
в) създаване на
система
за
редовна
връзка,
координация
и
съвместни
действия
със
съответните
партниращи
институции
като
МВР,
Националната
служба
по
противопожарна и
аварийна
безопасност,
Министерството
на
отбраната,
Гражданска
защита,
Национално
по
управление
горите,
Общинските
администрации и
т.н.
2.

Картиране на опожарените места,
оценка на щетите на биогенфонда и
перспективи за възобновяване на
растителността.

Проектът цели: а)
картиране на
местоположението на
опожарените участъци;
б) описание характера
на растителността и
оценка степента на
унищожаване на

Територията на НП
„Рила“.

Изготвяне на карта на
опожарените места,
оценка на щетите на
биогенфонда и
ефективни
действия за
преодоляване на
последиците от

Висок.

Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата
Програма за действие при природни бедствия и аварии - Програмата включва ежегодна поддръжка на противопожарни просеки, създаване на
минерализовани ивици, както и екипиране с пожарогасително оборудване, поддръжка на добра система за комуникации между парка и неговите
партньори и предписания за действия при възникване на пожарите.
екосистемата или
пожарите
фрагмента от нея; в)
върху растителността.
предписание на
необходими мерки и
пътища за
възобновяване на
растителността на
засегнатите територии.
3.

Промяна на видовия състав на
индикаторни групи водорасли и
безгръбначни животни в условията на
опожарени участъци и незасегнати
насаждения.

Да се съберат данни за

Територията на НП

видовия състав на

„Рила“.

Данни за промяната на

Среден

видовия състав на

индикаторни групи

индикаторни групи в

водорасли и

условията на

безгръбначни животни в

опожарени участъци и

условията на

незасегнати

опожарени участъци и

насаждения и оценка

незасегнати

на възможностите за

насаждения.

възстановяване

Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата
Програма за развитие и поддържане на инфраструктурата
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

Проект – изготвяне на идейна концепция и
типови проекти за архитектурни елементи в
парка.

Целта е постигане на
информативна, стилна
и неподвеждаща
посетителите система
от знаци, табели и др
елементи на територята
на парка

Територията на НП

Създаване на единна

„Рила“.

система от знаци за
парка.

Висок.

2.

3.

Поддържане на пътеките извън резерватите

Целта е периодичното

Територията на НП

Поддържане на

поддържане на

„Рила“.

пътеките.

Проучване
на
възможностите
за
алтернативно ползване на непригодни
сгради и съоръжения, за нуждите на
ДНП „Рила“.

пътеките.
Поддържане,
възстановяване,
управление или
премахване на
инфраструктура;

Територията на НП

Оценка, поддържане и

„Рила“.

използване на
инфраструктура.

Висок.

Висок.

Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в горските територии
Програма за управление на горите Програмата включва мониторинг на санитарното състояние, възпроизводителния капацитет, възрастовата и
пространствена структура на горите с цел взимане на мерки и верни управленски решения за осигуряване протичането на естествените
процеси на всички нива в горските екосистеми.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

Мониторинг на здравословното

Проектът цели

Територията на НП

Биологичен

състояние на горските екосистеми.

одобрението и

„Рила“.

мониторинг на

Висок.

горските екосистеми.

прилагането на
система от показатели
за наблюдение и
оценка на санитарното
състояние на горите,.

Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в безлесните зони
Програма за управление на местообитанияи видове Програмата предвижда извършването на комплекс от действия в съответствие с целите за
опазване на субалпийските и алпийските местообитания.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

Инвентаризация (пространствена и на

Проектът цели:

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Обект са тревните

Актуална информация
за разпространението
състава, структурата и
продуктивността на
високопланинските
пасища в парка.
Създаване на
възможности за
ефективно зониране
на пасищата.

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1

биоразнообразието) на тревните
съобщества в пасищните комплекси и
сенокосни ливади.

а) инвентаризация на
пасищата и оценка на
тяхната биологична
продуктивност.
б) анализ на
капацитета на
пасищата и
оптимизиране на
тяхното натоварване с
цел устойчиво ползване
на пасищните
ресурси.
в) контролирана паша

растителни
съобщества над горна
граница на гората.

Висок.

Контролирана паша и
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Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в безлесните зони
Програма за управление на местообитанияи видове Програмата предвижда извършването на комплекс от действия в съответствие с целите за
опазване на субалпийските и алпийските местообитания.
и мониторинг.
2

Изграждане на система за проучвателен
и оперативен мониторинг на
повърхностни води в зони с интензивна
туристическа и друга антропогенна преса

Предпроектни
проучвания,
проектиране
и
изграждане
на
система
за
проучвателен
мониторинг
и/или
оперативен
мониторинг на реките
и езерата, застрашени
от
антропогенна
дейност
на
територията на НПРила
съгласно
изискванията на Закон
за водите, Наредба Н-4
за характеризиране на
повърхностните
води,
Наредба
1
за
мониторинг на водите
и РДВ 2000/60/ЕС:
.

мониторинг.
Територията
на
НП
„Рила“.
Зони
с
интензивен
туризъм – Седемте
рилски
езера,
Мальовица,
Мусаленски езера и
района на Боровец,
места за риболовен
туризъм и др.;
Сериозни
водоотнемания
и
осушаване на речни
участъци – Марица,
Ибър, Чавча (Стара,
Костенецка),
Голема
Баненска река и др. за
осигуряване
на
проводимост
за
мигриращите
пъстървови
риби
(препоръки за рибни
проходи
и
други
съоръжения, където е
разумно от екологична
и
икономическа
гледна точка).
Подобни системи за
мониторинг следва да
включват като
минимум биологични
елементи за качество
(БЕК), такива като
фитопланктон, водна

Данни за актуалното
състояние на водни
обекти в натоварени
туристически райони

Висок

8

Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в безлесните зони
Програма за управление на местообитанияи видове Програмата предвижда извършването на комплекс от действия в съответствие с целите за
опазване на субалпийските и алпийските местообитания.
макрофитна флора,
фитобентос,
макрозообентос и
рибна фауна;
хидроморфологични
елементи –
хидроложки
параметри,
морфологични
условия,
непрекъснатост на
реките; физикохимични елементи
3

Инвентаризация (пространствена и на
биоразнообразието) и мониторинг на
състоянието на местообитания 7140 и
91D0 и пилотно възстановяване целеви
торфища.

Проучване и опазване

Територията на НП

Опазване на

на уникалните

„Рила“.

уникалните торфища в

торфища в Рила чрез

Рила чрез мониторинг и

мониторинг и ранно

ранно регистриране

регистриране на

на неблагоприятни

неблагоприятни

промени, както и

промени, както и

навременно

навременно

реагиране за тяхното

реагиране за тяхното

неутрализиране.

Среден

неутрализиране.

Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в безлесните зони
Програма за управление на ресурсите от лечебни растения, горски плодове, гъби и др.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА

9

Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в безлесните зони
Програма за управление на ресурсите от лечебни растения, горски плодове, гъби и др.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.

Мониторинг на състоянието на

Ежегодно наблюдение

Територията на НП

популациите и ресурсите от лечебни

и оценка на

„Рила“.

растения, горски плодове и гъби.

състоянието на
популациите и
ресурсите от лечебни
растения, горски

Събиране на данни за
състоянието на
популациите и
ресурсите от лечебни
растения, горски
плодове и гъби.

Висок.

Контрол на
популацията на
алпийски лапад в НП
Рила.

реден

Опазване на
популациите от
Rhodiola rosea и
Gentiana lutea в НП
Рила.

Висок.

плодове и гъби във
връзка със Заповед на
министъра на ОСВ с №
РД 12/09.01.2004 г.
2.

Инвентаризация и контрол на популацията
на алпийски лапад в НП Рила.

Да бъде регулирана

Територията на НП

числеността на

„Рила“.

популацията на
алпийски лапад на
територията на НП
Рила.
3.

Картиране и мерки за опазване на
популациите от Rhodiola rosea и Gentiana
lutea в НП Рила.

Локализиране и

Територията на НП

картиране на

„Рила“.

местообитанията на
популациите от
Rhodiola rosea и
Gentiana lutea,
създаване на
програма от конкретни
дейности по опазване
и поддържане на
популациите.
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Опазване и поддържане на биоразнообразието
Програма за намаляване и контрол над неместните видове
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1

Разпространение
присъствието

на

и

оценка

неместни

естествените екосистеми.

видове

на
в

а) картиране на

Територията на НП

Оценката на инвазията

разпространението на

„Рила“.

на неместни видове в

неместните видове

естествените

растения и животни в

екосистеми и опазване

парка (цел на проекта

естественото състояние

в частност е да се

на компонентите на

оцени състоянието на

биоразнообразието.

Среден

горските екосистеми и
ихтиофауната в парка
по отношение
присъствието на
екзотични видове);
б) оценка на
непосредствените и
дългосрочните
въздействия на тези
видове върху
биологичното
разнообразие на
парка;
в) определяне
стратегиите и
технологиите за
неутрализиране

11

Опазване и поддържане на биоразнообразието
Програма за намаляване и контрол над неместните видове
присъствието на
неместни видове в
естествените
екосистеми на парка

Научни изследвания и мониторинг
Програма за научни изследвания и мониторинг - Програмата включва инвентаризация на биоразнообразието, картиране и оценка на
състоянието на популации на растения и животни.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

Проучване и оценка на флората и

Да се проучат и

Територията на НП

Повишаване

растителността в НП „Рила“. Проектът

оценят избрани по-

„Рила“.

познанията за

включва следните задачи:

слабо изследвани и

1.

2.

Висок.

биоразнообразието

Картиране и оценка за

чуствителни елементи

на ниво флора и

присъствието на

на флората и

растителност на

консервационно значими видове

растителността в НП

територията на парка.

по катерачните обекти.

„Рила“.

Оценка на разнообразието на
флората и растителността по
варовитите терени.

3.

Проучване на Семейство
Салепови (Orchidaceae).

4.

Проучване на Декоративни
диворастящи растения.

5.

Проучване и оценка на
състоянието на популациите от
консервационно значими видове
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Научни изследвания и мониторинг
Програма за научни изследвания и мониторинг - Програмата включва инвентаризация на биоразнообразието, картиране и оценка на
състоянието на популации на растения и животни.
от висшата флора в района на
Мусаленските езера и Седемте
езера.
6.

Проучване на популациите
консервационно значимите

2.

видове мъхове.
Мониторинг на целевите видове от
НСМБР.

Теренни проучвания за

Територията на НП

проследяване на

„Рила“.

Събиране на данни,

Висок.

анализ и оценка на

състоянието на

състоянието на

популациите на

популациите на

видовете от НСМБР.

целевите видове от
НСМБР. Данните ще
бъдат използвани и
при докладването по
чл. 17.

3.

Мониторинг върху разпространението и

Ежегодно наблюдение

Територията на НП

Данни за

динамиката на популации на бозайници.

върху

„Рила“.

разпространението,

Проектът включва следните задачи:

разпространението,

количествена и

количествена и

качествена

качествена

характеристика на

1.

Разпространение, количествена и

характеристика на

популации н а едри

популации н а едри хищници.

популации н а едри

хищници, едри

Разпространение, количествена и

хищници, едри

тревопасни и

качествена

тревопасни и

динамика на

популации едри тревопасни.

динамика на

популацията на

Характеристика и динамика на

популацията на

лалугера в района на

лалугера в района на

вр. Белмекен.

качествена
2.

3.

популацията

характеристика

характеристика

на

лалугера

района на вр. Белмекен.

на

на

в

Висок.

вр. Белмекен във
връзка със Заповед на
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Научни изследвания и мониторинг
Програма за научни изследвания и мониторинг - Програмата включва инвентаризация на биоразнообразието, картиране и оценка на
състоянието на популации на растения и животни.
министъра на ОСВ с
№ РД 12/09.01.2004 г.
4.

Качествена и количествена
характеристика на видове от
безгръбначната фауна със
стенотопно и точково
разпространение.

Да се направи

Територията на НП

Качествена и

качествена и

„Рила“.

количествена

Среден

количествена

характеристика на

характеристика на

видове от

видове от

безгръбначната

безгръбначната

фауна със стенотопно

фауна със стенотопно

и точково

и точково

разпространение.

разпространение.
5.

Прилепи – видово разнообразие и
разпространение на територията
на НП “Рила”.

Да се съберат данни

Територията на НП

Информация за

за разнообразието и

„Рила“.

видовото

разпространението

разнообразие и

на прилепите на

разпространение на

територията на НП

прилепите на

“Рила”.

територията на НП

Среден

“Рила.
6.

Глухар – разпространение,
численост, възпроизводство и
перспективи за оцеляване на
територията на НП “Рила”.

Да се съберат данни

Територията на НП

Информация за

за

„Рила“.

състоянието на

разпространението,

популацията на

числеността,

глухара на

възпроизводството и

територията на НП

перспективите за

“Рила”.

Висок.

оцеляване на глухара
на територията на НП
7.

Проучване
условията
възстановяване на лешоядите в

за

“Рила”.
Да се проучат
условията
за

Територията на НП

Проучване
условията

за

Висок.
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Научни изследвания и мониторинг
Програма за научни изследвания и мониторинг - Програмата включва инвентаризация на биоразнообразието, картиране и оценка на
състоянието на популации на растения и животни.
„Рила“.
възстановяване
възстановяване
Национален парк “Рила”.
на лешоядите в
на лешоядите в
Национален парк
Национален парк
“Рила”.
“Рила”.
8.

Проучване на
ихтиофауната в
реките на територията на НП „Рила“.

Да се проучи
ихтиофауната в
реките на територията
на НП „Рила“ и се
съберат данни за
автохтонните видове
риби, вкл. чрез
генетични проучвания.

Територията на НП
„Рила“.

Информация за
ихтиофауната в
реките на територията
на НП „Рила“ данни за
автохтонните видове
риби.

Висок.

Развитие на природосъобразен туризъм
Програма за управление на отпадъците Програмата включва да бъдат разработени съвместно с партньорите на парка и с ръководителите
на съоръженията и туристическите бази проекти за: (1) управление на твърдите отпадъци по туристическите маршрути – пътеки и пътища; (2)
управление на твърдите отпадъци съвместно с базите в парка; (3) управление на отпадъчните води ъвместно с базите.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

Изготвяне и изпълнение на Програма
за
управление
на
отпадъчните
потоци – битови отпадъци, отпадъчни
води, утайки.

Проектът цели:
a)
да
се
разработи
система
за
събиране
на
твърдите отпадъци
на всички входноизходни пунктове в
парка;

Територията на НП

Разработване и

„Рила“.

изпълнение на

Висок.

програма за
управление на
битовите отпадъци,
генерирани от
посетителите на парка
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Развитие на природосъобразен туризъм
Програма за управление на отпадъците Програмата включва да бъдат разработени съвместно с партньорите на парка и с ръководителите
на съоръженията и туристическите бази проекти за: (1) управление на твърдите отпадъци по туристическите маршрути – пътеки и пътища; (2)
управление на твърдите отпадъци съвместно с базите в парка; (3) управление на отпадъчните води ъвместно с базите.
изграждане
на
пречиствателни
съоръжение
за
отпадни води от
хижите.
2.

Получаване на биогаз от отпадъчните
битови води и инсталиране на системи за
когенерация в хижите и почивните бази, с
цел оползотворяване за отопление и
ел.енергия.

Проучване на

Територията на НП

Намаляване

възможностите за

„Рила“.

ползването на

Среден.

природните ресурси.

получаване на биогаз
от отпадъчните битови

Минимизиране на

води и инсталиране на

нарушенията на

системи за

средата в следствие

когенерация в хижите и

на прокарване на нови

почивните бази, с цел

комуникации.

оползотворяване за

Постигане на

отопление и

безконфликтна

ел.енергия.

автономност на
обектите

3.

Инсталиране на ВЕИ за собствени нужди.

Проучване на

Територията на НП

възможностите и

„Рила“.

Висок.

допустимостта за
инсталиране на ВЕИ за
собствени нужди
(покривни соларни
панели и др.)

Създаване на условия за рекреация
Програма – трасета за специализиран туризъм
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА

16

Създаване на условия за рекреация
Програма – трасета за специализиран туризъм
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.

Развитие на система от трасетата за

1. Адекватно

Територията на НП

Изготвяне на цифров

специализиран

картиране и

„Рила“.

модел на трасетата за

колоездене,

туризъм

алпинизъм,

(планинско
велотуризъм,

езда, извънпистови ски). Предвиждат се
следните задачи:
а)
определяне,
маркиране,
обозначаване и оборудване
на
мрежа
от
катерачни
обекти,
трасета за велотуризъм и езда;
б) определяне на норми и условия за
осъществяването им.

категоризиране на

специализиран

популярните маршрути

туризъм (алпинизъм,

за планинско

велотуризъм, езда,

колоездене, ски

извънпистови ски).

Среден

туризъм, включително и
вариантите за
спускане, както и на
основните подходи към
маршрути за зимен
алпинизъм. Събиране
на данни за честота на
ползване на
маршрутите чрез
мониторинг или на
анкетен принцип.
2. Адекватно
картиране,
категоризиране и
описване на
потенциалните
опасности на найпопулярните маршрути
за фриирайд
спускания в близост до
хижи и ски съоръжения.
Събиране на данни за
честота на ползване на
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Създаване на условия за рекреация
Програма – трасета за специализиран туризъм
маршрутите чрез
мониторинг.
3. Маркиране на
маршрути за ски
туризъм и начални
точки на най-популярни
маршрути за
фриирайд спускания.
2.

Мониторинг
на
трасетата
за
специализиран туризъм и оценка на
тяхното
въздействие
върху
биологичното разнообразие.

Мониторинг

Територията на НП

Изготвяне на оценка за

състоянието на

„Рила“.

въздействието на

трасетата за

трасетата за

специализиран

специализиран

туризъм (алпинизъм и

туризъм върху

извънпистови ски) и

биологичното

оценка на тяхното

разнообразие.

Висок.

въздействие върху
биологичното
разнообразие.

Образование, обществена информация и партньорства
Програма за интерпретация и образование - Интерпретирането в Национален парк “Рила” ще бъде насочено към 6 главни теми: (1) биологично
разнообразие, естествена история, растения и животни; (2) застрашени и поставени в опасност видове; (3) пейзажи, геология и климат в парка; (4)
местна култура и история; (5) съвременни партньорства в парка и местни общности; (6) ролята на Парковата дирекцията в управлението и дейността
на парка.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
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1.

2.

Природозащитно образование.
Предвиждат
се
следните
задачи:
а) Работа с местни училища,
като паркът се използва за
класна стая – “Парковете като
класна стая”;
б)
Зелено
училище
за
родители;
в) Съвместна дейност с
Природонаучният отдел на
музея в Благоевград и
природозащитният център за
Национален парк “Рила” в него,
за увеличаване броя на
участниците в
интерпретативните програми и
в градска среда. “Паркът в
града” или “Паркът в музея”.
г) “Рила – позната и непозната”.
д) Създаване на атрактивен, и
достъпен за широката аудитория
определител на мъховете в НП Рила,
целящ запознаване на посетителите
с мъховото разнообразие в
различните местообитания. Това ще
е първия фотоопределител на мъхове
в България.
е) Изработване на образователни
материали за водораслите.
ж)
Популяризиране
на
растителното
и
животинско
разнообразие в парка с акцент
върху редките и застрашени
видове с цел тяхното опазване.
История и култура на парка –
опазване
на
обектите
и
интерпретиране Акценти на
този
проект
са
високопланинския римски път,

Целта на проекта е да се

Територията на НП

обогатят знанията на децата от

„Рила“.

Популяризиране на

Висок.

растителното и животинско
разнообразие в парка

местни училища, родители и
туристите в парка за малко
познатите компоненти от
биоразнообразието на НП
„Рила“, но с огромна роля за
функционирането на
алпийските и субалпийски
екосистеми.

Целта на проекта е да се

Територията на НП

История и култура на парка –

картират, опазват и

„Рила“.

опазване на обектите и

интерпретират паметници на

Висок.

интерпретиране.

културата и исторически
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ловната хижа на Цар Борис ІІІ
на Саръгьол, вдъхновението от
творбите на Иван Вазов.

ценни обекти съвместно със
съответните органи.
Необходими са съвместни
дейности с Агенцията зd

3.

Образователна програма за
вредите от нерегламентираното
движение на МПС.

арегионално развитие на Рила
Да се проведе разяснителна
кампания за вредите от
нерегламентираното движение
на МПС като заплаха с
последствия за:
-водните ресурси
-растенията
-дивите животни
-шумово замърсяване
-намаляване на
рекреационната стойност на
Рила
-туриститте при лавинни
нещастия.

Територията на НП

Намаляване на

„Рила“.

нерегламентираното

Висок.

движение на МПС.

Образование, обществена информация и партньорства
Програма за генериране на доходи в общините
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Център за екологично обучение

Създаването на център
за екологично
обучение.

Територията на НП

Повишаване на

„Рила“.

екологичната култура.

(1) разработване на

Територията на НП

Повишаване на

концепцията за

„Рила“.

екологичната култура.

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

2.

Бизнес-предприемачество в парка.

рекламен маркетинг

Като естествен

за националните

резултат от този

паркове; (2)

проект ще бъдат по-

определяне и оценка

малки проекти за

Висок.

Среден.
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на продуктите,

изпълнение на

включително проучване

конкретни дейности.

(3) възможности за
партньорство с частния
сектор; (4)
разпространение на
продукти и услуги и
маркетинг; (5)
реинвестиране,
растеж и планиране
на дейността.
Необходими са
съвместни дейности с
Агенцията за
регионално развитие
3.

Партньорства с близките курортни
комплекси.
Проектът предвижда съвместното
разработване
на
туристически
програми, услуги и информация с
курортните комплекси в близост до
(Боровец,
Трещеник,
парка
Костенец, Паничище и др).

на Рила
Целта е
съвместното
разработване на
туристически
програми, услуги
и информация с
курортните
комплекси в
близост до парка
(Боровец,
Трещеник,
Костенец,
Паничище и др).
Необходими са
съвместни
дейности с
Агенцията з
арегионално
развитие на Рила

Територията на НП

Курортните комплекси

„Рила“.

ще разнообразят

Висок.

набора от услуги,
които предлагат и ще
прибавят към
финансовите си
резултати. За парка
това е възможност за
привличане на повече
посетители, съответно
“продажба на
посетителски услуги и
продукти” и съответно
спечелени нови
поддръжници.
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Образование, обществена информация и партньорства
Програма за съвместно управление на природните ресурси - Програмата включва: а) идентифициране на видовете и находищата на природните
ресурси, които имат икономическа стойност и могат да бъдат ползвани без това да ощетява природата; б) идентифициране на заинтересовани
събирачи и заготвители от местното население, които проявяват интерес към прилагане на принципите на съвместното управление на природните
ресурси, подпомагане на асоциирането им; в) определяне на нормите и условията за събиране на ресурсите от парка; г) съвместна програма за
контрол на прилагането на нормите и за мониторинг на ресурсите; д) бизнес-планиране и управление на предприемачески инициативи, които да
носят социално-икономически ползи за местните хора.
№
1.

ПРОЕКТ
Култивиране на редки и ценни
високопланински лечебни растения
срещащи се на територията на НП “Рила

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

Култивиране на

Извън територията на

високопланински

НП „Рила“.

лечебни растения с
консервационен статут,
които са част от
флората на НП “Рила”
и представляват
търговски интерес.

2.

Създаване на предприятия за преработка
на ресурсите.

Целта е да се
подпомогне
създаването на
предприятия за
преработка на
ресурсите чрез
осигуряване на
експертна помощ за
проучване на пазари и
съставяне на бизнеспланове, както и

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
Алтернатива на
събирането на
природни ресурси от
територията на парка.
Подпомагане
опазването на редки и
ценни
високопланински
лечебни растения
срещащи се на
територията на НП
“Рила.

Територията на НП

Предполага се, че

„Рила“.

добавянето на

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Висок.

Среден

стойност към
природните продукти,
събирани в парка или в
района на парка, ще
допринесе за
решаването на
социалноикономическите
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Образование, обществена информация и партньорства
Програма за съвместно управление на природните ресурси - Програмата включва: а) идентифициране на видовете и находищата на природните
ресурси, които имат икономическа стойност и могат да бъдат ползвани без това да ощетява природата; б) идентифициране на заинтересовани
събирачи и заготвители от местното население, които проявяват интерес към прилагане на принципите на съвместното управление на природните
ресурси, подпомагане на асоциирането им; в) определяне на нормите и условията за събиране на ресурсите от парка; г) съвместна програма за
контрол на прилагането на нормите и за мониторинг на ресурсите; д) бизнес-планиране и управление на предприемачески инициативи, които да
носят социално-икономически ползи за местните хора.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

осигуряване на достъп
до кредитни
възможности.

проблеми на
селищата около парка
чрез създаване на
работни места. Това от

Необходими са
съвместни дейности с
Агенцията з
арегионално развитие
на Рила

своя страна ще
намали натиска върху
природните ресурси,
който се генерира на
основата на
икономическите
потребности на
местните хора.

3.

Партньорства с местните занаятчии

Подпомагане на
местни инциативи за
развитие на малък и
среден бизнес.

Прилежащи територии

Създаване на условия

на НП „Рила“

за доходи от
занаятчийство и
реклама на местното
производство

Необходими са
съвместни дейности с
Агенцията з
арегионално развитие
на Рила
4.

Проекти „Малки предприятия“

Да се проучат и
определят
възможностите з

Висок

Прилежащи територии

Осигуряване на заетост

на НП „Рила“

и доходи за местното

Висок
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Образование, обществена информация и партньорства
Програма за съвместно управление на природните ресурси - Програмата включва: а) идентифициране на видовете и находищата на природните
ресурси, които имат икономическа стойност и могат да бъдат ползвани без това да ощетява природата; б) идентифициране на заинтересовани
събирачи и заготвители от местното население, които проявяват интерес към прилагане на принципите на съвместното управление на природните
ресурси, подпомагане на асоциирането им; в) определяне на нормите и условията за събиране на ресурсите от парка; г) съвместна програма за
контрол на прилагането на нормите и за мониторинг на ресурсите; д) бизнес-планиране и управление на предприемачески инициативи, които да
носят социално-икономически ползи за местните хора.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

аразвитие на малки
предприятия в
партньорство с ДНП
Рила. Да се
подпомогне връзката
между проектите за
малки предприятия,
свързани с парка с
други организации и
проекти, предлагащи
технически съвети,
анализи и изготвяне на
планове за малки
фирми, разработване
на продукти,
маркетинг, реклама,
контрол на качеството и
др.

население

Необходими са
съвместни дейности с
Агенцията за
регионално развитие
на Рила
5.

НП "Рила" - част от Европейската и

Изучаване, развитие и
укрепване връзките

Територията на НП
Рила и Рилски общини

Идентифицирана
територия,

Висок
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Образование, обществена информация и партньорства
Програма за съвместно управление на природните ресурси - Програмата включва: а) идентифициране на видовете и находищата на природните
ресурси, които имат икономическа стойност и могат да бъдат ползвани без това да ощетява природата; б) идентифициране на заинтересовани
събирачи и заготвители от местното население, които проявяват интерес към прилагане на принципите на съвместното управление на природните
ресурси, подпомагане на асоциирането им; в) определяне на нормите и условията за събиране на ресурсите от парка; г) съвместна програма за
контрол на прилагането на нормите и за мониторинг на ресурсите; д) бизнес-планиране и управление на предприемачески инициативи, които да
носят социално-икономически ползи за местните хора.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Световна Геопарк мрежа

между геоложкото
наследство и всички
други аспекти на
природното, културно и
духовно наследство на
района. Утвърждаване
на доброволен знак за
качество за
стимулиране местната
общност и социалноикономическото
развитие на региона
чрез реализация на
интегриран проект.
Създаване на мрежа
от партньорства за
социалноикономически
напредък на региона.
Ясна различимост на
туристически подрайон
Рила от туристически
район Рила-Пирин

подкрепили
инициативата, Агенция
за регионално
развитие на Рила

управленска структура,
план за развитие,
идентифицирани
геотопи, изготвено
апликационно досие,
интерпретативни
форми, цялостна
концепция за
медиация, успешна
кандидатура в
Европейската геопарк
мрежа

Създаване на общ информационен
портал за Рила

Създаване на
маркетингов
инструмент и

Територията на НП
Рила, Агенция за
регионално развитие

Наличие на общ
информационен
портал за Рила с

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

6

Висок
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Образование, обществена информация и партньорства
Програма за съвместно управление на природните ресурси - Програмата включва: а) идентифициране на видовете и находищата на природните
ресурси, които имат икономическа стойност и могат да бъдат ползвани без това да ощетява природата; б) идентифициране на заинтересовани
събирачи и заготвители от местното население, които проявяват интерес към прилагане на принципите на съвместното управление на природните
ресурси, подпомагане на асоциирането им; в) определяне на нормите и условията за събиране на ресурсите от парка; г) съвместна програма за
контрол на прилагането на нормите и за мониторинг на ресурсите; д) бизнес-планиране и управление на предприемачески инициативи, които да
носят социално-икономически ползи за местните хора.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

изграждане на
модерна визия за
региона и
възможностите които
предоставя, чрез
ползване достиженията
на високите технологии.
Ясна различимост на
туристически подрайон
Рила от туристически
район Рила-Пирин

на Рила и Рилски
общини подкрепили
инициативата

Формиране на местна
Добавена стойност,
подобряване
качеството на живот на
местната общност,
окрупняване на

Територията на НП
Рила, Рилски общини,
структурите на
гражданското
общество и бизнеса

цялостна информация
за Национален парк
Рила и резерват
Риломанастирска
гора, Рилските общини,
възможности и условия
за спортни дейности,
културно - историческо
наследство,
атракциони, календар
на събития,
интерактивни
пешеходни и вело
маршрути,
възможности за
настаняване, времето,
местни производства и
традиции,
резервационна
система, мобилни
приложения,
инкорпориране и
надграждане на ГИС и
мобилни приложения.
Ежегоден календар за
съвместни прояви
между ДНП Рила,
Рилски общини,
структурите на
гражданското

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

7
Организиране на ежегодни фестивали,
научни форуми, културни и спортни
прояви и др.

Среден
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Образование, обществена информация и партньорства
Програма за съвместно управление на природните ресурси - Програмата включва: а) идентифициране на видовете и находищата на природните
ресурси, които имат икономическа стойност и могат да бъдат ползвани без това да ощетява природата; б) идентифициране на заинтересовани
събирачи и заготвители от местното население, които проявяват интерес към прилагане на принципите на съвместното управление на природните
ресурси, подпомагане на асоциирането им; в) определяне на нормите и условията за събиране на ресурсите от парка; г) съвместна програма за
контрол на прилагането на нормите и за мониторинг на ресурсите; д) бизнес-планиране и управление на предприемачески инициативи, които да
носят социално-икономически ползи за местните хора.
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

Разнообразяване дейностите на
посетителските центрове в НП Рила

събитията за по-добър
маркетинг, устойчивост,
фокус и идентичност,
повишаване дела на
доставките на къси
разстояния
Изграждане на нова
визия на
посетителските
центрове, ориентирана
към потребителския
интерес и стимулиране
на традиционни и
уникални местни
производства

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

8

общество и бизнеса

Територията на НП
„Рила“

Представени местни
продукти и
произведения,
формиращи Рилска
идентичност и
уникалност

Среден

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА

Институционално развитие
Програма за развитие на охранителната дейност
№

ПРОЕКТ

1.

Осигуряване на екипировка и оборудване
на охраната.

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ
Целта е обезпечаване

Охраната на парка.

Създаване на условия

на служебно теренно

за нормалното

облекло и обувки, както

извършване на

и дребно оборудване

служебните

(фенер, спален чувал,

задължения на

бинокъл и др.)

парковата охрана.

Висок.
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2.

Оптимизиране на
мрежата за
информиране на
туристите и
направляване на
туристическия поток от
момента на първия
контакт с парковата
територия до момента
на излизането от него;
създава предпоставки
за навременна
намеса на охраната в
помощ на
посетителите.

Висок.

Територията на НП

Създаване на условия

Висок.

„Рила“.

за подобряване на

Мрежа от контролни пунктове, временни

Целта е при

Територията на НП

постове и др.

необходимост

„Рила“.

периодично да се
изграждат контролни
пунктове, временни
постове и др.

3.

Обучение на парковата охрана за
действие в аварийни ситуации,
действия по залавяне на нарушители и пр.

Целта
е
през
няколко години да
се
провежда
еднодневно
или
двудневно
обучение
на
парковата охрана
за
действие
в
аварийни
ситуации,

охраната на парка и
по-доброто опазване
на природните
ценности.

действия по залавяне
на нарушители и пр.
4

Обучение на охраната по прилагане
на законодателството.

Целта е през няколко

Територията на НП

Създаване на условия

години да се провежда

„Рила“.

за подобряване на

еднодневно или

охраната на парка и

двудневно обучение на

по-доброто опазване

парковата охрана по

на природните

прилагане на

ценности.

Висок.

законодателството.

Институционално развитие
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Програма за консултации, обществена информация и връзки с обществеността
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

1.

Сформиране на
съвет за НП „Рила“.

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Научен

консултативен

Този проект предвижда

Територията на НП

сформиране на

„Рила“.

Висок.

научен консултативен
съвет с цел осигуряване
на по-ефективно
управление на Парка,.
Предвиждат се
поредица от срещи за
сформиране на съвета
и формулиране на
функциите и
процедурите за
дейността му.
2.

Регионални

средства

за

информация.
разработване

на програма

масова

Проектът

включва

Територията на НП

Текущо осведомяване

към редовна програма

„Рила“.

на регионалните медии

за текущо

по отношение

информационен обмен, теренни пътувания

осведомяване на

дейностите на парка,

за

регионалните медии по

както и за извънредни

дейността на парковата администрация в

отношение дейностите

събития.

регионалните медии. Проектът включва и

на парка, както и за

поредица от срещи през тримесечие за

извънредни събития.

журналисти

и

добро

за редовен

Целта е преминаване

отразяване

Висок.

преглед на постиженията и проблемите и
решава

нуждите

от

допълнително

информиране на обществеността.
3.

Достъп до информация и предписания за

Целта е осигуряване на

Територията на НП

Осигуряване на достъп

информация: (а) публикуване на сезонно

достъп до информация

„Рила“.

до информация и

информиране

и предписания за

предписания за

информация на

информация.

дейностите

на

обществеността

за

по управление на парка и за

решенията във връзка с достъпа до парка, за

Висок

широката
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районите

за

събиране

на

природни

общественост.

ресурси и т.н.; (б) поддържане на страница
в Интернет и участие в Интернет мрежа с
необходимо
разработване

ниво
и

на

защита;

публикуване

(в)
на

информация конкретно за парка.

Институционално развитие
Програма за информационно обезпечаване на ДНП
№

ПРОЕКТ

1.

Географска информационна система
(ГИС) на парка. Предвиждат се следните
задачи:
а) Актуализиране на графичната и
атрибутна база данни, въвеждане на нови
данни включително за непосредствено
прилежащите околопаркови територии,
разработване
на
стандартизирани
методики за извличане, сравнение и
анализ на информацията с помощта на
ГИС на парка.
б) Обучение на парковите служители за
начини и методи за попълване на базата
данни в ГИС на парка (включително
използването на системата GPS) и
използването и за целите на екологичния
мониторинг.
Развитие и поддържане на база данни.

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА

Изграждане на

Територията на НП

Необходимостта от

Висок.

Географска

„Рила“.

въвеждане и

ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.

информационна

поддържане на данни в

система (ГИС) на

ГИС формат е от

парка.

изключително значение
за управлението на
парка и мониторингови
програми от различно
естество.

Допълване,

Територията на НП

Параметрите, които

прецизиране и

„Рила“.

ще бъдат включени в

поддръжка на

тази база данни, са

цялостната

свързани както с

информация за

управлението на

пространственото

туристическия поток и

Висок.
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разпределение,

биоразнообразието,

количеството и

така и с

качеството на

административните

популациите,

нужди.

състоянието на
биотичния и абиотичен
компонент в парка.
3.

Система за комплексен мониторинг.

Система за

Територията на НП

Прогнозиране на

дългосрочно

„Рила“.

развитието,

наблюдение и оценка

предсказване на

на състоянието на

отрицателни явления и

биомониторите,

вземане на

промените в

превантивни мерки за

абиотичната

опазване на

обстановка, с оглед

биологичното

прогнозиране на

разнообразие в парка.

Висок.

развитието,
предсказване на
отрицателни явления и
вземане на
превантивни мерки за
опазване на
биологичното
разнообразие във
връзка със Заповед на
министъра на ОСВ с №
РД 12/09.01.2004 г.

Институционално развитие
Програма за развитие на човешките ресурси Програмата цели разработване и въвеждане на система за развитие на персонала, за
израстване в кариерата и редовно обучение на умения за служителите в Дирекцията на парка. Въведена е система за удостоверяване на
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служителите във връзка с техните специални умения (като оказване на бърза помощ, боравене с огнестрелно оръжие, планинско
спасяване, боравене с радиоапаратура, научен мониторинг, интерпретиране и др.). Рамката за развитие на служителите в Националния парк
е представена в Наръчник за дейността на служителите на парка. Той предвижда определяне на областите на умения и възможности за
специализация за всички служители.

№

ПРОЕКТ

1

Квалификация и кариерно израстване.

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Периодично (през

Служителите на ДНП.

Повишаване на

Висок.

квалификацията и

няколко години)
организиране

кариерно израстване

наеднодневно или

на служителите на ДНП.

двудневно обучение за
повишаване на
квалификацията и
кариерно израстване
на служителите на ДНП.

Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата
Програма за уреждане на собствеността на сгради и съоръжения съгласно действащата нормативна уредба
№

ПРОЕКТ

ЦЕЛ

ОБЕКТ НА ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

ПРИОРИТЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

Оценка на състоянието на рушащи
се сгради с оглед възможности за
премахване или възстановяване.

Да се оцени

Територията на НП

Премахване или

състоянието на

„Рила“.

възстановяване на

рушащи се сгради въз

Висок.

рушащи се сгради.

основа на цифров
модел с оглед
възможности за
премахване или
възстановяване.

32

2.

Определяне на сградите и съоръженията
частна собственост и изготвяне на
програма
за трансформиране
на
собствеността в публична държавна
собственост.

Определяне на
сградите и
съоръженията частна
собственост,
включително на
търговски дружества и
изготвяне на програма
за трансформиране
на собствеността в
публична държавна
собственост
включително чрез
предоставяне на
концесии.

Територията на НП
„Рила“.

Изготвяне на програма

Висок.

за трансформиране
на собствеността в
публична държавна
собственост
включително чрез
предоставяне на
концесии.
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Приложение 1
Списък на обекти за мониторинг, предложени за включване в НСМБР - видове и типове местообитания (хабитати)

Безгръбначни (Invertebrata)
МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ

ТАКСОНИ
CTENOPHORA
TENTACULATA
LOBATA
MNEMIIDAE
! Mnemiopsis leidyi
! Beroe ovata
ANNELIDA
HIRUDINEA
GNATHOBDELLE
HIRUDINIDAE
! Hirudo medicinalis
OLIGOCHAETA
HAPLOTAXIDAE
! Haplotaxis (=Pelodrilus) bureschi
ARTHROPODA
CRUSTACEA
COPEPODA
CYCLOPIDAE
Diacyclops claudestinns
Speocyclops rhodopensis
Speocyclops lindbergi
Speocyclops infernns
SINCARIDA
BATHYNELLIDAE
Hexabathynella hebrica

НАЛИЧИЕ НА
МЕТОДИКА ЗА
МОНИТОРИНГ

Черно море, Варна
Черно море, Варна

+
+

Софийска обл.

+

г. Лакатник (общ. Своге) - пещ. Темната дупка

+

р. Искър
карст, Родопи
карст, Стара планина
карст, Стара плланина

-

р. Марица - ср. течения

-

1

Hexabathynella nestica
ISOPODA
TRICHONISCIDAE
! Bureschia bulgarica
AMPHIPODA
GAMMARIDAE
! Niphargus bureschi
DECAPODA
ASTACIDAE
! Astacus astacus
! A. torrentium
! A. leptodactylus
CALLIANASIDAE
Upogebia pusilla
PORTUNIDAE
! Portumnus latipes
! Carcinus maenas (=mediterraneus)
XANTHIDAE
! Eriphia spinifrons (=verrucosa)
Pilumnus hirtellus
! Xantho poressa
GRAPSIDAE
! Pachygrapsus marmoratus
POTAMONIDAE
! Potamon fluviatilis
ARACHNIDA
SCORPIONES
EUSCORPIIDAE
Euscorpius carpathicus
PSEUDOSCORPIONES
NEOBISIIDAE
Balkanoroncus hadzii
Neobisium beroni
Neobisium carcinoides
OPILIONES
NEMASTTOMATIDAE
Pyza bosnica

р. Места - ср. течения

-

г. Лакатник (общ. Своге) - пещ. Темната дупка

+

г. Лакатник (общ. Своге) - пещ. Темната дупка

+

реки, средно течение
реки, горно течение
Дуранкулак, р.Велека

+
+
+

Черно море

-

Черно море, Варна
Черно море, Варна

+
+

Черно море, Варна
Черно море, Варна
Черно море, Варна

+
+

Черно море, Варна

+

Странджа, р. Велека

+

г. Лакатник (общ. Своге)

-

г. Лакатник (общ. Своге) - пещери
г. Лакатник (общ. Своге) - пещери
Пирин, карст. било

-

Национални паркове

-
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Paranemastoma radewi
GAGRELLIDAE
Leiobunum rumelicum
PHALANGIDAE
Rilaena balcanica
ARANEAE
NEMESIDAE
Brachythele denieri
OECOBIIDAE
! Uroctea durandi
NESTICIDAЕ
! Nesticus eremita
LINYPHIIDAE
! Centromerus bulgarianus
! Centromerus lakatnikensis
Lepthyphantes drenskyi
ARANEIDAE
Argiope lobata
LYCOSIDAE
Arctosa tbilisiensis
Geolycosa vultuosa
! Lycosa praegrandis
! Lycosa singoriensis
Pardosa drenskii
Pardosa incerta
! Pardosa roscai
AGELENIDAE
Agelena orientalis
Tegenaria montana
Tegenaria regispyrrhi
CYBAEIDAE
! Argyroneta aquatica
HAHNIDAE
Cryphoeca pirini
AMAUROBIIDAE
Coelotes drenskii
Coelotes microlepidus

Национални паркове

-

Национални паркове

-

Ц. Балкан, Рила

-

Санданско-Петричко

-

Петрич, Кожух

+

Шумен, пещери

+

г. Лакатник (общ. Своге) - пещ. Ражишка
г. Лакатник (общ. Своге) - пещ. Ражишка
над кв. Драгалевци

+

Сев. Черноморие

-

около Сандански
около Сандански
около Петрич
около Видин и Русе
Ц. Балкан, орофит
при х. Вихрен (Пирин)
устие на р. Камчия

+
+
+

поречие на р.Тунджа
х. Бъндерица (Пирин)
Земенски пролом

-

Драгоманско блато

+

Витоша, Рила, Пирин

-

Котел, пещери
Земенски пролом

-

-

3

TITANOECIDAE
! Nursica albosignata
CLUBIONIDAE
Clubiona alpicola
ZODARIIDAE
Zodarion morosum
Zodarion ochridense
Z. pirini
GNAPHOSIDAE
Callilepis cretica
Drassodes lutescens
Haplodrassus signifer
Trachyzelotes malkini
SPARASSIDAE
Micrommata ligurina
PHIODROMIDAE
Philodromus vagulus
THOMISIDAE
Pistius truncates
Tmarus piger
Xysticus macedonicus
Xysticus tenebrosus
SOLIFUGAE
GALEODIDAE
! Galeodes graecus
MYRIAPODA
DIPLOPODA
ANTHROLEUCOSOMATIDAE
Troglodicus meridionale
Rhopodosoma rhodopinum
Bulgarosoma superficiei
SCHIZOPEDALIDAE
Balkanopetalum rhodopinum
JULIDAE
Megaphyllum beroni
INSECTA
ODONATA

около Варна

+

Национални паркове - орофитна зона

-

Сандански –Петрич
Осоговска планина
планини

-

Сандански – Петрич
Сандански – Петрич
НП - орофитна зона
Сандански – Петрич

-

Странджа

-

Национални паркове - орофитна зона

-

Средна гора
Средна гора
Рила и Пирин
Сандански – Петрич

-

Сандански – Петрич

+

Ягодинска пещера
Чудните мостове
Витоша - х.Алеко

-

пещери около гр. Пещера

-

пещ. Дяволско гърло

-
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EUPHAEIDAE
! Epallage fatime
LESTIDAE
Sympecma fusca
Lestes dryas
COENAGRIONIDAE
Coenagrion haustulatum
C. ornatum
C. scitulum
AESHNIDAE
Anaciaeshna isosceles
Brachytron pratense
GOMPHIDAE
! Gomphus flavipes
G. vulgatissimus
Onychogomphus forcipatus
Ophiogomphus cecilia
CORDULEGASTRIDAE
! Cordulegaster bidentatus
C. insignis
C. heros
CORDULIIDAE
Somatochlora metalica
LIBELLULIDAE
Sympetrum depressiusculum
Leucorrhinia dubia
EPHEMEROPTERA
BAËTIDAE
Baëtis alpinus
B. fuscatus
EPHEMERELLIDAE
Ephemerella ignita
E. mucronata
HEPTAGENIIDAE
Rhithrogena semicolorata
R. iridina
Ecdyonurus venosus

Странджа

+

България
България

-

Южна България
България – низини
България – низини

-

Южно Черноморие
Южна България

-

поречие на р. Дунав
България
България
Южна България

+
-

Кресна , р. Дяволска
Черноморие
Южна България

+
-

Рила, Смрадливо ез.

-

Южна България
Рила, Смрадливо ез.

-

извори, горни течения
планини

-

планини
горни течения на реки

-

горни и средни течения на реки
Рила, Пирин
планини

-
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ORTHOPTERA
TETTIGONIIDAE
! Saga natoliae
Metrioptera domogledi
! Psorodonotus fieberi
CATANTOPIDAE
Odontopodisma rubripes
ACRIDIDAE
! Melanoplus frigidus
! Oedipoda germanica
MANTODEA
EMPUSIDAE
Empusia fasciata
PLECOPTERA
LEUCTRIDAE
Leuctra balcanica
NEMOURIDAE
Nemoura pirinensis
PERLODIDAE
Isoperla sussevi
HETEROPTERA
CYDNIDAE
! Stibaropus henkei
COLEOPTERA
CARABIDAE
! Calosoma sycophanta
C. inquisitor
! Procerus gigas
! P. scabrosus
Carabus convexus dilatatus
C. hungaricus
C. intricatus
C. variolosus
C. violaceus azurescens
Calaus metalicus aeneus
DYTISCIDAE
! Dytiscus marginalis

Сандански и Петрич
Национални паркове
НП “Централен Балкан”

+
+

Национални паркове

-

НП “Централен Балкан”
НП “Централен Балкан”

+
+

Кресненски пролом

-

Витоша

-

Национални паркове

-

Централен Балкан

-

Черноморие, дюни

+

Витоша и Плана
България
Западни Родопи, Бачково
Западни Родопи, Бачково
Централен Балкан
около Драгоман
България
Зап. Балкан
Централен Балкан
Централен Балкан

+
+
+
-

София, влажни зони

+
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! Cybister lateralimarginalis
HYDROPHILIDAE
! Hydrous piceus
LUCANIDAE
! Lucanus cervus
SCARABAEIDAE
! Orictes nasicornis
! Osmoderma eremita
CERAMBYCIDAE
! Cerambyx cerdo
! Rosalia alpina
! Morinus asper funereus
NEUROPTERA
MYRMELEONIDAE
Dendroleon pantherinus
Myrmeleon formicarius
Distoleon tetragrammicus
Acanthaclisis occitanica
! Palpares libelluloides
ASCALAPHIDAE
! Libelloides macaronius
MANTISPIDAE
Mantispa styriaca
NEMOPTERIDAE
! Nemoptera sinuata
HYMENOPTERA
SCOLIIDAE
Scolia flavifrons
FORMICIDAE
C. dalmaticus
C. fallax
Formica aquilonia
F. lugubris
F. polyctena
F. pratensis/nigricans
! F. rufa
F. transcaucasica

крайморски езера

+

София, влажни зони

+

Родопи и Странджа

+

Странджа.
Подбалкан, полета

+
+

Централен Балкан, Странджа
Централен Балкан, Беласица
Централен Балкан, Средна Гора

+
+
+

Южна България
България
Южна България
България
Кожух, Странджа

+

Кожух, Странджа

+

България

-

Креснески пролом

+

България

-

Южна България
България
Зап. Балкан, Рила
високи планини
планини
България
Беласица
България

+
-
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Polyergus rufescens
Anergates atratulus
Formicoxenus nitidulus
TRICHOPTERA
RHYACOPHILIDAE
Rhyacophila obtusa
LIMNEPHILIDAE
Asynarchus lapponicus
LEPIDOPTERA
PAPILIONIDAE
Zerynthia polyxena
! Parnassius apollo graecus
P. mnemosyne
PIERIDAE
! Colias caucasica
Pieris ergane
Pieris krueperi
Pontia chloridice
LYCAENIDAE
Lycaena dispar
L. ottomana
Scolitantides orion
Glaucopsyche arion
G. nausithous
G. rebeli
Plebeius dardanus
P. pylaon
Polyommatus eroides
NYMPHALIDAE
Erebia ottomana
! E. rhodopensis
Apatura iris
A. ilia
A. metis
Limenitis populi
Neptis sappho
Euphydryas maturna

България
България
България

-

Национални паркове

-

Рила

-

низини
Централен Балкан, х. Рай
България

+
-

Национални паркове
България
България
Източни Родопи

+
-

низини
Източни Родопи, Черноморие
България
България
Люлин, Витоша
планини
Пирин, Славянка, Родопи
България
субалпийски хабитати

-

планини
Западни Родопи
край реки
край реки
край реки
край реки
България
Лудогорие

+
-
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E. aurinia
Melitaea trivia
Brenthis hecate
Boloria eunomia
HESPERIIDAE
Cartherocephalus palaemon
Erynnis marloi
Pyrgus cinarae
ARCTIIDAE
Panaxia quadripunctata
Chelis maculosa
Arctia flavia
LASIOCAMPIDAE
Eriogaster catax
Lasiocampa grandis
Phyllodesma ilicifolia
SPHINGIDAE
Psoserpinus proserpina
Rethera komarovi
Dolbina elegans
SATURNIDAE
! Saturnia pyri
Eudia spini
Perisomena caesigena
GEOMETRIDAE
Gnophos obscuratus
Agriopis beschkovi
Erannis declinans
Nychiodes waltheri
N. dalmatina
Charissa certhiatus
NOCTUIDAE
Autophila ligaminosa
Polymixis rufocincta
Agrochola wolfschlaegeri
Agrochola rupicapra
Oncocnemis michaelorum

България
България
България
Централен Балкан

-

планини
Югозападна България
Южна България

-

България
планини
орофитен вид

-

България
Южно Черноморие
България

-

България
Южна България, Родопи
Сакар, Черноморие

-

Струмска долина
низини
дъбови гори

+
-

България
Югозападна България
Югозападна България, Черноморие
Източна България
Западна България
ксеромонтанен вид

-

Югозападна България
България
Югозападна България
Югозападна България
Балчик

-
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Acontia melanura
Hadula mendax
Hadula stigmosa
Agrotis vestigialis
Euxoa vitta
CRAMBIDAE
! Catoptria majorella
MOLLUSCA
GASTROPODA
ARCHAEOGASTROPODA
NERITIDAE
! Theodoxus transversalis
MESOGASTROPODA
VIVIPARIDAE
Viviparus acerosus
HYDROBIIDAE
! Bythinella austriaca
Belgrandiella angelovi
B. bulgarica
! B. bureschi
! B. hessei
B. pussila
Pontobelgrandiella nitida
Cavernisa zaschevi
Insignia macrostoma
Iglica acicularis
Saxurinatur buresi
Plagigeyeria procerula
Pseudamnicola consociella
P. cordeanui
Horatia lucidulus
Sadleriana virescens
MELANIIDAE
Fagotia esperi
NEOGASTROPODA
MURICIDAE
! Rapana venosa

България, низини
България
халофил
псамофил
планини

-

Централен Балкан, в. Ботев

+

р. Дунав, Видин, Лом

+

р. Дунав

-

Витоша, с.Боснек (общ. Перник)
с. Шипка (общ. Казанлък), извор
Тетевен
г. Лакатник (общ. Своге) - пещ. Темната дупка
г. Лакатник (общ. Своге) - пещ. Темната дупка
г. Лакатник (общ. Своге)
Тетевенско
с. Церово (общ. Своге)
Тетевен
с. Искрец (общ. Своге)
г. Лакатник (общ. Своге)
зап. от София
Южна България
при Балчик
при блатоТауклиман (общ. Каварна)
Южна България

+
+
+
-

р. Дунав

-

Черно море, Варна

+
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BASOMMATOPHORA
ANCYLIDAE
! Ancylus fluviatilis
PLANORBIDAE
Anisus vorticulus
Segmentina nitida
STYLOMMATOPHORA
VERTIGINIDAE
Vertigo angustior
V. moulinsiana
VALLONIIDAE
Vallonia enniensis
CLAUSILIIDAE
! Macedonica marthae
! M. zilchi
Balea perversa
HELICIDAE
! Helicigona polinskii
! H. sztolcmani
! Helix lucorum
! H. pomatia
BIVALVIA
ARCOIDEA
ARCIDAE
! Anadara inaequivalvis
MYTILOIDA
MYTILIDAE
! Mytilus galloprovincialis
VENEROIDA
MESODESMATIDAE
! Donacilla cornea
DREISSENIDAE
! Dreissena polymorpha
CORBICULIDAE
! Corbicula fluminea
MYOIDA

г.Лакатник, Житолюб (общ. Своге)

+

България
България

-

Тракия, Черноморие
Тракийска котловина
България

-

Пирин, в. Вихрен
Западни Родопи, пещ. Дяволско гърло
Централен Балкан

+
+
-

Пирин, в. Вихрен
Вихренско било
Софийско; Плевенска и Ловешка област; долината на река Дунав - Видин,
Свищов, Русе, Тутракан и Силистра; долината на река Марица и Тунджа
Софийско; Плевенска и Ловешка област; долината на река Дунав - Видин,
Свищов, Русе, Тутракан и Силистра; долината на река Марица и Тунджа

+
+
+

Черно море, Варна

+

Черно море, Варна

+

Черно море, Варна

+

Дуранкулак, р.Велека

+

р. Дунав, Видин, Лом

+

+
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MYIDAE
! Mya arenaria
UNIONIDA
UNIONIDAE
! Unio crassus
! Pseudanodonta complanata
MYOIDA
PHOLADIDAE
Pholas dactylus

Черно море, Варна

+

р. Дунав, Видин, Лом
р. Дунав, р. Велека

+
+

Черноморие

-

Забележки към таблица “Безгръбначни”:
Видовете отбелязани със знак ! са определени като приоритетни за мониторинг.
При част от видовете (напр. тези, за които като място за мониторинг е посочено България, Дунав, планини, низини и т.н.) предстои да се уточнят
местата за наблюдение.
Видовете, за които в колона “Места за провеждане на мониторинг” е отбелязан само екологичен тип (напр. халофил, псамофил и т.н.), могат
да се наблюдават в типични за такива видове хабитати из страната. Конкретните места предстои да се уточнят.
За всички видове безгръбначни животни, които не са отбелязани със знак ! , в графата “Наличие на методика за мониторинг” е дадено отсъствие
на такава, макар че за една част от тези видове по принцип съществуват методики. В тези случаи методиките подлежат на оптимизация за целите
на НСМБР, тъй като в наличния им вид не са директно приложими. За останалата част от тези видове трябва изцяло да се разработят полеви
методики.
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Риби (Pisces)
ТАКСОНИ
НАУЧНО ИМЕ
! Huso huso
! Acipenser gueldenstaedti
! Acipenser ruthenus
! Acipenser stellatus
! Acipenser nudiventris
! Acipenser sturio
! Cyprinus carpio (дива форма)
! Barbatula bureschi
! Salmo trutta
! Leuciscus borysthenicus
! Chalcalburnus chalcoides
! Gobio kessleri
! Gobio uranoscopus
! Rutilus frisii
! Misgurnus fossilis
! Umbra krameri
Alosa immaculata
Clupeonella cultriventris
Abramis brama
Barbus barbus
Chondrostoma vardarense
Leuciscus cephalus
Cobitis strumicae
Sabanejewia balcanica
Silurus glanis
Atherina boyeri
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
Mesogobius batrachocephalus

НАЛИЧИЕ НА МЕТОДИКА ЗА
БЪЛГРАСКО ИМЕ

Моруна
Руска есетра
Чига
Пъструга
Шип
Немска есетра
Див шаран
Струмски гулеш
Балканска пъсрърва
Малък речен кефал
Брияна
Балканска кротушка
Малка кротушка
Лупавец
Виюн
Умбра
Карагьоз
Езерна цаца
Платика
Бяла мряна
Вардарски скобар
Речен кефал
Струмски щипок
Балкански щипок
Сом
Атерина
Речен костур
Обикновена бяла риба
Лихнус

МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ
р. Дунав; Черно море
р. Дунав; Черно море
р. Дунав
р. Дунав
р. Дунав
р. Дунав
Дуранкулашко ез.
р. Струма; р. Места
НП “Рила”; НП ‘Пирин”; НП “Централен Балкан”
ЗМ “Рупите”; р. Силистар; р. Велека; Отманлийска р.
р. Дунав; яз. Мандра; Бургаско ез.; р. Велека
р. Вит; р. Осъм; р. Янтра; р. Лом
р. Вит; р. Осъм; р. Янтра; р. Лом
р. Велека; р. Резовска
ез. Сребърна
ез. Сребърна
р. Дунав; Черно море
Шабленско ез; Дуранкулашко ез.
р. Дунав
р. Дунав
р. Марица; р. Струма
р. Струма; р. Камчия; р. Искър; р. Осъм; р. Янтра
р. Струма; р. Марица
р. Марица; р. Камчия; р. Янтра; р. Осъм
Шабленско ез.; р. Дунав
Черно море
Дуранкулашко ез.; Шабленско ез.; ез. Сребърна
Шабленско ез.; р. Дунав
Черно море; Варненско ез.

МОНИТОРИНГ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Neogobius fluviatilis
Neogobius melanostomus
Zosterisessor ophiosephalus
Sprattus sprattus
Engraulis encrasicholus
Alburnoides bipunctatus
Barbus cyclolepis
Barbus tauricus
Rutilus rutilus
Vimba melanops
Leucaspius delineatus
Sabanejewia bulgarica
Pungitius platygaster
Syngnathus abaster
Cottus gobio
Gymnocephalus schraester
Zingel streber
Zingel zingel
Knipowitschia caucasica
Benthophiloides brauneri
Trachurus mediterraneus
Psetta maxima

Речно попче
Стронгил
Тревно попче
Цаца
Хамсия
Говедарка
Маришка мряна
Кримска мряна
Бабушка
Маришки морунаш
Върловка
Български щипок
Диветигла бодливка
Черноивичеста морска игла
Главоч
Ивичест бибан
Малка вретенарка
Голяма вретенарка
Кавказко попче
Шабленско попче
Черноморски сафрид
Черноморски калкан

р. Дунав; Бургаско ез.; яз. Мандра
Черно море; р. Дунав
Черно море; Варненско ез.
Черно море
Черно море
р. Струма; р. Камчия; р. Осъм; р. Янтра
р. Струма; р. Места; р. Марица
р. Камчия; р. Велека
Дуранкулашко ез.; Шабленско ез.; ез. Сребърна
р. Марица; р. Струма
р. Камчия; РС “Орсоя”; ез. Сребърна
р. Дунав
ез. Сребърна; Дуранкулашко ез.
Черно море
р. Вит; р. Осъм
р. Дунав
р. Дунав
р. Дунав
Атанасовско ез.; Дуранкулашко ез.
Шабленско ез.
Черно море
Черно море

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Забележки към таблица “Риби”:
Видовете отбелязани със знак ! са приоритетни за мониторинг.
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Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia)

ТАКСОНИ
МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ
НАУЧНО ИМЕ

БЪЛГАРСКО ИМЕ

! Triturus alpestris

Алпийски тритон

Triturus (cristatus) dobrogicus

Дунавски гребенест
тритон

! Bombina bombina

Червенокоремна бумка

! Pelobates fuscus

Обикновена чесновница

! Pelobates syriacus
balcanicus
Rana graeca
! Mauremys caspica rivulata
Crysemys scripta elegans
! Testudo hermanni boettgeri

Балканска чесновница
Гръцка дългокрака жаба
Каспийска блатна
костенурка
Червенобуза блатна
костенурка
Шилоопашата костенурка

Находища в Рила: Районът на 7-те езера; районът и малките водни
площи до езерото под вр. Теодосиеви караули ; Родопи: Смолянски
езера ; Осоговска планина - около х. Осогово и х. Трите буки
Сребърна ; Околностите на Русе ; Околностите на Свищов ;
Околностите на с. Муселиево (общ. Никопол)
Районът около с. Муселиево (общ. Никопол) ; Районът около
орнитологичната станция Калимок ; Околностите на Свищов
Около ез. Дуранкулак ; Обработваеми земи в околностите на гр.
Никопол
Районите на ез. Дуранкулак и Шабла ; ез. Сребърна ; Сакар –
околностите на с. Черепово (общ. Харманли) ; Кресна
Кресненска клисура ; Ждрело на р. Ерма
Рупите ; Марикостиново ; Течението на р. Тунджа до с. Лесово (общ.
Елхово) ; Резовска река
Предстои уточняване на местата, където видът е интродуциран в
страната
Кресненска клисура ; Странджа ; Източни Родопи – около Маджарово ;
Сакар – околностите на с. Черепово (общ. Харманли)

НАЛИЧИЕ НА
МЕТОДИКА ЗА
МОНИТОРИНГ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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! Testudo graeca ibera

Шипобедрена костенурка

! Zootoca (Lacerta) vivipara

Живороден гущер

Lacerta praticola pontica

Горски гущер

Ophisops elegans ehrenbergii

Змиеок гущер

! Pseudopus apodus thracius

Змиегущер

! Eryx jaculus turcicus

Турска боа

! Coluber rubriceps thracius

Черноврата стрелушка

Elaphe q. quatuorlineata

Ивичест смок

! Elaphe q. sauromates

Пъстър смок

Elaphe situla

Леопардов смок

Telescopus fallax

Котешка змия
Остромоцунеста
усойница

! Vipera ursinii rakosiensis

Кресненска клисура ; Странджа ; Русенски Лом ; Околностите на с.
Муселиево (общ. Никопол) ; Крайните погранични с Румъния
североизточни райони от страната до с. Бежаново (общ. Генерал
Тошево)
Витоша – алпийските поляни ; Подножието на вр. Вежен - Стара
планина ; Подножието на вр. Вихрен - Пирин
Странджа ; Местността “Сухата река” при гр. Алфатар ; Шуменско
плато
Видът да се работи само от специалисти! По тази причина не се
посочват точни находища.
Странджа ; Дервентски възвишения – до с. Лесово (общ. Елхово); ЮЗ
България – около с. Калиманци (общ. Сандански)
Видът да се работи само от специалисти ! По тази причина не се дават
точни находища.
Видът да се работи само от специалисти ! По тази причина не се дават
точни находища.
Рупите ; Кресненска клисура
Дервентски възвишения ; Южно черноморско крайбрежие – около
Алепу и Дюни ; Проход Хаимбоаз (Стара планина)
Кресненска клисура ; Околности на Созопол – да се работи само от
специалисти.
Кресненска клисура – да се работи само от специалисти !
Видът да се работи само от специалисти ! По тази причина не се
посочват точни находища.

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Забележки към таблица “Земноводни и влечуги”:
Видовете отбелязани със знак ! са приоритетни за мониторинг.
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Птици (Aves)
Таблица 1 – Списък на видовете и методики за мониторинг
НАЛИЧИЕ НА МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ
( МОНИТОРИНГОВИ ТЕХНИКИ ** )

ТАКСОНИ
Мониторингов
ранг на вида
(приоритетност) *

НАУЧНО ИМЕ

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Puffinus yelkouan
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis desmaresti
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea

БЪЛГАРСКО ИМЕ

Червеногуш гмуркач
Черногуш гмуркач
Малък гмурец
Голям гмурец
Червеногуш гмурец
Черноврат гмурец
Обикновен буревестник
Голям корморан
Среден корморан
Mалък корморан
Розов пеликан
Къдроглав пеликан
Голям воден бик
Mалък воден бик
Нощна чапла
Гривеста чапла
Малка бяла чапла
Голяма бяла чапла
Сива чапла
Ръждива чапла

4
4
4
3
5
5
7
5
7
7
5
7
5
4
4
4
4
5
4
5

Картиране на
гнездовата
орнитофауна и
изготвяне на
Атлас на
гнездящите
видове
(на 10 години)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Схема за
мониторинг на
обикновените
видове
птици
(ежегодно)

Среднозимно
преброяване
(ежегодно)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Мониторинг на
ОВМ и
защитените зони
от мрежата
Натура 2000
(ежегодно)

Специален
мониторинг
на вида

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ежегодно
ежегодно
ежегодно
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Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anser fabalis

Бял щъркел
Черен щъркел
Блестящ ибис
Бяла лопатарка
Ням лебед
Тундров лебед
Поен лебед
Посевна гъска

6
6
6
6
3
5
4
3

Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera

Голяма белочела гъска
Mалка белочела гъска
Сива гъска
Червеногуша гъска
Червен ангъч
Бял ангъч
Фиш
Сива патица

4
7
5
7
5
3
4
4

Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus

Зимно бърне
Зеленоглава патица
Шилоопашата патица
Лятно бърне
Клопач
Червеноклюна потапница
Кафявоглава потапница
Белоока потапница
Качулата потапница
Планинска потапница
Обикновена гага
Ледена потапница
Траурна потапница
Кадифена потапница
Звънарка
Малък нирец

4
4
4
5
4
6
4
7
4
4
3
3
3
4
3
5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

на 10 г.
ежегодно
ежегодно

ежегодно
+
ежегодно
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

на 5 г.
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Mergus serrator
Mergus merganser
Oxyura leucocephala
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Accipiter brevipes
Buteo buteo
Buteo rufinus
Buteo lagopus

Среден нирец
Голям нирец
Тръноопашата потапница
Осояд
Черна каня
Червена каня
Морски орел
Египетски лешояд
Белоглав лешояд
Черен лешояд
Орел змияр
Тръстиков блатар
Полски блатар
Степен блатар
Ливаден блатар
Голям ястреб
Малък ястреб
Късопръст ястреб
Обикновен мишелов
Белоопашат мишелов
Северен мишелов

3
3
7
5
6
6
7
7
7
7
6
4
3
7
6
4
3
6
2
5
2

+
+
+

Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila nipalensis
Aquila heliaca
Aquila chrysaetos

Малък креслив орел
Голям креслив орел
Степен орел
Царски орел
Скален орел

6
7
6
7
6

+
+

Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus

Малък орел
Ястребов орел
Орел рибар
Белошипа ветрушка
Черношипа ветрушка
Вечерна ветрушка

5
6
6
7
3
6

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

ежегодно
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

на 5 г.
ежегодно
ежегодно
ежегодно

ежегодно

+
+
+

+

+

ежегодно
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ежегодно

ежегодно

19

Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco peregrinus
Bonasa bonasia
Tetrao urogallus
Alectoris chukar
Alectoris graeca
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla

Малък сокол
Орко
Средиземноморски сокол
Далматински сокол
Ловен сокол
Сокол скитник
Лещарка
Глухар
Тракийски кеклик
Планински кеклик
Яребица
Пъдпъдък
Колхидски фазан
Крещалец
Голяма пъструшка
Средна пъструшка
Малка пъструшка

6
4
5
7
7
6
5
6
6
6
5
4
2
2
4
4
4

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Crex crex

Ливаден дърдавец

7

+

Gallinula chloropus

Зеленоножка

3

+

Fulica atra
Grus grus
Anthropoides virgo
Tetrax tetrax
Otis tarda

Лиска
Сив жерав
Момин жерав
Стрепет
Дропла

3
5
5
7
7

+

Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula

Стридояд
Кокилобегач
Саблеклюн
Турилик
Кафявокрил огърличник
Чернокрил огърличник
Речен дъждосвирец
Пясъчен дъждосвирец

3
5
5
6
6
7
4
3

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

ежегодно
ежегодно

на 5 г.
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

на 5 г.

ежегодно
ежегодно

+

+

на 5 г.

+
+
+
+
+
+
+

ежегодно
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Charadrius alexandrinus

Морски дъждосвирец

5

Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Gallinago media
Scolopax rusticola

Планински дъждосвирец
Златиста булка
Сребриста булка
Обикновена калугерица
Голям брегобегач
Трипръст брегобегач
Малък брегобегач
Сив брегобегач
Кривоклюн брегобегач
Тъмногръд брегобегач
Плоскоклюн блатобегач
Бойник
Малка бекасина
Средна бекасина
Голяма бекасина
Горски бекас
Черноопашат крайбрежан
бекас
Пъстроопашат крайбрежен
бекас
Малък свирец
Тънкоклюн свирец
Голям свирец
Голям червеноног
водобегач
Малък червеноног
водобегач
Малък зеленоног водобегач
Голям зеленоног водобегач
Голям горски водобегач
Малък горски водобегач
Късокрил кюкавец
Камъкообръщач

2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
4
4
5
3
7
3

Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4

+

+

3
5
7
3

+
+
+
+

+
+
+
+

3

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

5
3
3
4
4
3
3

+
+

+

ежегодно

ежегодно
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Phalaropus lobatus

Тънкоклюн листоног

3

+

Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus

Малка черноглава чайка
Малка чайка
Речна чайка

3
3
3

+

Larus genei
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus

Дългоклюна чайка
Чайка буревестница
Малка черногърба чайка
Сребриста чайка

4
3
3
2

+

Larus cachinnans
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia

Жълтокрака чайка
Дебелоклюна рибарка
Каспийска рибарка

4
5
3

+
+

+

+
+
+

Sterna sandvicensis
Sterna hirundo

Гривеста рибарка
Речна рибарка

4
3

+
+

+

+
+

Sterna albifrons
Chlidonias hybridus

Белочела рибарка
Белобуза рибарка

5
5

+
+

+
+

Chlidonias niger

Черна рибарка

5

+

+

Chlidonias leucopterus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Glaucidium passerinum
Athene noctua
Strix aluco

Белокрила рибарка
Гълъб хралупар
Гривяк
Гугутка
Гургулица
Обикновена кукувица
Забулена сова
Чухал
Бухал
Врабчова кукумявка
Обикновена кукумявка
Горска улулица

3
6
2
3
3
2
3
5
4
5
4
3

Strix uralensis
Asio otus
Asio flammeus

Уралска улулица
Горска ушата сова
Блатна сова

6
4
2

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
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Aegolius funereus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba

Пернатонога кукумявка
Козодой
Черен бързолет
Блед бързолет
Алпийски бързолет

5
6
3
3
3

+
+
+
+
+

+
+

Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus

Земеродно рибарче
Обикновен пчелояд
Синявица

6
4
6

+
+
+

+
+
+

Upupa epops

Папуняк

5

+

+

+

Jynx torquilla

Въртошийка

5

+

+

+

Picus canus

Сив кълвач

5

+

+

+

Picus viridis
Dryocopus martius

Зелен кълвач
Черен кълвач

4
6

+
+

+

+
+

Dendrocopos major

Голям пъстър кълвач

4

+

+

+

Dendrocopos syriacus

Сирийски пъстър кълвач

4

+

+

Dendrocopos medius

Среден пъстър кълвач

6

+

+

Dendrocopos leucotos

Белогърб кълвач

6

+

Dendrocopos minor

Малък пъстър кълвач

4

+

Picoides tridactylus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Eremophila alpestris
Riparia riparia

Трипръст кълвач
Дебелоклюна чучулига
Късопръста чучулига
Качулата чучулига
Горска чучулига
Полска чучулига
Ушата чучулига
Брегова лястовица

6
5
6
4
5
5
5
4

+
+
+
+
+
+
+
+

Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris

Скална лястовица
Селска лястовица
Червенокръста лястовица
Градска лястовица
Полска бъбрица

2
4
2
3
5

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

на 5 г.

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros

Горска бъбрица
Ливадна бъбрица
Водна бъбрица
Жълта стърчиопашка
Планинска стърчиопашка
Бяла стърчиопашка
Воден кос
Орехче
Сивогуша завирушка
Пъстрогуша завирушка
Червеногръдка
Северен славей
Южен славей
Домашна червеноопашка

2
1
3
4
4
4
4
2
4
3
2
1
4
2

Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Acrocephalus paludicola

Градинска червеноопашка
Ръждивогушо ливадарча
Черногушо ливадарче
Ориенталско каменарче
Сиво каменарче
Черногърбо каменарче
Испанско каменарче
Пъстър скален дрозд
Син скален дрозд
Белогуш дрозд
Кос
Поен дрозд
Имелов дрозд
Водно шаварче

6
5
4
5
2
5
3
4
4
4
2
2
3
7

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Acrocephalus palustris

Мочурно шаварче

5

+

+

Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus

Блатно шаварче
Тръстиково шаварче
Малък маслинов
присмехулник

4
3

+
+

+
+

4

+

Hippolais pallida

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

на 5 г.

+
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Голям маслинов
присмехулник
Градински присмехулник
Червеногушо коприварче
Малко черноглаво
коприварче
Орфеево коприварче
Ястребогушо коприварче

6
2
3

+
+
+

+

4
4
4

+
+
+

+

+
+
+

Малко белогушо коприварче
Голямо белогушо
коприварче

2

+

+

+

2

+

+

+

3

+

+

+

Sylvia atricapilla

Градинско коприварче
Голямо черноглаво
коприварче

2

+

+

+

Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata

Планински певец
Буков певец
Елов певец
Жълтоглаво кралче
Червеноглаво кралче
Сива мухоловка

3
5
2
4
5
4

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Ficedula parva

Червеногуша мухоловка

4

+

+

Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis

Полубеловрата мухоловка
Беловрата мухоловка

6
2

+

+

Ficedula hypoleuca
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus lugubris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater

Жалобна мухоловка
Мустакат синигер
Дългоопашат синигер
Лъскавоглав синигер
Жалобен синигер
Матовоглав синигер
Качулат синигер
Черен синигер

2
4
2
1
3
1
4
2

+
+
+
+
+
+
+

Parus caeruleus

Син синигер

3

+

Hippolais olivetorum
Hippolais icterina
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
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Parus major

Голям синигер

2

+

+

+

Sitta europaea
Sitta neumayer

Горска зидарка
Скална зидарка

2
3

+
+

+

+
+

Tichodroma muraria
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus

Скалолазка
Горска дърволазка
Градинска дърволазка
Торбогнезден синигер
Авлига

5
2
6
4
2

+
+
+
+
+

Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Lanius senator
Lanius nubicus
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax graculus
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus roseus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra

Червеногърба сврачка
Черночела сврачка
Сива сврачка
Червеноглава сврачка
Белочела сврачка
Сойка
Сврака
Сокерица
Жълтоклюна гарга
Чавка
Посевна врана
Сива врана
Гарван
Розов скорец
Испанско врабче
Полско врабче
Скално врабче
Обикновена чинка
Планинска чинка
Диво канарче
Зеленика
Щиглец
Елшова скатия
Обикновено конопарче
Обикновена кръсточовка

5
5
3
5
6
2
4
2
6
2
4
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
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Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Miliaria calandra

Червенушка
Черешарка
Жълта овесарка
Зеленогуша овесарка
Сивоглава овесарка
Градинска овесарка
Тръстикова овесарка
Черноглава овесарка
Сива овесарка

2
2
2
2
3
6
4
4
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

* Видовете са представени по 7-степенна скала на приоритетност: 6, 7 – от първостепенен приоритет; 3, 4, 5 – приоритетни; 1, 2 – нисък приоритет.
** Наблюденията се извършват чрез различни мониторингови техники, всяка от които покрива значителен брой видове

Забележки към “Птици - Таблица 1 – Списък на видовете и методики за мониторинг ”:
Местата за мониторинг на видовете, които се наблюдават чрез различните мониторингови техники, (без «Специален мониторинг на вида»), са
както следва:
- за “Картиране на гнездовата орнитофауна” – цялата територия на страната;
- за “Мониторинг на обикновените видове птици” – избрани квадрати с площ по 1 кв.м на различни места из цялата територия на страната;
- за “Среднозимно преброяване” - 206 влажни зони на различни места из цялата територия на страната;
- за “Мониторинг на ОВМ и защитени зони от мрежата Натура 2000” - 140 обекта из цялата територия на страната.
Местата за мониторинг на видовете, за които се прилага техниката «Специален мониторинг на вида», са представени в Таблица 2 :
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Таблица 2 – Места за мониторинг на видовете, за които се прилага техниката «Специален мониторинг на вида»
ТАКСОНИ
МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ
НАУЧНО ИМЕ

БЪЛГАРСКО ИМЕ

Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax pygmeus

Качулат корморан
Малък корморан

Pelecanus crispus
Anser erythropus

Къдроглав пеликан
Малка белочела гъска

Branta ruficollis

Червеногуша гъска

Aythya nyroca

Белоока потапница

Oxyura leucocephala
Haliaaetus albicilla

Тръноопашата
потапница
Морски орел

Neophron percnopterus

Египетски лешояд

Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circus macrourus
Aquila clanga

Белоглав лешояд
Черен лешояд
Степен блатар
Голям креслив орел

Aquila heliaca

Царски орел

Falco naumanni

Белошипа ветрушка

Черноморския бряг между Шабла и Балчик
Дунавските острови до Видин, о-в Ибиша, Беленската островна група, Вардим, островите
около Тутракан, резерват Сребърна, р. Марица между Звъничево и Свиленград, яз. Конуш,
яз. Елена
Резерват Сребърна, Бургаски влажни зони
Дуранкулашко и Шабленско езера, Бургаски влажни зони, Дунав при Свищов, яз. Пясъчник,
но потенциално във всички незамръзващи по-големи водоеми в страната
Дуранкулашко и Шабленско езера, Бургаски влажни зони, Сребърна и другите по-големи
незамръзващи водоеми по поречието на Дунав, яз. Церковски, яз. Овчарица, но потенциално
и в други по-големи водоеми в страната
Водоемите с гнездовите находища на вида по поречието на Дунав, Черноморието (през
размножителния период: преди всичко - в едно от най-значимите за вида гнездовища в
България – Дуранкулашко блато, но и в Шабленското блато, ЗМ Ятата до Белослав, ЗМ Пода
до Бургас, блато Алепу, резерват Ропотамо; през периода на миграцията и зимуването – във
всички водоеми по Черноморието, включително морската акватория) и вътрешността на
страната
Бургаски влажни зони, Дуранкулашко и Шабленско езера и другите влажни зони според
Националния план за действие за вида
Поречието на Дунав, резерват Камчия, резерват Ропотамо, яз. Мандра, яз. Студен кладенец,
яз. Ивайловград
Източни Родопи, Източен Балкан, поречията на реките Бели, Черни и Русенски Лом,
суходолията в Добруджа, Сакар, Странджа, Предбалкан
Източни Родопи
Източни Родопи - районите според Националния план за действие за вида
Черноморското крайбрежие в районите на Калиакра, Балчик и Бургас
Черноморското крайбрежие в районите на Балчик, западно от Слънчев бряг и Бургас,
Дуранкулашко и Шабленско езера
Сакар и прилежащите райони, Средна гора, Източни Родопи и другите райони според
Националния план за действие за вида
Източните Родопи, Природен парк Русенски Лом и други райони според Националния план за
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Falco biarmicus

Далматински сокол

Falco cherrug
Crex crex
Tetrax tetrax
Otis tarda
Glareola nordmanni
Gallinago media
Numenius tenuirostris

Ловен сокол
Ливаден дърдавец
Стрепет
Голяма дропла
Чернокрил огърличник
Голяма бекасина
Тънкоклюн свирец

Acrocephalus paludicola

Водно шаварче

Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus

Бял щъркел
Блестящ ибис

Platalea leucorodia

Бяла лопатарка

Tetrao urogallus
Alectoris graeca
Alcedo atthis

Глухар
Планински кеклик
Земеродно рибарче

действие за вида
Източните Родопи и Западните крайгранични планини и Западните Родопи (района между
Трън, Петрич и Доспат)
Средна гора, Източен Балкан, Дунавско крайбрежие, Източни Родопи, Западен Балкан
Районите на гнездово разпространение според Националния план за действие за вида
Добруджа и Северно Черноморско крайбрежие
Добруджа и Северно Черноморско крайбрежие
Атанасовско езеро
Водоеми и мочурливи места в ниските части на цялата страна
Бургаски влажни зони, но потенциално и в други райони на страната, посочени в
Националния план за действие за вида
Всички влажни зони по Черноморското крайбрежие и другите основни миграционни пътища в
страната
Около 1030 селища в ниските и полупланински райони на страната
Резерват Сребърна, Защитена местност Пода до Бургас, Природен парк Персина, остров
Вардим
Резерват Сребърна, Защитена местност Пода до Бургас, Природен парк Персина, остров
Вардим
Рила, Пирин, Западни Родопи
Високите части на планините над 1600 м н.в.
Избрани участъци от морския бряг и реките в цялата страна
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Прилепи (Chiroptera)
Таблица 1
ТАКСОНИ
МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ*
НАУЧНО ИМЕ
! Miniopterus
schreibersii
! Myotis capaccinii

БЪЛГАРСКО ИМЕ
Пещерен
дългокрил
Дългопръст
нощник

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 26 ; Бургаски влажни зони ; Устието
на река Караагач ; Резерват Сребърна

! Myotis myotis

Голям нощник

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26

! Myotis
emarginatus

Трицветен
нощник

1, 21, 26

! Myotis blythii

Остроух нощник

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26

! Rhinolophus
ferrumequinum

Голям подковонос

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24

! Myotis bechsteinii

Нощник на
Бехщайн

Витоша (Бояна) ; Издремец ; Манастир 7-те престола ; Резерват Боатин ; Резерват
Ропотамо ; Маджарово ; Русе

Южен подковонос

1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24

! Rhinolophus
euryalе
! Rhinolophus
blasii
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
mehelyi
Eptesicus
serotinus

Подковонос на
Блази
Малък
подковонос
Подковонос на
Мехели
Полунощен
прилеп

9, 24
1, 4, 9, 12, 15, 18, 20, 22
1, 2, 9, 11, 24
Бургаски влажни зони; Устието на р. Караагач ; Резерват Сребърна

4, 12 ; Витоша (Бояна) ; Издремец ; Манастир 7-те престола ; Резерват Боатин ;
Резерват Ропотамо ; Маджарово ; Русе;
Nyctalus noctula
Ръждив вечерник
Бургаски влажни зони ; Устието на р. Караагач ; Резерват Сребърна
*Номерацията на местата съответства на пещери и галерии, представени в Таблица 2.

НАЛИЧИЕ НА
МЕТОДИКА ЗА
МОНИТОРИНГ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Забележки към “Прилепи - Таблица 1”: Видовете отбелязани със знак ! са приоритетни за мониторинг.
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Таблица 2
№
1

Пещера/ Минна Галерия
Парниците

2

Нанин камък

3

Седларката

4

Деветашка пещера

5

Мандрата

6

Моровица

7

Лястовицата

8
9

Голямата водна Микренска
пещера (Мандрата)
Орлова чука

10

Гъбарника

11

Зорoвица

12

Еменска пещера

13

Пролазка (Дервентска) пещера

14
15

Бисерна (Зандана)
Понора

16
17

Сухи печ
Дяволското гърло

18

Гаргина дупка

19

Иванова вода

Населено място
с. Бежаново
(общ. Луковит)
с. Муселиево
(общ. Никипол)
с. Ракита
(общ. Червен бряг)
с. Деветаки
(общ. Ловеч)
с. Александрово
(общ. Ловеч)
с. Гложене
(общ. Тетевен)
с. Гложене
(общ. Тетевен)
с. Микре
(общ. Угърчин)
с. Пепелина
(общ. Две могили)
с. Красен
(общ. Иваново)
с. Червен
(общ. Иваново)
с. Емен
(общ. Велико Търново)
с. Пролаз
(общ. Търговище)
гр. Шумен
с. Чирен
(общ. Враца)
Гара Орешец
с. Триград
(общ. Девин)
с. Мостово
(общ. Асеновград)
с. Добростан

Типични видове прилепи
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis/blythii, M. emarginatus, Rh. ferrumequinum, Rh.
euryale/Rh. mehelyi, Rh. hipposideros
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis/blythii, Rh. ferrumequinum, Rh. euryale/Rh.
mehelyi
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis, Rh. ferrumequinum
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis, Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, Rh.
hipposideros, N. noctula
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis, Rh. ferrumequinum
M. schreibersii, M. myotis/blythii
M. myotis, M. schreibersii, Rh. ferrumequinum
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis, Rh. ferrumequinum, Rh. euryale
Rh. euryale, Rh. blasii, Rh. ferrumequinum, Rh. mehelyi, M. schreibersii, M. capaccinii, M.
myotis/blythii, Rh. hipposideros
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis/blythii, Rh. ferrumequinum
Rh. euryale, M. schreibersii, M. capaccinii, Rh. ferrumequinum, Rh. mehelyi
M. schreibersii, M. capaccinii, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros, N. noctula
Rh. euryale, M. myotis, M. schreibersii, Rh. ferrumequinum
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis, Rh. ferrumequinum
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis/blythii, Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, Rh.
hipposideros,
M. myotis/blythii, Rh. ferrumequinum
M. schreibersii, M. capaccinii
M. schreibersii, M. capaccinii, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros
M. myotis/blythii, M. schreibersii
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20

Голашка минна галерия

21
22

Военен бункер
Шаралийска пещера

23

Яaрасa-ини (Прилепната
пещера)

24

Айна-ини

25

Карангин

26

Южна абразионна пещера
(Маслен нос)

(общ. Асеновград)
с. Голак
(общ. Костенец)
Кресненски пролом
с. Илинденци
(общ. Струмяни)
жп.сп. Средна Арда / с.
Висока поляна
(общ. Кърджали)
с. Рибино
(общ. Крумовград)
с. Орешари
(общ. Крумовград)
гр. Приморско

M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis, Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, Rh.
hipposideros
M. emarginatus, Rh. ferrumequinum
Rh. ferrumequinum, Rh. euryale, Rh. hipposideros
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis/blythii
Rh. euryale, Rh. blasii, Rh. ferrumequinum, Rh. mehelyi, M. myotis/myotis, M. schreibersii
M. myotis/blythii
M. schreibersii, M. capaccinii, M. myotis/blythii, M. emarginatus
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Бозайници (Mammalia) без прилепи
ТАКСОНИ
МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ
НАУЧНО ИМЕ
RODENTIA
SCIURIDAE
Sciurus vulgaris

! Spermophilus citellus

CRICETIDAE

БЪЛГАРСКО ИМЕ

Наличие на
методика за
мониторинг

ГРИЗАЧИ
КАТЕРИЦИ
Катерица

Лалугер

Резервати: Чупрене, Царичина (Ст. Планина), Риломанастирска гора,
Парангалица (Рила), Баюви дупки (Пирин), Купена, Дупката (З. Родопи), ПП
Странджа
НП Централен Балкан и прилежащ район, НП Рила, Калиакра, районите около
Дуранкулак и Шабла, районът западно от Брезник, трансекти по шосето
Сливен-Ямбол
Допълнителни места:
Родопи - Ивайловград (бившия военен полигон; кв. Лъджа); с. Добростан (над
гр. Асеновград); района на гр. Кърджали (с.Широко поле); землище на с.
Рабово
ПП”Витоша”
Област Монтана - с. Дългоделци; с. Комощица; с. Расово
Средна гора - Копривщица; Пирдоп - язовир Жеков вир; Панагюрски колони; с.
Петрич

_*

+

ХОМЯЦИ

! Mesocricetus newtoni

Добруджански хомяк

Добруджа и Крайдунавски територии на Сев. България (Ген. Тошевско,
трансектът между Балчик-Калиакра, Дуранкулак)

_*

! Cricetus cricetus

Голям хомяк

Добруджа и, Крайдунавски територии на Сев. България (Ген. Тошевско,
трансектът между Балчик-Калиакра, Дуранкулак)

_*

SPALACIDAE

СЛЕПИ КУЧЕТА

Nannospalax leucodon

Белозъбо сляпо куче

CARNIVORA

ХИЩНИЦИ

Високопланински пасища в защитени територии ( Централен Балкан),
остепнени територии и ливади в Дунавската равнина, Добруджа (Калиакра) и
Тракия

_*
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CANIDAE

КУЧЕТА

Canis lupus

Вълк

Стара планина вкл. НП Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин, по р.Струма районите на юг от Кресна, горски стопанства в Зап. Родопи и Лудогорие,
Русенски Лом

+

Canis aureus

Чакал

ПП Странджа, резерват Ропотамо, ПР Сребърна, ПП Русенски лом

_*

URSIDAE

МЕЧКИ

! Ursus arctos

Кафява мечка

Средна Стара планина вкл. НП Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин,
резерват Риломанастирска гора, горски стопанства в Зап. Родопи

+

MUSTELIDAE

ПОРОВЕ

! Mustela eversmanni

Степен пор

Защитени територии в Североизточна България - Добруджа (Калиакра,
с.Камен бряг, Дуранкулак)

_*

Калиакра, с.Камен бряг (общ. Каварна), Дуранкулак, районът югозападно от
Брезник,
районът между Елхово и Болярово.

_*

Vormela peregusna

Пъстър пор

! Martes martes

Златка

НП Централен Балкан (резервати Царичина, Чупрене), резерват
Риломанастирска гора, резерват Баюви дупки, НП Рила, НП Пирин, Зап.
Родопи, стари гори в Лудогорието

_*

! Lutra lutra

Видра

Реки Велека и Резовска, резерват Ропотамо, р.Камчия, р.Арда, трансектът по
р.Дунав между Русе и Силистра

_*

FELIDAE

КОТКИ

! Felis silvestris

Дива котка

Ловни стопанства в Зап. Стара Планина и Зап. Средна гора (в сравнение с
Лудогорие и Изт. Родопи)

_*

ARTIODACTYLA
CERVIDAE

ЧИФТОКОПИТНИ
ЕЛЕНИ

Cervus elaphus

Благороден елен

BOVIDAE

КУХОРОГИ

! Rupicapra rupicapra

Дива коза

CETACEA
PHOCOENIDAE

Китоподобни
МОРСКИ СВИНЕ

Ловни стопанства в Силистренско, Рила, Изт. Стара Планина, НП Рила, НП
Централен Балкан

+

НП Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин; Зап. Родопи
+
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! Phocoena phocoena
DELPHINIDAE

Морска свиня

Цялото Черноморско крайбрежие

_

ДЕЛФИНИ

Tursiops truncatus

Афала

Цялото Черноморско крайбрежие

_

Delphinus delphis

Обикновен делфин

Цялото Черноморско крайбрежие

_

* Няма разработена и утвърдена методика за мониторинг, но са налични данни и/или частични методи, позволяващи разработката й.
Забележки към таблица “Бозайници”:
Видовете отбелязани със знак ! са приоритетни за мониторинг.
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Гъби (Mycota)
ТАКСОНИ

Места за провеждане на мониторинг
(изброени по флористични райони) *

Boletus dupainii Boud.
Gomphus clavatus (Pers. : Fr.)
Gray
Hapalopilus croceus (Pers. : Fr.)
Donk
Hericium erinaceum (Bull. : Fr.)
Pers.

Hygrocybe calyptriformis (Berk. &
Broome) Fayod
Myriostoma coliforme (With. : Pers.)
Corda
Podoscypha multizonata (Berk. &
Broome) Pat.
Sarcosphaera coronaria (Jacq.)
Boud.

1. Черноморско крайбрежие: нос Емине
2. Стара планина (източна): Природен парк „Сините камъни”
1. Витошки район: Витоша, резерват „Бистришко бранище”
2. Пирин: под хижа Бъндерица
1. Стара планина (източна): ДДС„Шерба”
1. Черноморско крайбрежие: около с. Рудник (общ. Долни чифлик)
2. Стара планина (източна)
3. Средна гора: с. Габра (общ. Елин Пелин)
4. Родопите (средни): над с. Храбрино (общ. Родопи)
5. Родопите (източни): над гр. Ивайловград
1. Странджа: край гр. Малко Търново

Наличие на
методика за
мониторинг
+
+
+
+

+

1. Черноморско крайбрежие
2. Североизточна България: с. Красен (общ. Генерал Тошево)
3. Струмска долина: край гр. Сандански
4. Средна гора: Лозенска пл., местн. Урвич
1. Стара планина (централна): резерват „Козя стена”

+

1. Стара планина (централна): НП „Централен Балкан”, буково съобщество в резерват
„Стара река”
2. Софийски район: широколистна гора над с. Балша (общ. Столична)
3. Знеполски район: Бурел, край гр. Драгоман
4. Знеполски район: Голо бърдо, черноборова култура над гр. Радомир между хижа
„Славей” и резерват „Острица”
5. Знеполски район: върху почва в борово насаждение край с. Филиповци (общ. Трън)
6. Славянка: в местн. Парилски дол над с. Парил (общ. Хаджидимово)
7. Родопи (западни): в района на Велинград – Беглика – местн. Лонгурлии
8. Родопите (средни): над с. Куклен (общ. Куклен)
9. Родопите (средни): с. Кестен (общ. Девин), над Триград
10. Родопите (средни): около Триград

+

+
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11. Родопите (средни): на почва, Пампорово, 1400 m
12. Родопите (източни): между с. Долни Юруци (общ. Крумовград) и с. Гугутка (общ.
Ивайловград) на почва в храсталак от космат дъб
1. Пирин: край хижа Бъндерица
2. Рила: Природен парк „Рилски манастир”
3. Рила: хижа Ястребец

+

Suillus sibiricus Singer
Clathrus archeri (Berk.) Dring.

1. Черноморско крайбрежие (южно): в района на туристически комплекс „Дюни”

+

Boletus permagnificus Pöder

1. Черноморско крайбрежие (северно): край с. Шкорпиловци (общ. Долни чифлик)

+

Boletus regius Krombh.

1. Черноморско крайбрежие – южно
2. Стара планина: западна, централна и източна
3. Знеполски район: Краище
4. Витошки район: Витоша пл.
5. Беласица
6. Средна гора (западна)
7. Родопите (източни)
1. Черноморско крайбрежие (северно): край с. Шкорпиловци (общ. Долни чифлик)
2. Черноморско крайбрежие (южно)
3. Предбалкан: между гр. Дряново и с. Скалско (общ. Дряново)
4. Предбалкан: местн. Коман, Троянско
5. Предбалкан: с. Старо село (общ Троян)
6. Предбалкан: с. Голяма Желязна (общ Троян)
7. Предбалкан: с. Борима (общ Троян)
8. Стара планина (източна): Мокренски проход
9. Стара планина (източна): между с. Градец (общ. Котел) и с. Ичера (общ. Сливен)
10. Знеполски район: Конявска пл., природна забележителност „Янкьовец”
11. Витошки район: Люлин пл.
12. Беласица: край хижа Беласица
13. Рила: над гр. Сестримо
14. Средна гора: Лозенска пл., вр. Полoврак
15. Родопите (източни): с. Мандрица (общ. Ивайловград)
16. Родопите (западни): Чепинското корито
1. Витошки район: Витоша, резерват „Бистришко бранище”
2. Пирин: край хижа Бъндерица
3. Родопите (западни): над местн. Цигов чарк
4. Родопите (средни): около хижа „Здравец”

+

Amanita caesarea (Scop. : Fr.)
Pers.

Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr.

+

+

37

Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Fr.

1. Витошки район: Витоша, местн. „Златните мостове”
2. Витошки район: Витоша, резерват „Бистришко бранище”
3. Рила: под местн. „Трещеник”

+

Gomphidius roseus (Fr. : Fr.) Gillet

1. Рила: местн. Мократа поляна, над с. Говедарци (общ. Самоков)
2. Рила: под хижа Вада
3. Рила: над с. Якоруда (общ Якоруда), край пътя между местн. Трещеник и Нехтеница,
около 1800 m
4. Родопите (западни): над местн. Цигов чарк
5. Родопите (средни): с. Бойково (общ. Родопи)

+

* Някои местонаходища по литературни данни или от етикети на образци в минологичната колекция на БАН са с много оскъдна информация
и могат да бъдат локализирани само до флористичен район или дадена планина.

Забележки към таблица “Гъби”:
Всички видове са приоритетни за мониторинг.
Все още не съществува единна стандартна методика за мониторинг на гъбното разнообразие. За целите на НСМБР, наличните
подходи, описани в подробния доклад за мониторинг на гъбите, предстои да се оптимизират и конкретизират в приложима методика.

38

Мъхове (Bryophyta)

ТАКСОНИ

МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ

Наличие на
методика за
мониторинг

MARCHANTIOPHYTA
Marchantiopsida
Aytoniaceae
Mannia triandra
Ricciaceae
Riccia crustata
Jungermanniopsida
Lepidoziaceae
Bazzania flaccida
Jubulaceae
Frullania fragilifolia

Южен Пирин:местн. Пазлака срещу с. Ловча (общ. Хаджидимово)

+

Южен Пирин: долината на р.Места, местн. Пазлака срещу с. Ловча (общ. Хаджидимово)

+

Източна Рила: по северния склон на вр. Равни чал над х. Белмекен

+

Средна Стара планина: край х. Левски;
Южна България: Кресна, резерват Тисата

+

Западна Стара планина: Петрохан;
Пирин:Дамяница
Западна Стара планина: Петрохан;
Западни Родопи: Широка поляна, Дженевра, Лонгурли, изт. склонове на вр. Малка Сюткя

+

Витоша: долината на Бистришка река;
Пирин: околностите на х. Яворов;
Средни Родопи: над х. Ер Кюприя, над Смолянските езера, под вр. Орфееви скали;
Западни Родопи: местн. Беглика, Папаз чаир, местн. Ледената дупка над Сърница;
Рила: резерват Парангалица

+

BRYOPHYTA
Sphagnopsida
Sphagnaceae
! Sphagnum cuspidatum
! Sphagnum fallax

+

Polytrichopsida
Buxbaumiaceae
! Buxbaumia viridis
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Bryopsida
Grimmiaceae
Североизточна България: местн. Побитите намъни (съобщението за това находище е от 1970 г. от
J. Šmarda - Дикилиташ край Варна – вероятно става дума за скалните масиви в ЗМ «Побитите
камъни» - необходимо е потвърждаване на находището преди мониторинга)

+

Dicranum viride

Пирин: край х. Дамяница;
Стара планина

+

Meesiaceae
! Meesia longiseta
Campyliaceae

Рила: Костенецки Балкан, приизворно торфище под премката

+

Hamatocaulis vernicosus

Рила: Боровец;
Витоша: Драгалевско блато;
Пирин, над Банско

+

Витоша: Стара река в подножието на Резньовете;
Средна Стара планина:Витиня

+

Средна Стара планина: местн. Заводна край р. Вит над Рибарица;
Средна Стара планина: край пътеката между хижите Ехо и Козя стена;
Белоградчик, Трън, Западни Родопи, Странджа

+

Grimmia teretinervis
Dicranaceae

Brachytheciaceae
Brachythecium geheebii
Neckeraceae
! Neckera pennata

Забележки към таблица “Мъхове”:
Видовете отбелязани със знак ! са приоритетни за мониторинг.
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Типове местообитания (хабитати)
Таблица 1: Места за мониторинг и наличие на методики за приоритетни естествени хабитатни единици и суб-единици в България:
2**
Код на
предложенаКод и име на хабитат по
та за
Приложение I на Директива
мониторинг
Хабитати (92/43/EEC)
хабитатна
единица по
Палеарктичната класификация
Крайбрежни и халофитни местообитания
1150 Крайбрежни лагуни
21.1
21.2
1310 Salicornia и други
едногодишни растения,
15.11521
колонизиращи тинести и
пясъчни терени
1340 Континентални солени
15.4
ливади
Крайбрежни пясъчни и континентални дюни
2110 Зараждащи се подвижни
дюни

2120 Подвижни дюни с
Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

3***
Име на предложената за
мониторинг хабитатна
единица (на български и на
английски език) според
Палеарктичната
класификация

Лагуни свързани с морето (Seaconnected lagoons)
Изолирани лагуни (Isolated
lagoons) ©
Западно-Понтийски съобщества
на Salicornia-Sueda-Salsola
(Western Pontic glasswortseablite- saltwort swards ) ©
Continental salt meadows

4****

Район

5*****

Места за провеждане на мониторинг

6******
Наличие на
методика за
мониторинг

1*

Чк

Езерата: Атанасовско (F00007700),
Бургаско (F00007900), Мандренско
(F00007400), Варненско (F00008300)

-

Чк

Алепу (F00007302), Аркутино, Стомополу

-

Чк

След инвентаризация

-

БГР

След инвентаризация

-

16.2113

Понтийски ембрионални (челни)
дюни (Pontic embryonic dunes) ©

Чк

16.2124

Понтийски бели дюни (Pontic
white dunes) ©

Чк

ПП Златни пясъци, ЗМ Камчийски пясъци,
ПЗ Пет пясъчни дюни, ПЗ Пясъчни дюни в
местн.Бабата, ПЗ Пясъчни дюни в
местн.Каваците, ПЗ Пясъчни дюни в
местн.Алепу, ПЗ Пясъчни дюни между
гр.Приморско и м.Перла, ПЗ Пясъчни
дюни в района на ММЦ – гр.Приморско,
ЗМ Устието на Велека и ЗМ Силистар
ПП Златни пясъци, Рез.Камчия, ПЗ Пет
пяъчни дюни, ПЗ Пясъчни дюни в
местн.Бабата, ПЗ “Пясъчни дюни в

-

-
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1*

2130 Неподвижни крайбрежни
дюни с тревна растителност
(сиви дюни)
2180 Облесени дюни
2340 Панонски
вътрешноконтинентални дюни

Сладководни местообитания
3130 Олиготрофни до
мезотрофни стоящи води с
растителност от Littorelletea
uniflorae и/или IsoetoNanojuncetea
3150 Естествени еутрофни
езера с растителност от типа
Magnopotamion или
Hydrocharition

2**

от 16.221
до 16.227
16.29
64.71

Облесени дюни (Wooded dunes)
©
Bare sands

22.3113

22.13

Еутрофни води с бентосна
растителност от тип
Magnopotamion / Hydrocharition
(Eutrophic waterbodies)

24.12

X

24.14

X

24.15
24.16

4****

Чк

Евросибирски езерни
съобщества от шилолист
(Isoetes lacustris) (Euro-Siberian
quillworth swards) ©

X

X

3***

Реки в пъстървовата зона
(Epirhitral and metarhitral streams
-Trout zone)
Реки в зоната на мряната
(Epipotamal streams -Barbel
zone)
Реки в шарановата зона
(Metapotamal and hypopotamal
streams -Bream zone)
Периодично пресъхващи реки и
потоци (Intermittent streams)

5*****
местн.Каваците”, ПЗ Пясъчни дюни в
местн.Алепу, ПЗ Пясъчни дюни между
гр.Приморско и м.Перла, ПЗ Пясъчни
дюни в района на ММЦ – гр.Приморско,
ЗМ Устието на Велека и ЗМ Силистар
След инвентаризация

6******

-

Чкю

Рез. Ропотамо

-

Дрвн

Крайдунавски низини –
Бреговоновоселска, Островска,
Карабоазка, Свищовско-Беленска;
периферията на бившето Стралджанско
блато

-

П, Дрвн

Пирински езера: Кременски, Василашко
рибно, Валявишки езера, Долно Тодорино
езеро, Спанополски езера и др.
Дунавско крайбрежие

-

Езерата: Сребърна (F00009900),
Мандренско
Чк, Дрвн

Р,П, Рд,
В, Стпл
Стпл,
Пдбк,
Сж, Чк,
БГР

+
След инвентаризация в защитените
територии

+

Главно Старопланинските реки след
инвентаризация

+

Долните течения на Велека, Тунджа,
Ропотамо (F00007301, част от F00007300
– комплекс Ропотамо)
В карстовите райони на северна България
– Лудогорието, както и в карста на

+
-
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1*

3260 Равнинни или планински
реки с растителност от
Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion

2**

24.4

Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци
4030 Европейски сухи
31.22C
ерикоидни съобщества
4060 Алпийски и бореални
31.491
ерикоидни съобщества
31.431

31.425
4080 Субарктични храсталаци
от Salix spp.
4090 Ендемични оросредиземноморски съобщества
от ниски бодливи храстчета

31.621631

31.7J1

31.782
40A0 Суб-континентални перипанонски храстови съобщества

31.8B122

3***

Еухидрофитна речна
растителност (Euhydrophytic
1river vegetation - submerged
river vegetation)
Понтийски съо-ва от Erica и
Calluna (Pontic ling heaths) ©
Съобщества на Dryas (High
mountain Dryas mats)
Планински храсти от Juniperus
nana (=J. sibirica) (Mountain
Juniperus nana scrub) ©
Съобщества от Rhododendron
myrtifolium =R. Kotschyi в Рила и
Стара планина (Rhodopide and
Balkan Kotschy’s alpenrose
heaths)
Рило-Родопски храсталаци от
Salix lapponum (Rhodopide
Lapland willow brush)
Северно-Тракийски трагакантни
бодливи храстчета (Astragalus
aitosensis) (Northern Thracian
tragacanth hedgehog-heath) ©
Мизийски съобщества от
Astragalus angustifolius (Moesian
Astragalus angustifolius
hedgehog heaths) ©
Храсталаци от Prunus fruticosa и
Amygdalus nana по
периферията на Панонската
област (Peri-Pannonic dwarf

4****

БГР

Сж
ССТпл
Зстпл,
ССтпл, Р,
П, В, Згп,
ЗРд,
СРд, Бца
ССтпл,
Рила

Р, В

ИСтпл

Згп, П,
Сл, ИСтп
Чк, Лдг,
Д,Згп

5*****
Родопите, но само места, които не са
резултат от каптиране на речния отток
Долното и средно течение на много от
равнинните реки: Марица, Тунджа, Янтра,
Струма, Велека (F00007203 – ВелекаСилистар), Камчия (F00008200, също така
биосферен резерват към UNESCO), Искър

6******

-

ПП Странджа

-

Рез Козя стена, НП Рила, НП Пирин

-

F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин,
ПП Витоша, F00002200 Осогово,
F00003100 Беласица, F00003600 Западни
Родопи

-

НП Централен Балкан, НП Рила

-

НП Рила, ПП Витоша

-

ЗМ Хисаря, ПЗ Бодливо сграбиче, ПЗ
Трите братя

-

F00001300 Краище, Голо Бърдо,
F00001700 Земенска планина, Камчийска
планина, Южен Пирин

След инвентаризация

-

-
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1*
40C0 Понто-сарматски
широколистни храстчета

2**

31.8В71

3***
almond scrub) ©
Понто-Сарматски степни
храсталаци

Естествени и полуестествени тревни формации
6110 Отворени калцифилни или
Middle European rock debris
базифилни тревни съобщества
34.11
swards
от Alysso- Sedion albi
Пирински съобщества с Festuca
6170 Алпийски и субалпийски
36.417211
spp (Pirin fescue grasslands)
варовикови тревни съобщества
Тревни съобщества от Festuca
pungens на Славянка (Slavianka
36.417212
pungent fescue grasslands)
Пирински съобщества от Juncus
с Elyna myosuroides (Pirin naked36.427
rush swards)
Съобщества на Salix retusa и
Salix reticulatа в границата на
Алпийската система (Alpide
36.12211
[Salix retusa-reticulata] snowbed
communities)
6220 Псевдостепи с житни и
Хелено – Балкански
едногодишни растения от клас
съобщества от нискотревни
житни и терофитни видове
Thero-Brachypodietea
34.532
(Helleno-Balkanic short grass and
therophyte communities) ©
6230 Богати на видове
картълови съобщества върху
Оро-Мизийски съобщества от
силикатен терен в планините
Nardus stricta (Oro-Moesian mat36.318
grass swards)
6240 Субпанонски степни
тревни съобщества
6250 Панонски льосови степни
тревни съобщества
6260 Панонски пясъчни степи

4****

СиБ

БГР

5*****
Деветашко плато, долината на р.
Каменица (Шуменско), Кабиюшка могила
След инвентаризация

6******

-

-

П

НП Пирин

-

Сл

Славянка – след инвентаризация

-

П

НП Пирин

-

НП Рила, НП Пирин

-

Чк, Тж,
Тж, Сж,
Скр, ИРд

След инвентаризация

-

Зстпл,
ССтпл, Р,
П, В, Згп,
ЗРд,
СРд, Бца

F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин,
ПП Витоша, F00002200 Осогово,
F00003100 Беласица, F00003600 Западни
Родопи

-

Р, П

34.315

Sub-Pannonic steppes

Дрвн

Дунавска равнина

-

34.91

Pannonic sand steppes

Дрвн

Дунавска равнина - Никополско

-

34.А1

Дрвн

Дунавска равнина – с.Арчар

-
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1*
6410 Ливади с Molinia на
карбонатни, торфени или
глинести почви (Molinion
caeruleae)
6420 Средиземноморски
влажни съобщества на високи
треви от съюз MolinioHoloschoenion
6510 Низинни сенокосни
ливади

2**
37.31

37.4

38.252

Гори
91W0 Мизийски букови гори
41.192 !

41.193 !

9410 Ацидофилни гори от
Picea в планинския до
алпийския пояс (VaccinioPiceetea)
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
©

42.24

42.5С
41.76А4 !

3***
Ливади от синкава молиния и
свързаните с тях съобщества
(Purple moorgrass meadows and
related communities)
Средноземноморски влажни
високотревни съобщества
(Mediterranean tall humid
grasslands) ©
Мизийско-Тракийски низинни
мезофилни ливади (MoesoThracian mesophile hay
meadows) ©
Югоизточно-мизийски букови
гори (Southeastern Moesian
beech forests)
Старопланински букови гори
(Balkan Range beech forests)
(41.19312 ! ! ) Старопланински
букови гори с лавровишня
(Balkan Range cherry-laurel
beech forests)
( 41.19342 ! ! ) Мизийски
букови гори с дървовидна леска
(Moesian Constantinople hazel
beech forests)
Южно-европейски смърчови
гори (Southern European Norway
spruce forests)
Югоизточно-европейски гори от
бял бор (South-eastern
European Scots pine forests)
Странджански гори от Quercus
polycarpa (Quercus polycarpa
forests)

4****

5*****

6******

БГР

След инвентаризация

-

БГР

След инвентаризация

-

Трк, Тж

След инвентаризация

-

БГР

НП Централен Балкан, ПП (проект)
Западен Балкан, ПП Българка

-

БГР

НП Централен Балкан, ПП (проект)
Западен Балкан, ПП Българка

-

БГР

НП Централен Балкан, ПП Българка

-

БГР

НП Централен Балкан ;
След инвентаризация - в Средна и
Западна Стара планина

-

БГР

НП Централен Балкан, НП Рила, НП
Пирин, ПП Рилски манастир, ПП (проект)
Западен Балкан, Западни Родопи

-

БГР

НП Рила, НП Пирин, ПП Рилски манастир,
Западни Родопи

-

ПП Странджа

-

БГР
ИСтпл
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1*

91S0 Западнопонтийски
букови гори

2**

41.1Е11 !

41.1Е122 !

41.1Е121 !

41.H1112
41.H1111 !
©
41.76А12
95A0 Гори от бяла и черна
мура

42.716 !
42.72 !

9170 Дъбово-габърови гори от
типа Galio-Carpinetum

41.261
41.262

3***
! ! Гори от източен горун с
Rhododendron ponticum
! ! Гори от източен горун с
кавказка боровинка (Vaccinium
arctostaphylos)
Източно-старопланински гори
от източен бук (Eastern Balkan
Range oriental beech forests)
Странджански гори от източен
бук с рододендрон (Stranja
rhododendron-oriental beech
forests)
Странджански гори от източен
бук с кавказка боровинка
(Stranja bearberry tree-oriental
beech forests)
Странджански гори от бук с
Quercus polycarpa (Stranja
beech-Quercus polycarpa forests)
Странджански буково-габъроволипови гори (Stranja beechhornbeam-lime forests)
Субевксински гори от Quercus
frainetto-Quercus cerris; (SubEuxinian Quercus frainettoQuercus cerris)
Рило-Родопски гори от черна
мура (Rhodopide white-barked
pine forests)
Гори от бяла мура (Macedonian
pine forests)
Дъбово-габърови гори с
лазаркиня (Wood bedstraw oakhornbeam forests)
Липово-дъбово-габърови гори
(Mix lime-oak-hornbeam forests)

4****

5*****

6******

БГР

Камчийска и Еминска планини

-

БГР

Рез. Узунбуджак, Силкосия и Тисовица

-

БГР

ПП Странджа

-

БГР

ПП Странджа

-

БГР

ПП Странджа

-

БГР

ПП Странджа

-

БГР

НП Пирин, Рез. Алиботуш

-

НП Рила, ПП Рилски манастир, НП Пирин,
НП Централен Балкан

-

БГР

След инвентаризация

-

БГР

След инвентаризация

-

БГР, Р, П
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1*
91D0 Мочурни гори

2**

от 44.А1
до 44.А4

91Е0 Алувиални гори с Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incane,
Salicion albae)

44.3
44.2
44.13

91G0 Панонски гори с Querqus
petraea и Carpinus betulus
41.2B
41.266
41.267
41.268

91H0 Панонски гори с Querqus
pubescens

41.7374

3***
44.A1 Sphagnum birch (Betula)
woods;
44.A2 - Групи от Pinus sylvestris
край заблатени и торфени
места - Scots pine (Pinus
sylvestris) bog woods;
44.A3 - Групировки от
планински борове по мочурливи
места - Mountain pine bog
woods;
44.A4 - Смърчови съобщества
по торфенисти места Mire spruce (Picea abies) woods
44.3 - Medio-European stream
ash-alder (Fraxinus, Alnus)
woods;
44.2 - Борео-Алпийски
крайбрежни галерии - Boreoalpine alder galleries;
44.13. Средно-Европейски гори
от Salix alba - White willow (Salix
alba) gallery forests
41.2В - Pannonic oak-hornbeam
forests;
41.266 - Carpathian hairy sedge
(Carex hirta) oak-hornbeam
forests;
41.267 - Sub-Pannonic primrose
(Primula) oak-hornbeam forests
41.268 - Waldsteinia oakhornbeam forests

4****

В, Р, Рд,
П

БГР

Дрвн,
СиБ,
Прбн

Дрвн,
СиБ,
Прбн

5*****

Витоша, Рила, Родопи, Пирин

След инвентаризация

След инвентаризация

След инвентаризация

6******

-

-

-

-
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1*
91I0 Евро-сибирски степни гори
с Quercus spp.

41.7А

91M0 Балкано-панонски церовогорунови гори

41.76

91BA Мизийски гори от
обикновена ела

42.16

91F0 Крайречни смесени гори
от Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки
(Ulmenion minoris)
9530 Субсредиземноморски
борови гори с ендемични
подвидове черен бор
9560 Ендемични гори от
Juniperus spp.

©
9260 Гори от Castanea sativa
91Z0 Мизийски гори от
сребролистна липа
9180 Смесени гори от съюза
Tilio-Acerion върху сипеи и
стръмни склонове
92C0 Гори от Platanus orientalis

2**

44.4322 !
44.4323 !
42.661

42.А32

41.7642
41.9
41.8411
41.46221 !
44.711

3***

4****

Евро-Сибирски степни дъбови
гори -Illyrian Quercus pubescens
woods

Дрвн,
СиБ

След инвентаризация

БГР

След инвентаризация

Балкано-Анадолски
термофилни дъбови гори Balkan thermophilous oak woods
Мизийски гори от бяла ела
(Moesian silver fir forests)
Крайбрежни български лонгозни
гори (Coаstal Bulgarian longos
forests)
Централно-балкански ясеноводъбово-елшови гори (Central
Balkan ash-oak-alder forests)
Гръцко-балкански гори от
паласов черен бор (HellenoBalkanic Pallas’ pine forests)
Периферно-Рило-Родопски гори
от дървовидна хвойна (PeriRhodopide Grecian juniper
woods)
Гори от Quercus protoruboroides
(Rila Quercus protoruboroides
forests)
Гори от ядлив кестен (Chestnut
woods)
Мизийски гори от сребролистна
липа (Moesian silver lime woods)
Старопланински гори от конски
кестен в клисури; (Balkan Range
horse-chestnut ravine forests)
Гръцко-балкански крайречни
гори от източен чинар; (HellenoBalkanic riparian plane forests)

БГР
Стпл, Р,
П, ЗРд

5*****

6******
-

-

НП Централен Балкан, НП Рила, НП
Пирин, ПП Рилски манастир

-

БГР

Рез. Камчия, Рез. Ропотамо, ПР Балтата,
ПП Странджа и незащитени лонгози

-

БГР

Рез. Горна Топчия, Рез. Долна Топчия, ПР
Балабана

-

БГР,
Стпл, Р,
П, ЗРд

Рез. Чамджа, Габра, Б.дупки-Джинджирица, Алиботуш, Купена, Кастраклий,
Казаните, Червената стена и Казълчерпа

-

Рез. Тисата, ПЗ Мораска, Кресненски
пролом

-

БГР, Р

Рез. Рило-манастирска гора

-

БГР

Рез. Конгура, пл. Беласица

-

БГР

След инвентаризация

-

БГР

Рез. Дервиша

-

БГР

След инвентаризация

-

БГР

Преовлажнени тресавища, калища и мочурища
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1*
7140 Преходни блата и
плаващи подвижни торфища

2**
54.58

3***
Сфагново-пушицови групировки
(Sphagnum ssp. Eriophorum ssp.)
(Sphagnum & cottongrass rafts)©

7210 Карбонатни мочурища с
Cladium mariscus и видовe от
съюза Caricion davallianae

53.3

7220 Извори с твърда вода с
туфести формации
(Cratoneurion)

54.1221

Извори с твърда вода с преобладаващо обрастване мъхове
(Hard-water bryophyte springs) ©

©

54.4263

Родопски острицови мочури и
заблатявания; (Rhodopide blackstar sedge acidic fens)

©

54.4265

Балкански острицови мочури и
заблатявания (Balkanic black- star sedge fens)

Скални местообитания и пещери
8210 Хазмофитна
растителност по варовикови
62.1A131
скални склонове
8310 Неблагоустроени пещери
65.22
8330 Подводни или частично
подводни морски пещери

Fen-sedge (Cladium mariscus)
beds

Скали с Ramonda serbica в
Стара планина
(Balkan Range Ramonda cliffs)
Континентални прилепни
пещери (Continental bat caves)©

4****
Р, Рд, В

Трк, Чк

БГР

Рд, Р, П

5*****
След инвентаризация:
В. – Рез. Торфено бранище; Рд. - около
Беглика, около Доспат

6******
-

След инвентаризация

-

Изворите: Златна Панега, Деветашко
плато, както и карстовите извори в
Северна България

-

След инвентаризация в защитените
територии в НП Рила, НП Пирин, както и в
Родопи

-

След инвентаризация
БГР

Стпл,
Прбк
БГР
Чк

-

След инвентаризация
50 пещери (всички, без № 33 и № 47от
списък на ЗПМП в България - виж
Таблица 3 по-долу)
2 пещери (с № 33 и № 47от списък на
ЗПМП в България - виж Таблица 3 подолу)

-
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Таблица 2 : Места за мониторинг и наличие на методики за естествени хабитатни единици и суб-единици в България с условно по-нисък приоритет,
предложени за включване в НСМБР на по-късен етап (през следващите 10 години):

Код и име по Приложение I на
Директива Хабитати
(92/43/EEC)

2**

3***

4****

5*****

Код по
Палеарктичната
класификация

Име на хабитатната единица
(на български и на английски
език) според Палеарктичната
класи фикация

Район

Места за провеждане на мониторинг

Чк

Рез.Калиакра, ПЗ Нос Емине, Рез.
Ропотамо, ЗМ Устие Велека, ЗМ Силистар

Крайбрежни и халофитни местообитания
1240 Стръмни морски скали,
обрасли с ендемични видове
18.2221
Limonium
1310 Salicornia и други
едногодишни растения,
15.146
колонизиращи тинести и
пясъчни терени
15.145
1530 Панонски солени степи и
солени блата

15.А212
15.А211

15.А2127

15.А213
15.А21423

Западно Понтийски крайбрежни
скални съобщества (Western
Pontiс sea-cliff communities)
Понтийски хало-нитрофилни
пионерни съобщества (Western
Pontic halo-nitrophilous pioneer
communities)
Западно- Понтийски
съобщества от Bassia hirsuta
(Western Pontic Bassia hirsuta
communities)
Западно-Понтийски засолени
ливади (Western Pontic saline
meadows)
Западно-Понтийски засолени
степи (Western Pontic saline
steppes)
Западно-Понтийски солени
площи с високи дзуки (Western
Pontic tall grass and rush saline
beds)
Западно-Понтийски халофитни
съобщества върху солонци
(Western Pontic solonetz hollows)
Западно-Понтийски
заравнености с Limonium

6******
Наличие на
методика за
мониторинг

1*

-

Чк

След инвентаризация
-

Чк

След инвентаризация

Чк,
Тж,Трк

След инвентаризация

Чкс

С\лед инвентаризация

-

Чк

След инвентаризация

Чк

След инвентаризация

-

Тж, Трк

с. Раднево (общ. Раднево), с. Антоново
(общ. Стражица)

-
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1*

2**
15.А21424

3***
Западно-Понтийски
заравнености с Camphorosma
monspeliaca

4****
Тж

5*****
с.Желю Войвода (общ. Сливен), с.Биково
(общ. Нова Загора), с.Блатец (общ.
Сливен) , с. Кермен (общ. Нова Загора)

6******
-

Блатата: Малък Преславец (F00010100),
Батин

-

Сладководни местообитания
X
3150 Естествени еутрофни
езера с растителност от типа
Magnopotamion или
Hydrocharition

21.4
22.413
22.412
22.415

X

X
X

22.351

24.11
24.17

Забентени или водоеми с
шлюзове (Sealed or sluiced
ponds)
Съобщества на алоевиден
стратиотес (Stratiotes aloides)
(Water-soldier rafts) ©
Формации, богати на водянка
(Hydrocharus morsus-ranae)
(Frogbit rafts) ©
Покрития от Салвиния (Salvinia
natans) (Salvinia covers) ©
Понто-Панонски съобщества от
дзуки и острици по
преовлажнени речни брегове
(Juncus ssp., Carex ssp.) (PontoPanonic riverbank dwarf sedge
communities)
Ручеи и потоци (Crenal streams,
Rivulets)
Водопади (Waterfalls)

Чк, Дрвн

Дрвн
Дрвн, Чк,
СиБ,
Стрд, Чк
Дрвн, Чк,
Стрд, Трк

След инвентаризация
След инвентаризация
След инвентаризация
-

Дрвн, Чк,
СиБ

БГР
БГР

След инвентаризация

След инвентаризация
След инвентаризация
-

©

24.21

Необрасли чакълести брегове
на реки (Unvegetated river gravel
banks)

Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци
4060 Алпийски и бореални
Съобщества на Bruckenthalia
ерикоидни съобщества
31.46
(Bruckenthalia heaths)

След инвентаризация
БГР

Зстпл,
ССтпл, Р,
П, В, Згп,

F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин,
ПП Витоша, F00002200 Осогово,

-
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1*

2**

31.412

4070 Храстови съобщества с
Pinus mugo

3***
Съобщества от Vaccinium
uliginosum в Рило-Родопския и
Старопланинския масиви
(Rhodopide and Balkan dwarf
Vaccinium wind heaths)

Балкано-Рило-Родопски храсталаци от клек (Balkano-Rhododpide dwarf mountain pine scrub)
Естествени и полуестествени тревни формации
6150 Силикатни алпийски и
Алпийски нисковърбови
бореални тревни съобщества
съобщества край топящи се
снегове на силикатни терени
36.1112
(Alpic acid dwarf willow snowpatch communities)
Алпийски мъхови съобщества
край топящи се снегове на
36.1111
силикатни терени (Alpic acid
moss snow-patch communities)
Тревни съобщества на Sesleria
6170 Алпийски и субалпийски
klasterskyi в Рило-Родопския
варовикови тревни съобщества
36.43822
масив (Rhodopide Sesleria
klasterskyi grasslands)
6210 Полуестествени сухи
Мизийско-Карпатски степи със
тревни и храстови съобщества
Stipa и Festuca (Moesio34.31611
върху варовик (FestucoCarpathian feathergrass-fescue
Brometalia)
steppes)
(важни местообитания на
Мизийско-Карпатски
орхидеи)
андропогонидни степи (Moesio34.31612
Carpathian andropogonid
steppes)
Мизийски ливадни степи с
Chrysopogon (Moesian
34.31632
chrysopogon meadow-steppes)
31.58

4****

5*****

Зстпл,
ССтпл, Р,
П, В

F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин,
ПП Витоша,

ЗСтпл,
ССтпл, В,
Р, П

F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан, НП Рила, НП Пирин,
ПП Витоша

6******
-

-

Р

НП Рила
-

Р, П

НП Рила, НП Пирин
-

П, Слв

НП Пирин, Славянка
-

БГР

След инвентаризация
-

БГР

След инвентаризация

БГР

След инвентаризация

-
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1*

2**
34.311

62A0 Източни
субсредиземноморски сухи
тревни съобщества

34.7513

34.7516

34.7537

34.755
62D0 Оро-мизийски
ацидофилни тревни
съобщества
6430 Хидрофилни съобщества
от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс

X

3***
Хелено-Балкански степи с
ароматни растения (HellenoBalkanic savory steppes)
Тревни съобщества на
Chrysopogon с Asphodelus
(Asphodel – Chrysopogon
grasslands)
Тревни съобщества на
Chrysopogon с Paeonia
(Paeonian - Chrysopogon
grasslands)
Тревни съобщества с
Cleistogenes (Cleistogenes
grasslands)
Балканско-Субмедитерански
съобщества от Sesleria (BalkansubMediterranean Sesleria
grasslands)

36.39

Оро-Мизийски тревни
съобщества по силикатни
терени (Oro-Moesian
acidophilous grasslands)

37.716

Континентални смесени “завеси
от крайречна растителност”
(Continental mixed riverine
screens)

37.872

Мизийски високотревни
съобщества (Moesian Balkan tall
herb communities)

31.62162

Староплан. върбови храсталаци (Balkan Range willow brush)

Преовлажнени тресавища, калища и мочурища
Х
Мочури и заблатени местности
54.42

4****
Дрвн,Лдг,
Д, Стпл,
Прбк,
Пдбк,
Згп, П,Сл

5*****

6******
-

След инвентаризация
-

ЗГп

След инвентарзация
-

Лдг, Д,
ЗГп,
ИСтпл,
Чкс

След инвентаризация

Чк, Трк,
Тж, Сж

След инвентаризация

Згп, П,
Стпл, В,
ЗРд,
Зстпл,
ССтпл, Р,
П, В, Згп,
ЗРд,
СРд, Бца
БГР
Зстпл,
ССтпл, Р,
П, В, Згп,
ЗРд,
СРд, Бца
Зстпл,
ССтпл,
БГР

След инвентаризация
F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан, НП Рила, НП Пирон,
ПП Витоша, F00002200 Осогово,
F00003100 Беласица, F00003600 Западни
Родопи
След инвентаризация

-

-

F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан, НП Рила, НП Пирон,
ПП Витоша, F00002200 Осогово,
F00003100 Беласица, F00003600 Западни
Родопи
F00000100 Западен Балкан, НП
Централен Балкан,

-

След инвентаризация

-

-
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1*

2**

3***
с Острица (Carex) (Black-whitestar sedge fens)

4****

5*****

6******
-

X
54.426

Крайдунавски острицови
мочури и заблатявания (PeriDanubian black-white-star sedge
fens)

Дрвн

След инвентаризация

Таблица 3: Списък на важни прилепови пещери, избрани за мониторинг като типове местообитания от списъка на Значимите Подземни
Местообитания на Прилепи (ЗПМП) на територията на България:
1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Име на ЗПМП
Айна-Ини
Андъка
Бачо Киро
Билерниците
Божият мост (Прилепарника)
Водната
Водната Дрънчи дупка
Водни печ
Въркан
Гаргина дупка
Голашка пещера
Голямата Микренска пещера
Гъбарника
Деветашка пещера
Дервентска пещера
Диневата пещера
Дяволското гърло

3

4

Селище
Рибино
Дряново
Дряново
Ботуня
Чирен
Липница
Мелница
Горна Лука
Цар Петрово
Мостово
Габровица
Микре
Красен
Деветаки
Пролаз
Гинци
Триград

Област
Кърджали
Габрово
Габрово
Враца
Враца
София
Ямбол
Монтана
Монтана
Пловдив
Пазарджик
Ловеч
Русе
Ловеч
Търговище
София
Смолян
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1

2

3

4

18

Еменска пещера

Емен

Велико Търново

19
20

Зандана

Шумен

Шумен

Зандана (Дивдядовския Зандан)

Дивдядово

Шумен

21
22

Зоровица

Червен

Русе

Иванова вода

Добростан

Пловдив

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Каленска пещера
Кална Мътница
Карангин
Козарника
Кресна: бункер при г. Пейо Яворов
Ледницата
Лястовицата
Магура
Мандрата
Марина дупка
Маслен нос (=Южната абразионна пещера)
Мишин камък
Моровица
Нанин камък
Орлова чука
Орлова пещера
Парниците
Понора
Прилепната пещера
Седларката
Серапионовата пещера
Суббаттъ
Сухи Печ (Козарника)
Троевратица

Кален
Бели извор
Орешари
Липница
Кресна
Котел
Гложене
Рабиша
Чавдарци
Търговище
Приморско
Горна Лука
Гложене
Муселиево
Пепелина
Котел
Бежаново
Чирен
Янтра
Ракита
Лютиброд
Котел
Орешец
Карлуково

Враца
Враца
Кърджали
София
Благоевград
Сливен
Ловеч
Видин
Ловеч
Търговище
Бургас
Монтана
Ловеч
Плевен
Русе
Сливен
Ловеч
Враца
Габрово
Плевен
Враца
Сливен
Видин
Ловеч

Тюленовата пещера

Българево

Добрич
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1
48
49
50
51
52

2
Урушка Маара
Хайдушката пещера
Хилядите очички
Человечата дупка
Яараса-Ини

3
Крушуна
Девенци
Мадара
Кунино
Висока поляна

4
Ловеч
Плевен
Шумен
Враца
Кърджали

Забележки към таблици “Типове местообитания (хабитати)”:
* © Хабитатът е рядък и/или застрашен и е включен в Резолюция 4 (1996) на Бернската Конвенция. Кодът му по Директива Хабитати (92/43/EEC) не е
изяснен.
X Хабитатът няма изяснен код по Приложение I на Директива Хабитати (92/43/EEC), и не включен в Резолюция 4 (1996) на Бернската Конвенция.
** Хабитатите отбелязани със знак ! са редки и/или застрашени подтипове, за които е необходим и отделен мониторинг.
*** Хабитатите отбелязани със знак © са включени в Резолюция 4 (1996) на Бернската Конвенция.
Хабитатите отбелязани със знак ! ! са редки и/или застрашени подтипове (в рамките на кода, показан в колона 2), за които е необходим и отделен
мониторинг.
**** Използвани съкращения: БГР – Цяла България, Дрвн – Дунавска равнина, Лдг – Лудогорие, Д – Добруджа, Стпл – Стара планина,
ЗСтпл - Западна Стара планина, ССтпл - Средна Стара Планина, ИСтпл – Източна Стара планина, Прбк – Предбалкан, Пдбк - Подбалкан,
Срг – Средна гора, В – Витоша, Згп – Западни гранични планини, Р – Рила, П – Пирин, Бца – Беласица, Сл – Славянка, Рд – Родопи,
ЗРд – Западни Родопи, СиБ – Североизточна България, СРд – Средни Родопи, Стрд – Струмска долина, ИРд – Източни Родопи, Трк – Тракийска низина, Тж
– Тунджанска хълмиста област, Скр – Сакар, Сж – Странджа, Чк – Черноморско крайбрежие, Чкс – Северно Черноморско крайбрежие, Чкю – Южно
Черноморско крайбрежие.
***** Използвани съкращения и обозначения: Рез. – резерват, НП – национален парк, ПП – природен парк, ЗМ – защитена местност,
ПЗ – природна забележителност, F00007203 – Veleka-Silistar - обозначава идентификационния номер на мястото, ако е включено в
списъка на CORINE Sites.
****** Състояние на наличността на полеви методики за мониторинг:
(+) – наличие на методика;
(-) – липсва методика и следва да се разработи.
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