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РЕЗЮМЕ 

Настоящата актуализация на Плана за управление на Национален парк „Рила“ се 

основава на следните документи: 

 Закон за защитените територии – обн. ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. ДВ, бр. 38 

от 18.05.2012 г.: 

Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия 

и по ред, определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет. 

(2) Плановете за управление на национални и природни паркове се разработват в срок 

до три години, а на резервати и поддържани резервати- в срок до две години от 

обявяването им. Плановете се актуализират на всеки десет години. 

 Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии – 

обн. ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. бр. 55 от 20.07.2012 г.: 

Чл. 4. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Плановете за управление се 

актуализират на всеки 10 години по реда на глава трета. До актуализацията на плана за 

управление се запазват разписаните в него режими и норми за ползване на земи, гори 

и водни площи, строителство и други дейности, освен в случаите на промени по реда 

на глава четвърта. 

 Публикувано Техническо задание за разработване на актуализиран План за 

управление на НП „Рила”, утвърдено от Министъра на околната среда и водите. 

Заданието определя обхвата и съдържанието на ПУ. 

Планът за управление на НП „Рила“ е документ, чието предназначение от една 

страна е да стъпи на наличната информация от План 01, а от друга, да се актуализират 

данните по всички части от Плана, като се направи анализ на постигнатото и да се 

заложи разнообразие от дейности и управленски мерки, които за следващия 10-

годишен период да осигурят оптимално управление на защитената територия. Тези 

основни насоки предполагат разработка на следните по-значими теми: 

 Богатство на флора, фауна, микота, растителност, природни местообитания, 

ландшафт; 

 Характеристика на локалните абиотични фактори като предпоставка за 

развитие на местното биоразнообразие; 

 Разкриване на научната и образователната стойност на Парка като защитена 

територия и важен природен комплекс заедно с прилежащите територии; 

 Културно-историческото наследство в региона и местните традиции; 

 Ползване на ресурсите в Парка; 

 Отдих и туризъм в Парка; 

 Ползването на прилежащите територии, достъпа до Парка и възможностите за 

научни и образователни програми, които да гарантират опазването на 

природния комплекс; 

 Систематизиране на натрупаните данни и създаване на възможност за 

разработване на мониторингови програми за оценка на състоянието на 

популации на видове и на природни местообитания; 

 Отчитане на съществуващи и потенциални заплахи и мерки за ограничаването и 

отстраняването им. 

Наличието на одобрен План за управление е предпоставка за планиране на 

дейности на проектен принцип и търсене на възможности за финансиране от 

национални и чуждестранни източници. Целта на този документ е и да се постигне 

управление, основано на взаимодействие с всички заинтересовани страни и 

обединение на натрупан опит. 

Национален парк “Рила” е разположен в Рила планина и върху части от 

територията на четири области от Република България: Област Благоевград, Област 

Кюстендил, Област София, Област Пазарджик. 

Границата на НП "Рила" е определена върху кадастрална основа, чрез пряко 

геодезическо заснемане и трасиране на терен. Общата дължина на границата е 
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402.084 км и се състои от 21 532 точки. Общата площ на парка на база цифровия модел 

възлиза на 77 922.701 ха. 

Територията на НП «Рила» е разположена основно в преходно-континенталната 

климатична зона на страната, заемайки междинно положение спрямо останалите две 

главни климатични зони в България - умерено-континентална от север и континентално-

средиземноморска от юг. Част от парка на юг преминава в континентално-

средиземноморската климатична зона. Релефът на национален парк “Рила” се 

отличава с алпийски характер – силна разчлененост, големи наклони, високи била и 

дълбоки речни долини. Влиянието на релефа върху времето и климата обуславя 

азоналните черти на климата и се свързва най-често с надморската височина. 

Средната годишна температура на въздуха е 2.6 0С средно за северното 

макроизложение и 3.1 0С за южното, с намаляване на разликата при увеличаване на 

надморската височина. Валежите нарастват с увеличаване на надморската височина 

от около 600 мм сумарно за година на 800 м н.в. до 1100-1200 мм във високата планина. 

Средният годишен брой на дни със снежна покривка е твърде различен, в зависимост 

от надморската височина, експозицията, формата на релефа. На 1000 м н.в. този брой 

е около 70 дни, на 2000 м н.в. – около 150-160, а на 2900 м н.в. – около 200 дни. 

В пределите на националния парк попадат части и от четирите рилски дяла. Най-

голяма площ има Източна Рила (45,1%). На второ място по площ в парка е 

Северозападна Рила (21,5%), която само с малко изпреварва Югозападна Рила (20,7%). 

Най-малка част от площта на парка е разположена в Централна (Средна) Рила (12,7%), 

което се дължи на факта, че голяма част от нея се включва в природен парк Рилски 

манастир. По-голямата част от парка (57%) се намира на надморска височина над 

2000 м. 

Благодарение на значителния хипсометричен диапазон и разнообразните 

ландшафтни условия, които съществуват в Рила планина, на територията на 

националния парк се намират релефни форми, продукт от многообразни 

морфогетични процеси. Някои от тях са резултат от действието на процеси, действали в 

миналото, други процеси продължават и днес да дооформят облика на планината.  

По осреднени характеристики на хидроложките райони годишният отток в 

района е 1100 мм при отточен коефициент 80%. Средният годишен отток е 880 мм и 

варира, в зависимост от надморската височина, от 240 мм до 1100 мм. Снежното и 

подземно подхранване са значителни и съставляват съответно 45% и 42% от сумарния 

отток. По степен на водоносност НП „Рила“ е разположен основно в силно водоносна 

зона със средномногогодишен отток над 800 мм. Националният парк Рила е 

разположен в една от най-вододайните зони на територията на страната. От парка 

водят началото си най-дългата и най-голяма реки в България-р.Искър и р.Марица. От 

него водят началото си също  р.Места с десния си приток р. Белишка; леви притоци на 

р.Исток (р.Бачевска, р.Драгалишка); леви притоци на р.Струма-р.Джерман и 

високопланинските й притоци, р.Благоевградска Бистрица и притоци, р. Градевска и 

притоци. 

Природните ландшафти са подложени на различни по характер и интензитет 

въздействия вследствие на човешката дейност. Според степента на въздействие са 

обособени три категории – първични (естествени), вторични (слабо изменени) и 

антропогенни (силно изменени). На ниво подвид ландшафти, 69,6% (53935 ха) от 

територията на парка се отнася към естествените и полуестествени ландшафти. При 

Алпийските ливадни ландшафти те са представени от две разновидности: първични 

ливадни ландшафти и първични ландшафти на голи скали. При субалпийските са 

представени отново от две разновидности: първични ландшафти с клек и голи скали. В 

поясите на иглолистните и широколистните гори в тази категория попадат първичните 

горски ландшафти. Слабо изменените ландшафти включват териториите с вторична 

тревна растителност в субалпийския, иглолистния и широколистния горски пояси. Те 

заемат 36,5% (23015,3 ха) от площта на парка. Силно изменените ландшафти заемат 

площ от 541 ха (0,7% ) и са представени от 14 ареала разположени предимно по 

периферията на парка. С най-голяма площ е пожарището в района на Мальовица 

(345,2 ха), следвано от язовир Бели Искър (80,6 ха). Останалите участъци са със 

значително по малка площ (от 3 до 23 ха) и включват основно места за спорт и кариери. 
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Като основни зонални почви се срещат кафявите планинско горски почви (700-

1200m н.в.), планинско-горските тъмноцветни почви (1200-2000 м н.в.) и планинско-

ливадните почви, които заемат подпояса на алпийските пасища. По време на 

теренните проучвания на състоянието на почвите на територията на НП бяха 

констатирани места с прояви на ерозия, което е потвърдено и от екипа по 

инвентаризация на горските територии. 

Реките и езерата в НП „Рила“ са бедни на водна макрофитна флора (основно 

някои видове хидрофитни и хигрофитни мъхове). Не е установена значима 

еутрофикация до момента в реки или езера по обраствания на макрофити и развитие 

на фитопланктон. Единствените регистрирани изключения са при ез. Трилистника 

(Детелината) и Рибно ез. от групата на Седемте Рилски езера (и частично при Долното 

ез.), като начален етап от обрастване с тяснолистна ежова главица (Sparganium 

angustifolium). Езерната ихтиофауна е изцяло продукт на изкуствени зарибявания с 

балканска пъстърва (Salmo trutta), американска пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и сивен 

(Salvelinus fontinalis) и вероятни зарибявания с хибридни форма, както и привнесения 

вид лешанка (Phoxinus phoxinus). Регистрирани са нелегални зарибявания със сивен и 

др. видове през последните 3 години в редица езера (напр. Реджепско езеро, 

Маричини езера, Урдини езера и др.). Единствено в яз. Карагьол не е установена 

никаква рибна фауна – поради източванията през последните години. 

Горите заемат 28688.7 ха от територията на парка. Основната част от тях (94.9%) 

са иглолистни. Горските екосистеми са разположени във височинен интервал между 

1300 и 2100 m н.в. Основни средообразуващи видове са смърчът (Picea abies), бялата 

мура (Pinus peuce) и белият бор (Pinus sylvesris). Средната възраст на горите в рамките 

на иглолистния пояс е над 100 години. Като екологически най-пластичен вид, бялата 

мура формира най-високо разположените горски екосистеми. В иглолистните гори по 

правило не е развит храстов етаж. Тревната растителност се формира от видове като 

черна боровинка (Vaccinium myrtillus), горска светлика (Luzula sylvatica) и горски вейник 

(Calamagrostis rundinacea), по-рядко от обикновена светлика (Luzula nemorosa), червена 

боровинка (Vaccinium vitis-idaea), киселец (Oxalis acetosella), повиснала кутявка 

(Moehringia pendula) и др. Високо обилие имат мъховете, като например 

Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurosium schreberi, Hylocomium splendens и др. 

В най-ниските части на парка са разположени екосистемите на обикновнения 

бук (Fagus sylvatica). Буковите екосистеми са както монодоминантни, така и изградени 

от смесени съобщества на бук с ела (Abies alba) или смърч (Picea abies), по-рядко с 

бял бор (Pinus sylvestris) и съвсем рядко с други дървесни видове. 

Храстовите екосистеми са представени основно във високопланинската 

безлесна зона на парка при надморска височена между 1900 и 2500 м. С първичен 

произход са екосистемите на клека (Pinus mugo), разпространен широко във 

високопланинската зона. Характерни за парка са екосистемите на ерикоидните 

храстчета на черната боровинка (Vaccinium myrtillus), червената боровинка (Vaccinium 

vitis-idaea), синята боровинка (Vaccinium uliginosum ) и връшняка (Bruckenthalia 

spiculifolia). С по-ограничено разпространение са представени екосистемите на 

сибирската хвойна (Juniperus sibirica) и мечото грозде (Arctostaphylos uva-ursi). 

Тревните екосистеми са разпространени основно субалпийската и алпийска 

зона на парка. Тяхното разпространение се обуславя от климатичните фактори, както и 

от плиткия почвен субстрат и наличието на пасищен режим поддържан в продължение 

на много десетилетия. Синтаксономичното разнообразие на тревните екосистеми е 

значително. Доминиращи видове в тях са качулатата гъжвата (Sesleria comosa), извита 

острица (Carex curvula), рилска власатка (Festuca riloensis), бролова власатка (Festuca 

airoides), картъла (Nardus stricta). 

Скалните екосистеми са разпръснати из цялата територия на парка, като 

скалните масиви са основно силикатни. Карбонатните скали са с ограничено 

разпространение в парка. В пояса на горите скалните екосистеми представляват 

каменни излази под склопа на гората, засенчени са от него и върху тях се развива 

специфична растителност често доминирана от обикновен здравец (Geranium 

macrorhizum), мъхове и папрати. Във високопланинската безлесна зона скалните 

екосистеми съдържат бедна на растителност среда, но често по тях се развиват редки 
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видове с консервационна значимост от родовете каменоломка (Saxifraga), плюскавиче 

(Silene), тлъстига (Sedum) и дебелец (Sempervivum). 

Територията на парка се характеризира с изобилие от планински езера, потоци 

и реки. В своята съвкупност те формират групата на сладководните екосистеми. Реките 

и потоците са предимно бързотечащи, с чакълесто и каменисто дъно и са бедни на 

растителност. Населяват се предимно от бентосна фауна. В покрайнините на 

сладководните екосистеми високо участие имат хигрофилни видове от групата на 

високотревието, като панчичева пищялка (Angelica pancicii), балканска паламида 

(Cirsium appendiculatum), чобанка (Petasites albus), аденостилес (Adenostyles alliariaе), 

шапиче (Alchemilla spp.), блатняк (Caltha palustris) и др.  

Специфични за парка са екоситемите на мочурищата и торфищата. Те заемат 

значителни площи. Характеризират се със специфична растителност и голямо 

изобилие от сфагнови мъхове. Специфичен елемент на тези екосистеми е 

божествената иглика. Най-широко разпространение в тази група екосистеми имат 

съобществата на чернеещата острица (Carex nigra). 

Макар и на много малки площи на територията на парка има и изкуствено 

създадени екосистеми. Това са основно пътища, строежи, насипи, водохващания и др. 

Те съдържат както елементи на естественото биоразнообразие за парка, така и някои 

видове, които вторично се разпространяват на нарушените места като например 

подбел (Tussilago farfara), пролетен спореж (Senecio vernalis), часовниче (Erodium 

cicutarium) и др. 

Видовото богатство на флората и микотата е разпределено както следва: 

Сладководни водорасли – 974 таксона. 

Лихенизирани гъби - 251 вида, 25% от общия брой видове, известни за България, 3 

вида с природозащитно значение, 3 вида стопанско значими (исландски лишей, дъбов 

лишей, боров лишей). 

Макромицети - 665 вида, над 30% от общия брой видове макромицети за 

страната, 64 вида с природозащитно значение. 17 вида стопански важни ядливи гъби.  

Мъхове - 313 вида мъхове, 42% от общия брой видове за страната, 83 вида с 

природозащитно значение. 

Папратовидни и семенни растения – 1318 вида, 32% от видовото богатство на 

страната, 153 вида с природозащитно значение. Ендемичните видове на територията на 

парка са 125 (9,5% от флората на парка), от които 89 вида са балкански ендемити и 36 

– български ендемити. 

Хигрофити - 260 таксона, 19 вида с природозащитно значение. 

Петрофити - 132 вида, 30 вида с природозащитно значение, 9 български 

ендемити, 21 Балкански ендемити. 

Лечебните растения са 142 вида, от които консервационно значимите видове са 

39 или 9,6% от лечебните растения в парка. Установени са 8 ендемита от които 2 

български и 6 Балкански. Видовете лечебни растения с малочислени популации и 

специфични местообитания са Рилски ревен (Rheum raponticum), Казашка хвойна 

(Juniperus sabina), Тис (Taxus baccata), Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia). 

Разнообразието във фауната е представено от следните организмови групи: 

Безгръбначни - 4186 вида, от които 44 в списъка на IUCN, 10 вида в Директивата за 

местооитанията, 347 редки вида, 280 ендемити, 261 реликтни видове. 

Риби – 7 вида (Балканска пъстърва, македонска пъстърва, американска 

пъстърва, сивен, главоч, лешанка, обикновен гулеш) 

Земноводни 10 вида и влечуги 18 вида – 20 вида от тях в Директивата за 

местообитанията. Два вида земноводни са ледникови реликти: Алпийски тритон 

(Ichthyosaura alpestris), Планинска водна жаба (Rana temporaria). Сред влечугите един 

вид е ледников реликт - Живороден гущер (Zootoca vivipara) и 1 е ендемит - Македонски 

гущер (Podarcis erhardii ) 

Птици – 156 вида, 35,5% от видовете в България, 143 вида защитени в ЗБР. 

Глациални реликти са три вида – врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка и трипръст 

кълвач. Ендемични подвидове – Балкански ендемити и субендемити – 7 вида, 6 вида 

ендемити. 
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Бозайници - 50 вида и 12 вида прилепи. Девет вида са включени в Директивата за 

местообитанията. Всички прилепи са с природозащитен статус. Глациален реликт е 

снежна полевка. Редки видове са алпийският козирог, дивата коза, рисът и златката. Два 

подвида бозайници са Балкански ендемити - дивата коза, която принадлежи към 

подвида Rupicapra rupicapra balcanica и невестулката, оснасяща се към подвида 

Mustela nivalis galinthias. 

Уязвими видове наземни бозайници, които следва да се разглеждат като 

предмет на специални мерки на територията на НП „Рила”, са кафявата мечка, вълкът и 

дивата коза. За тези видове е необходимо да се провеждат дългосрочни наблюдения и 

ежегоден мониторинг. 

Направената екологична оценка показва следното: 

 Уязвимост - ландшафтът и по-голямата част от природните местообитания в НП 

„Рила“ се отличават с ниска степен на уязвимост. С висока степен на уязвимост 

– местообитания 7140, 6430, *6230, *91D0, сладководни водорасли. Средна 

степен -  флора и фауна 

 Рядкост –преобладаващата част от природните местообитания са със средна и 

висока степен на рядкост 

 Естественост - всички природни местообитания, както и представителите на 

флората, фауната и микотата се отличават с висока степен на естественост, 

което се дължи на естествения характер на местообитанията на растения и 

животни и на статута на защитената територия. За флората делът на 

регистрираните чужди видове е незначителен – под 0.8% от общия брой видове 

 Типичност –средна степен за ихтиофауната, останалите организмови групи – 

висока степен 

 Размери –с изключение на едрите бозайници територията на парка е достатъчна 

за оптималното съществуване на популациите. Необходими са биокоридори 

със съседни територии. 

 Биологично разнообразие –голямо с участие на ендемични и реликтни видове , 

видове включени в Директиви и списъци със значение за ЕО 

 Стабилност – средна степен за ландшафта (ерозионни процеси и пожари), 

водни местообитания, водорасли, макромицети, тревни съобщества. 

По отношение на обектите на културно-историческото наследство на 

територията на НП „Рила“ и прилежащата 200 метрова зона няма археологически 

обекти на недвижимото културно наследство. На територията на 11-те общини с 

територия в НП „Рила“ има над 250 недвижими паметници (могили, храмове, къщи, 

сгради, исторически/лобни места, архитектурни ансамбли). 

Оценката, направена от посетителите на условията за отдих и туризъм е между 

4,45 до 5,17 по шестобалната система като цяло за маркировката, условия за 

настаняване, условия за снабдяване с храна и други вещи, отношение на 

домакините/хижарите, условия за практикуване на желаните дейности. Най-широко 

ценени са условията за добре устроен и безопасен пешеходен туризъм. Препоръките 

на анкетираните са: 

 Повече контрол, охрана и ефективно налагане на санкции в случай на 

нарушения; 

 Подновяване/текущо поддържане на маркировката; 

 Регламентиране и обозначене на  места за отдих, за бивак, за палатки; 

 Повече информация за условията - маршрути, пътеки, хижи, достъп, транспорт, 

инструкции за поведение и безопасност на туристите, предоставяне и 

поддържане на актуална информация с особен акцент върху интернет 

страницата на ДНП „Рила“ 

Неравномерното разпределяне на посетителския поток изисква решително 

подобряване на санитарно-хигиенните условия в най-натоварените места, като 

например в района на Седемте рилски езера, където близо трихиляден в най-

натоварените дни поток се обслужва от едва две отходни места към двете хижи и 

временните в лагера на Бялото братство. 
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Обичайно нагласата на практикуващите екстремни спортове е позитивна към 

природата, но често поради липсата на достатъчно информация и разбиране, те 

невинаги са наясно защо се налагат определени ограничения. Ефективният подход към 

регулирането на тези практики предполага: 

 Установяване на контакти с организациите на практикуващите екстремни 

спортове, които обхващат голяма част от тях (а до другите имат достъп); 

 Съвместни действия за подбор на райони/места, където вредите от тези 

практики са по-ограничени, регламентирането им в тези райони и забрана на 

места, където заплахите са много големи, а щетите- много трудно възстановими; 

 Съвместни информационни кампании за разясняване на причините за 

ограниченията; 

 Включване на тези организации и в други дейности на Дирекцията на НП „Рила“, 

където и доколкото това е приложимо. 

Обикновено организирането на масови прояви се извършва в периферията на 

националния парк или на подстъпите извън неговите граници. Те са свързани с 

организационната дейност на общини, туристически дружества и други 

неправителствени организации, обикновено под формата на традиционни местни 

събирания или отбелязване на местни или национални празници и събития. Всички 

общини и по-точно общинските центрове на веригата от селища около националния 

парк, имат изготвени културни календари за масови прояви и културни събития главно 

от местен характер. 

В селищата около парка не се наблюдава икономическа зависимост от 

събиране на природни продукти. Ползването на различните видове природни продукти 

е дейност за удоволствие, а не комерсиален характер.  

Осигуряването на дърва за огрев обаче е дейност, която пести сериозни разходи 

за домакинствата и има морално значение - възприема се като изконно право на 

местното население за ползване на прилежащите природни ресурси. В този смисъл 

значението на тази дейност за взаимодействието на ДНП „Рила“ с местното население 

е голямо и следва неговите потребности да бъдат добре проучени и адекватно 

удовлетворени. 

Предвид наличието на зони с различни режими и съответно различен начин на 

ползване и цели, специфичните проблеми са различни в различните зони на Парка. 

По отношение на резерватните територии, проблемите могат да се обобщят, както 

следва: 

 По-осезаемо антропогенно влияние главно в близост до границите, 

предизвикващо шумово замърсяване, повишена пожароопасност, 

бракониерство; 

 Промени в популациите на макромицетите и някои лечебни растения, обект на 

събиране като природен ресурс; 

 Естествени причини: слаба репродуктвна способност за някои видове; 

обрастване на тревните съобщества с храстова растителност; 

 Необходимост от кадри и техника за охрана, вкл. пожарна охрана; 

 Необходимост от продължителни научни изследвания за оценка на състоянието 

на популациите на приоритетни видове и природозащитното състояние на 

природните местообитания; 

 Обсъждане на възможностите за разширяване на границите на резервата, 

предвид осигуряване местообитания за популациите на някои видове от 

фауната. 

Зоната за Ограничено човешко въздействие обхваща основно територии от 

парка в близост до резерватите, но има и участъци, които широко навлизат сред 

„Многофункционалната“ зона. Като проблеми в тази зона могат да се посочат основно 

следните: 

 Неспазване на нормите за паша и ползване на природни ресурси, и 

определените за това места; 

 Бракониерство; 
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 Повишена антропопресия на някои места в парка, попадащи в тази зона; 

 Замърсяване с битови отпадъци и еутрофизация на езера и реки; 

 Шумово безпокойство. 

 

Зона „Туризъм“ и Зона „Инфраструктура 

Основните проблеми в тези зони са общи, тъй като и предназначението им в 

голяма степен се припокрива. Това са: 

 Наличие на хижи с отсътвие на санитарни съоръжения или такива в лошо 

състояние; 

 Наличие на битови отпадъци в прилежащите на хижите територии; 

 Наличие на неподдържани туристически маршрути; 

 Използване на туристически маршрути за конен и вело- спорт; 

 Диспропорция в разпределението на туристическия поток и локализацията на 

хора – по отношение на време и място; 

 Повишена пожароопасност; 

 Замърсяване с битови отпадъци; 

 Наличие на изоставени или в лошо състояние сгради, част от които с неизяснена 

или променена собственост; 

 Липса на редовно поддържане на туристическите маршрути – обновяване на 

маркировката и разчистване на пътеките от паднали дървета и камъни; 

 Изнасяне и обработка на отпадъци; 

 Отсъствие на система за преработка на отпадни води от хижи и др. сгради; 

 Липса на актуална информация за парка като защитена територия, за 

състоянието на туристическите пътеки, за пунктовете за първа помощ.  

Зона „Многофункционална“ 

Тази зона заема периферните части на парка, но включва райони с 

различна надморка височина и в тази връзка с различни природни комплекси. В 

близост до границите на Парка преобладават горските територии, в които 

обитават множество видове от фауната с висок природозащитен статут. 

Едновременно с това тук са и основните подходи към вътрешността на парка, 

както и населени места, в които местното население има интерес за развитие 

на малък и среден бизнес, свързан с ползване на планината. Основните 

проблеми на тази зона са: 

 Отсъствие на оптимално съчетаване между опазване на защитената територия и 

генериране на приходи за местното население от дейности в периферните 

части на зоната и в територии, близки до границите на парка; 

 Замърсяване с битови отпадъци и еутрофизация на езера и реки; 

 Шумово безпокойство от неразрешено ползване на МПС, ATV, моторни шейни, 

кросови мотори; 

 Повишена пожароопасност, поради палене на огън извън определените места; 

 Неспазване на нормите за паша и ползване на природни ресурси; 

 Бракониерски лов и риболов; 

 

През последните години все по-често се говори за екосистемните „услуги“ или 

ползи, които предоставя природата за човека. Без съмнение територията на НП „Рила“ 

представлява изключителна ценност, като се има предвид богатството на реки и езера, 

източници на вода за редица населени места, вкл. София. Важен фактор за задържане 

на водите са горските екосистеми. Високопланинските пасища, използвани в 

значително по-голяма степен в миналото, съхраняват и до днес потенциал за развитие 

на животновъдство, съобразено с нормите и режимите в защитената територия. Редица 

тревни съобщества са подходящи и за сенокосно ползване. Пасищното и сенокосното 

ползване при определена норма и съобразено с типа тревни съобщества поддържа 

специфично разнооразие от растителни видове, което при други условия се променя в 

резултат на протичащи процеси на смяна на едни видове с други. Източник на поминък 

за местното население са и природните продукти като билки, плодове, гъби. Големи 

възможности има и за култивиране на местни видове, което от една страна ще опази 
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естествените популации на лечебните видове растения, а от друга ще осигури доходи 

за местните общности. 

Основната ландшафтна закономерност в Рила планина е височинната 

зоналност. Като защитена територия ландшафтите в националния парк се отличават с 

ниска степен на антропогенна трансформация. Първичните ландшафти заемат повече 

от две трети от територията му (69,6%), а вторичните 29,7%. Ландшафтите със значителни 

антропогенни промени заемат по-малко от един процент от територията му (0,7%). 

На ниво клас територията на парка попада изцяло в планинските ландшафти, 

които като цяло се отличават с висока естетическа стойност и това дава основание за 

цялостна висока оценка на територията. На ниво род с най-висока естетическа 

стойност се открояват периглациалните и реликтноглациални ландшафти. Техните 

геоморфоложки особености предопределят голямо разнообразие от релефни форми 

с голяма атрактивност на външния облик като циркуси, пирамидални върхове и други, 

които придават живописност на пейзажа и в същото време осигуряват отлична 

видимост. Водните обекти – езера, реки, водопади допълват разнообразието от 

природни дадености в планината. 

Биологичното разнообразие на територията на парка е представено от различни 

типове природни местообитания, растителни съобщества и богат комплекс от видове 

на флората, фауната и микотата. Значителна част от тези компоненти на биотичната 

среда са с висока природозащитна стойност, тъй като или се срещат ограничено в 

България, или са включени в различни български и европейски нормативни документи, 

определящи статутът им на консервационно значими обекти. 

Територията на Националния парк попада в две защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000 в България – зона „Рила“ BG000495 по Директивата за 

местообитанията и по Директивата за птиците.  

Горската и високопланинската част на Парка предоставят уникални 

възможности за научни изследвания и мониторинг на природни местообитания и 

популации на растения, животни, гъби. Като територия, заледявана през минали 

геологични времена, планината е съхранила обекти от живата и неживата природа, 

които се срещат само тук. Ендемитите и глациалните реликти растения и животни 

придават допълнитело високо природозащитно значение на територията.  

Рила и в частност територията на Националния парк са сред предпочитаните 

дестинации за туризъм и почивка. Значителна част от територията на парка е достъпна 

чрез туристическите маршрути. Хижите предоставят възможност за пренощуване, 

редица места се използват са бивакуване. Природните и куртурно-исторически 

забележителности в прилежащите територии допълнително засилват значението на 

Националния парк като място за туризъм и рекреация. Съществуват достатъчно 

предпоставки за участие на местните общности в рекламата на Парка и прилежащите 

територии като желана дестинация, което ще доведе до преки ползи от предлаганите 

услуги. В тази насока са и усилията на Агенцията за регионално развитие на Рила, която 

активно работи с общините, гранчещи с територията на Парка. 

Функционалното зониране на Парка, дефинирано в План 01 се запазва и в 

настоящия актуализиран план, а именно това са следните зони: зона „Резервати“, зона 

„Ограничено човешко въздействие“, зона „Туризъм“, зона „Многофункционална“, зона 

„Инфраструктура“. В резултат на теренните проучвания и получаването на актуални 

данни за разпространението на видове растения, животни и природни местообитания, 

са предложени няколко нови полигона от зона „Многофункционална“ за включване в 

зона „Ограничено човешко въздействие“.  

Детайлизирани са режими, норми и условия за всяка зона. За територията на 

целия парк са дефинирани следните забрани, норми и условия, съгласно чл.21, т.16 от 

ЗЗТ: 

Забрани 

1. Строителството на нови хижи, увеличаване на легловата база на 

съществиващите хижи и заслони, както и промяната на предназначението им. 

2. Изграждането на ВЕЦ, соларни инсталации и ветрогенератори с цел продажба 

на електроенергия. 
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3. Движението на МПС, включително АТВ, спортни мотори, моторни шейни и 

използването на летателни средства, освен при спасителни акции, изпълнение 

на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на 

служители на ДНП „Рила“, МВР, МО и за обслужване на съществуващи обекти на 

територията на парка и извършване на помощни и спомагателни дйности за 

други допустими дейности, след получаване на разрешително от ДНП "Рила“.  

4. Паркирането на МПС, включително АТВ, спортни мотори, моторни шейни и 

използването на летателни средства, освен при спасителни акции, изпълнение 

на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на 

служители на ДНП „Рила“, МВР, МО и за обслужване на съществуващи обекти на 

територията на парка и извършване на помощни и спомагателни дйности за 

други допустими дейности, след получаване на разрешително от ДНП "Рила“. 

5. Движение на домашни любимци без повод и пастирски кучета без спъвачки. 

6. Пускане и изоставяне на животни, както и всякакви други действия, които поставят 

животните в хипотезата на определението "безстопанствени животни 

7. Използването на хеликоптери за транспорт на хора в парка с изключение при 

спасителни акции и за нуждите на ДНП „Рила“. 

8. Използване на плавателни средства като лодки, салове, водни колела, 

надуваеми гуми, дюшеци и други във водните площи, освен при поддържащи и 

възстановителни дейности, служебни мероприятия, научни изследвания, 

мониторинг и спасителни акции. 

9. Събирането и транспорта на билки, гъби, плодове и семена  за търговски цели, 

без разрешително от ДНП „Рила“ и извън определените места с този проект и 

годишните планове на ДНП „Рила“. 

10. Увреждане на растителността, събиране на растителни видове или части от тях, 

вкл. семенен материал и корени, с изключение на лечебни растения при 

условията на Плана за управление. 

11. Използване на семенен материал, добит извън територията на Парка и 

прилежащите територии при възстановителни дейности. 

12. Извършване на санитарни сечи при повреди и съхнене, под 5 % от запаса на 

насаждението с изключение на санитарни сечи в смърчови и бялборови гори 

13. Преработката (консервирането) на плодове, гъби и  билки. 

14. Сечта, извоза и транспортирането на дървени материали и дърва за огрев на 

територията на парка, без разрешително от ДНП „Рила“ и без маркировка с 

марка на ДНП „Рила“. 

15. Пашата на домашни животни и сенокоса без разрешително от ДНП „Рила“, 

както и пашата без пастир. 

16. Настаняването и пашата на домашни животни без писмено становище от 

държавен ветеринарен лекар, че животните са здрави. 

17. Къпането и миенето във водните обекти. 

18. Миенето, ремонта и обслужването на моторни превозни средства на 

територията на парка, освен тяхната експлоатация за съответните нужди, 

съгласно режимите и нормите. 

19. Строителството на бентове и други хидротехнически съоръжения, които 

преграждат изцяло течащите води, без да имат изградени рибни проходи и/или 

такива с отрицателно въздействие върху хидрологичния режим и 

биоразнообразието. 

20. Любителския риболов във всички реки в Парка. 

21. Любителския риболов във всички езера, с изключение на: Йончево езеро, 

Свинското езеро, двете мусаленски езера, пред хижа Мусала, ез. Грънчар, 

Сухото езеро (общ. Белица), Вапски езера. 

22. Зарибяването на реки, в които има естествено балканска пъстърва. 

23. Унищожаването или увреждането на съоръжения от туристическата, 

образователната и информационната инфраструктура на парка. 

24. Ограждането на дворни места на  хижи, заслони и други сгради, предназначени 

за отдих. 
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25. Заснемането на игрални и документални филми, и създаването на други 

творчески продукции без разрешение от ДНП „Рила“. 

26. Провеждането на научни и мониторингови изследвания на територията на парка 

и резерватите, без разрешение от ДНП „Рила“. 

27. Всякакви дейности, свързани с управление на битови и приравними към битовите 

отпадъци, с изключение на събиране и транспортиране извън територията на 

Парка на отпадъци, генерирани от туристическата дейност и управлението на 

територията. 

28. Изкуственото осветление на територии извън определената зона на сгради и 

съоръжения. 

29. Извършването на каквито и да било дейности, източник на шумово замърсяване, 

създаващо пречки за пълноценен отдих или нарушаващо нормалните условия в 

местообитанията на животинските видове населяващи територията на Парка при 

съблюдаване на нормите в съответните зони, освен при дейности, съгласувани с 

ДНП „Рила“. 

30. Организиране и провеждане на масови мероприятия без съгласуване по реда 

на § 7 от ЗЗТ; 

31. Бивакуване и палене на огън извън определените за това места 

 

Норми 

1. Събиране на плодове , билки,  гъби и семена  

За лични нужди:  

 Плодове (диви круши, ябълки, скоруши, джанки и др..), в свежо състояние за едно 

лице, за един ден  - до 10.0 кг.; 

 Билки в свежо състояние за едно лице за един ден от Приложение 1.14-14 

 Корени, коренища,луковици или грудки – до 0.5 кг; 

 Стръкове - до  2 кг; 

 Листа – до 1 кг; 

 Кори,  цветове - до 0.5 кг; 

 Семена-до 0.05 кг; 

 Плодове (боровинки, шипки, малини, къпини)– до 7 кг; 

 Пъпки - до 0.5 кг; 

 Талус - -до 0.25 кг. 

 Гъби в свежо състояние за един ден за едно лице - до 5.0 кг. 

За стопанска дейност 

Местата и количествата се определят от ДНП „Рила“ и се съгласуват с МОСВ за 

всяка година в зависимост от състоянието на популациите на видовете. Разрешенията, 

издавани от ДНП за събиране да бъдат на база конкретните налични ежегодни 

количества. Да се спазва принципа на ротация на находищата и въвеждане при 

необходимост на нулеви години. 

2. Поддържането на съоръженията и сервитутните площи на електропроводи, 

канали, надземни и подземни съоръжения, пътища, санитарноохранителни  зони 

на водоизточници и др. се извършва с разрешение от ДНП „Рила“, съгласно 

нормативните актове за съответните съоръжения. 

3. Поддържащи и възстановителни дейности в горите се извършват по утвърден 

устройствен проект. До изготвянето на устройствен проект, добивът се извършва 

по годишен план  на ДНП, утвърден от  МОСВ. 

4. При поддържащи и възстановителни дейности в горите със съпътстващ добив на 

дървесина, извозът да се извършва по начин, който в значителна степен опазва 

почвата и подрастта. 

5. Санитарни мероприятия в горите, извън тези в резерватите, са поддържащи 

дейности, които се извършват след съгласуване с министъра на околната среда 

и водите или оправомощени от него длъжностни лица, издадено след 

положително научно становище от Българска академия на науките и 

положителна оценка за съвместимост. 
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6. Паша на домашни животни 

 За едър добитък – минимум 12 дка на глава. 

 За овце - минимум 4 дка на глава. 

 В зависимост от проективното покритие на тревните видове нормите за 

паша могат да се променят със заповед на Директора на ДНП „Рила“. 

 Стадата се придружават от най-много три кучета, които задължително 

носят спъвачки. 

7. Правилата за любителски риболов да бъдат съобразени и разписани съгласно 

разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). 

Условия 

1. При управлението на рибните популаци, извън тези по Закона за  биологичното 

разнообразие , се прилага Закона за рибарството и аквакултурите. 

2. Възстановяване на популациите на автохтонните видове риба трябва да отговарят 

на препоръките на Международния съюз за защита на природата за 

реинтродукции и транслокации и да има проучване за целесъобразност 

одобрено от Националния съвет по биологично разнообразие. Програмата за 

реинтродукция на изчезнали видове риби от територията на Парка цели 

възстановяване на изчезнали автохтонни произходи от техни находища, където е 

невъзможно тяхното възстановяване по естествен път. Програмата се изпълнява 

чрез едно или няколко разселвания на риби с местен произход и няма за цел 

редовно разселване на млади риби с цел компенсиране на влиянието на 

риболова 

3. Всички действия, свързани с издирване, обявяване , изучаване и опазване на 

паметниците на културата се извършват по реда на Закона за паметниците на 

културата и музеите. 

4. При опазването, управлението и ползването на лечебните растения се прилага 

Закона за лечебните растения. 

5. Министерството на околната среда и водите спира определени дейности или 

въвежда временни ограничения за ползване на определени ресурси по 

предложение на ДНП „Рила“,  в зависимост от състоянието на компонентите на 

околната среда и видовете, установено при мониторинга; 

6. Композиционното решение и оборудването на местата за отдих, както и самите 

елементи, се изграждат по индивидуални проекти. 

7. Лицата, провели научни изследвания/мониторинг предоставят на ДНПР копия от 

събраните данни и получените резултати 

Предложени са програми и проекти, обединени в 11 направления, изпълнението 

на които през следващите години да осигури постигане на заложените цели, свързани 

с опазване и поддържане на биоразнообразието чрез научни изследвания, вкл. 

мониторинг, осигуряване на условия за отдих и туризъм, съвместни дейности между 

ДНП „Рила“ и местните общности, повишаване на сътрудничеството между местните 

общности при провеждане на дейности, свързани с реализиране на доходи, както и 

кадрово и техническо подпомагане на парковата администрация. 
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ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ 

 

0.1.ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА 

Настоящата актуализация на Плана за управление на Национален парк „Рила“ се 

основава на следните документи: 

Закон за защитените територии – обн. ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. ДВ, бр. 38 от 

18.05.2012 г.: 

Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия 

и по ред, определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет. 

(2) Плановете за управление на национални и природни паркове се разработват в срок 

до три години, а на резервати и поддържани резервати- в срок до две години от 

обявяването им. Плановете се актуализират на всеки десет години. 

 Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии – 

обн. ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. бр. 55 от 20.07.2012 г.: 

Чл. 4. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Плановете за управление се 

актуализират на всеки 10 години по реда на глава трета. До актуализацията на плана за 

управление се запазват разписаните в него режими и норми за ползване на земи, гори 

и водни площи, строителство и други дейности, освен в случаите на промени по реда 

на глава четвърта. 

 Публикувано Техническо задание за разработване на актуализиран План за 

управление на НП „Рила”, утвърдено от Министъра на околната среда и водите. 

Заданието определя обхвата и съдържанието на ПУ. 

 

0.2.ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 

0.2.1. Планът за управление (ПУ) е разработен с участието на следните експерти 

 

Директор на проекта: Росана Матева 

Ръководител на екипа: доц. д-р Анна Ганева 

Координатор на проекта: Десислава Лилова 

Ключови експерти: проф. д-р Светлана Банчева, проф. д-р Ива Апостолова, гл. ас. 

Владимир Владимиров, доц. д-р Васил Попов, инж. Евгения Андреевска, доц. д-р 

Александър Гиков, инж. Пенчо Добрев, Надя Цветкова 

Неключови експерти в екипите на ключовите експерти: специалисти в областта на 

геология, геоморфология, климатология, хидрология, хидробиология, социология, 

флора, фауна, растителност, екосистеми и природни местообитания, мониторинг на 

околната среда и биоразнообразието,лесоинженерство, геодезия, ГИС. 

0.2.2. В процеса на разработване на плана бяха проведени следните обсъждания, 

работни срещи 

 

0.2. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 

 

В процеса на разработване на Плана за управление, съгласно чл. 12 (4) от НРПУЗТ, 

изискванията на Заданието за разработване на Плана за управление, както и 

допълнителни 

работни срещи инициирани от Изпълнителя, са проведени следните работни и 

информационни срещи и обсъждания: 

1. Информационни срещи: 

 Териториална информационна среща за общините Дупница, Сапарева баня и 

Рила – проведена на 03.06.2015г. в община Дупница; 

 Териториална информационна среща за общините Самоков, Долна баня, 

Костенец и Белово – проведена на 04.06.2015г. в община Самоков; 
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 Териториална информационна среща за общините Благоевград, Разлог, 

Симитли, Белица и Якоруда – проведена на 05.06.2015г. в община Благоевград; 

 Информационна среща с представители на неправителствени организации – 

проведена на 19.08.2015г. в гр. София; 

 Информационна среща с представители на бизнеса – проведена на 

20.08.2015г. в гр. София. 

На тези срещи се представиха конкретни социално-икономически условия, проблеми 

и предложения за развитие в прилежащите територии и в границите на Националния 

парк „Рила“. 

2. Двудневни работни срещи, съгласно утвърденото от министъра на околната 

среда и водите Задание за обсъждане на представените резултати с експерти и 

консултанти към ДНП „Рила“ Дирекция „НСЗП“, ОКС към ДНП „Рила“ и заинтересованите 

страни: 

 Първи модул – представяне на раздел „Характеристика на абиотичните 

фактори“ – 15-16.06.2015г. 

 Втори модул – представяне на раздел „Биологична характеристика“ – 29-

30.06.2015г.; 

 Трети модул – представяне на Част 2 Дългосрочни цели и органичения и Част 3 

Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите – 20-

21.07.2015г. 

 Четвърти модул – представяне на Част 3 Норми, режими, условия и препоръки за 

осъществяване на дейностите и Част 4 Оперативни задачи и предписания за 

опазване и ползване – 03-04.08.2015г.; 

 Пети модул – представяне на целия План – 17-18.08.2015г.; 

В рамките на актуализирането на плана са проведени редица срещи и консултации с 

екипа на Дирекцията на парка – експертите от Централния офис в Благоевград, 

началниците на паркови участъци, охраната на парка, ръководството на Дирекцията. 

Екипът, разработващ АПУ участва в заседанието на Обществения Консултативния съвет 

към Дирекцията на НП „Рила“ (20.05.2015 г.), на което беше представен процеса по 

актуализирането на плана.  

 

0.3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА 

Планът за управление на НП „Рила“ е документ, чието предназначение от една 

страна е да стъпи на наличната информация от План 01, а от друга, да се актуализират 

данните по всички части от План 01, като се направи анализ на постигнатото и да се 

заложи разнообразие от дейности и управленски мерки, които за следващия 10-

годишен период да осигурят оптимално управление на защитената територия. Тези 

основни насоки предполагат разработка на следните по-значими теми: 

 Богатство на флора, фауна, микота, растителност, природни местообитания, 

ландшафт; 

 Характеристика на локалните абиотични фактори като предпоставка за 

развитие на местното биоразнообразие; 

 Разкриване на научната и образователната стойност на Парка като защитена 

територия и важен природен комплекс заедно с прилежащите територии; 

 Културно-историческото наследство в региона и местните традиции; 

 Ползване на ресурсите в Парка; 

 Отдих и туризъм в Парка; 

 Ползването на прилежащите територии, достъпа до Парка и възможностите за 

научни и образователни програми, които да гарантират опазването на 

природния комплекс; 

 Систематизиране на натрупаните данни и създаване на възможност за 

разработване на мониторингови програми за оценка на състоянието на 

популации на видове и на природни местообитания; 

 Отчитане на съществуващи и потенциални заплахи и мерки за ограничаването и 

отстраняването им. 
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Наличието на одобрен План за управление е предпоставка за планиране на 

дейности на проектен принцип и търсене на възможности за финансиране от 

национални и чуждестранни източници. Целта на този документ е и да се постигне 

управление, основано на взаимодействие с всички заинтересовани страни и 

обединение на натрупан опит. 

 

 

ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.0.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 

Национален парк “Рила” е разположен в Рила планина и е част от територията 

на четири области от Република България. 

 Област Благоевград – с четири общини – гр.Благоевград, гр. Белица, гр.Разлог, 

гр.Симитли и гр. Якоруда с общо девет землища – с. Бистрица, гр.Белица, с.Бачево, 

с.Годлево, с.Горно Драглище, с.Добърско, с. Долно Драглище, с. Долно Осеново и 

гр.Якоруда.  

 Област Кюстендил – с две общини – гр. Дупница и гр. Сапарева Баня с общо пет 

землища – с. Бистрица, с. Самораново, с. Овчарци, с. Ресилово, и гр. Сапарева 

баня.  

 Област София – три общини – гр. Долна Баня, гр. Костенец и гр. Самоков с общо 

осем землища – гр. Долна Баня, гр. Костенец, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. 

Маджаре, с. Мала Църква, с. Радуил и гр.Самоков.  

 Област Пазарджик – една община – гр. Белово с три землища – гр. Белово, с. 

Габровица и с. Сестримо.  

Граници 

Границата на НП "Рила" е определена върху кадастрална основа, чрез пряко 

геодезическо заснемане и трасиране на терен, като е приложена Заповед РД № 397 от 

15.10.1999 год. и в съответствие със Заповед № РД - 764 от 28.10.2008 год. и приложението 

към тази Заповед за Координатния регистър на границата. 

Общата дължина на границата е 402.084 км и се състои от 21 532 точки (чупки) 

дефинирана с координати в Координатна система 1970 год. 

Дължина на границите на резерватите в НПР е: 

 Резерват "Централен Рилски" - 104.905 км с 4 672 точки (чупки) - дефинирани с 

координати 

 Резерват "Ибър" - 61.928 км с 6 929 точки (чупки) - дефинирани с координати 

 Резерват "Парангалица" - 20.400 км с 850 точки (чупки) - дефинирани с 

координати 

 Резерват "Скакавица" - 9.454 км с 755 точки (чупки) - дефинирани с координати 

 Резерват "Рило манастирска гора" - 100.265 км с 5 598 бр. точки (чупки) - 

дефинирани с координати 

 Броя на точки (чупки) са уточнени на база Цифровите модели за общата 

граница и границите на резерватите в НПР. 

Границата на НПР е трасирана на база предварително съгласувана схема с 

ръководството на ДНПР, като координатите на трасираните точки са на база 

Координатния регистър, приложен към Заповед № РД - 764 от 28.10.2008 год. и 

обнародван в ДВ. 

Трасираните точки на терен са обозначени с геодезически знак съгласуван и 

одобрен с ДНПР. 

Границата на парка е отразена в цифров модел и е изчертана графика в М 1:25 

000, и изготвено Приложение с номера и координати на точките придружено с кратко 
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описание за теренното разположение на границата по землища, попадащи на 

територията на парка. 

При терените геодезични заснемания и трасиране границата на НП "Рила" се 

установиха две грешки. Едната в м. "Кривия улук" до ски пистата, където имот 000596 по 

КВС на с. Бистрица ЕКАТТЕ 04217, общ. Благоевград е отразен погрешно от двете страни 

на дерето, което се явява естествена граница на НП „Рила“.  

Имотът е записан погрешно на "Държавата-ВИК" ЕООД, като след геодезичните 

работи на терен в присъствието на Началник Парков участък "Благоевград" и проведена 

работна среща с ръководството на НП "РИЛА", ДГС Благоевград и специалистите от 

ДЗЗД "РИЛА КОНСУЛТАНТИ", грешката бе отстранена, като в КВС се образуваха два 

нови имота 001396 на "ВиК" ЕООД, извън парка и имот 001395 на държавата-МОСВ в 

парка, като по този начин бе спазена Заповед № 397 от 15.10.1999г. 

Втората грешка бе установена при терените геодезични заснемания и 

трасиране границата на НП "РИЛА" в м. "Зелени рид" в з-ще с. Говедарци ЕКАТТЕ 15285, 

общ. Самоков в присъствието на Началник Парков участък "Говедарци" и касае имоти с 

идентификатори 15285.10.204, 15285.10.165, 15285.10.176, 15285.10.162 държавна 

собственост и имоти 15285.10.444, 15285.10.446 частна собственост на "Агросим" ЕООД. 

За отстраняване на грешката бе извършено подробно геодезично заснемане на 

границата на парка съгласно Заповед№ 397 от 15.10.1999г., ски влек и сграда за 

продажба на билети, на чиято база бе изготвена Преписка за отстраняване на явна 

фактическа грешка в Кадастралната карта и регистри която да бъде процедирана в 

СГКК-София област. 

При трасиране границата на парка се констатираха три случая, когато 

границата минава през две сгради - спортна база "Белмекен" и водонапорна сграда 

кула в ПУ - Костенец и през имот "Стрелбище" към спортна база "Белмекен". 

Територията на НП „Рила“ попада в две защитени зони от екологичната мрежа 

Натура 2000 в България – зона BG0000495 „Рила“ по Директивата за местообитанията и 

по Директивата за птиците. 

 

 

1.1.ПЛОЩ НА ПАРКА И НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Общата площ на парка на база цифровия модел възлиза на 77 922.701 ха. 

Площта на резерватите е: 

  

 "Централен рилски"  - 12 381.272 ха 

 "Ибър"                         -   2 260.920 ха 

 "Парангалица"            -   1 487.317 ха 

 "Скакавица" -        83.325 ха 

 

Изчисленията на площите са на база актуални данни за кадастралната основа - 

Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) и Карта на възстановената 

собственост (КВС), които са получени с писма от АГКК (Агенция по Геодезия, 

Картография и Кадастър) с актуалност към 22.05.2015 год. от Министерството на 

земеделието и храните с актуалност 04.06.2015 год. 

Всички изчисления на площи, дължини и дефиниране на координати са в 

Координатна система 1970 год. Зона К-9. 

Информацията за площта на парка е различна в съществуващите досега 

източници, тъй като винаги е изчислявана графично и по описание. 

От създаването на Национален парк " Рила " със Заповед № 114 от 24.02.1992 г. 

като Народен парк "Рила", видоизменен със Заповед № РД 247 от 19.07.1999г 

(изключване на територията на сегашния ПП Рилски манастир), прекатегоризиран в 

национален парк със Заповед № РД 397 от 15.10.1999г., площите на защитената 

територия се променят. Общата площ по заповедта за обявяване е 81 046ха (с 3 123 ха 

над действителната), като тя е грешна, тъй като от нея не става ясно от какъв картен 

материал или баланси са изведени площите за високопланинските пасища и ливади 

по общини, а Лесоустройствените проекти в същността си са Технически проекти за 
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стопанисване и управление на горските територии и от тях не може да се съди за точна 

площ и положение. 

Площта на парка, разпределена по области и землища е както следва: 

 

1. Област Благоевград :  - 28 888.8 ха 

 Землище с. Бистрица  -   7 641.2 ха 

 Землище гр.Белица  -   3 726.0 ха 

 Землище с. Бачево  -   1 340.5 ха 

 Землище с. Годлево  -      804.2 ха 

 Землище с. Горно 

Драглище  

-      371.4 ха 

 Землище с. Добърско  -   2 132.2 ха 

 Землище с. Долно 

Драглище  

-   1 881.2 ха 

 Землище с. Долно Осеново  -   1 701.3 ха 

 Землище гр.Якоруда  -   9 290.8 ха 

  

2. Област Кюстендил  –  9 239.8 ха 

 Землище с. Бистрица  -   3 638.7 ха 

 Землище с. Самораново  -   1 362.6 ха 

 Землище с. Овчарци  -      898.4 ха 

 Землище с. Ресилово  -      816.6 ха 

 Землище гр. Сапарева баня  -   2 523.5 ха 

  

3. Област Пазарджик   –  4 913.2 ха 

 Землище гр.Белово  -          6.3 ха 

 Землище с. Габровица  -      372.5 ха 

 Землище с. Сестримо  -   4 534.4 ха 

  

4. Област София  – 34 880.8 ха 

 Землище гр. Долна Баня  -       827.3 ха 

 Землище с. Костенец  -    4 490.9 ха 

 Землище с. Бели Искър  -    8 077.1 ха 

 Землище с. Говедарци  -    6 865.2 ха 

 Землище с. Маджаре  -         91.9 ха 

 Землище с. Мала Църква  -    4 461.6 ха 

 Землище с. Радуил  -    4 382.1 ха 

 Землище с. Самоков  -    5 684.7 ха 

 

Анализ по отношение на граници и площи 

Анализът по Част "Геодезия и кадастър" се базира на съпоставяне подхода до 

момента по набиране на информация за граници, площи, сгради, съоръжения и 

инфраструктура, чрез огледи на терен и обработка на писмена информация от 

администрации, учреждения експлоатационни дружества с подхода, чрез използване 

на съвременни методи и технологии по създаване на цифрови модели и отразяването 

им в ГИС, предоставяща възможност за точност и коректност на информацията и 

нейното ползване за правилно управление на НПР. 

Със Заповед РД № 764 от 28.10.2008 год. на Министъра на МОСВ и приложението 

към нея за Координатния регистър на границата на НПР включващ 21 532 бр. точки 
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(чупки), границата е осъвременена и онагледена в цифров вид, с което е определена 

окончателната площ на парка - възлизаща на 77 922.701 ха 

Цифровият вид за границата на парка, ползваните и актуални към момента 

цифрови модели на КВС и ККР  за 25 землища на територията на парка, както и 

извършените геодезически работи при актуализацията на ПУ (дейности по създаване на 

кадастър на сгради и съоръжения, трасиране и заснемане на граници), допринасят за: 

 уточняване на точни площи и дължини на граници на всички резервати от НПР; 

 изясняване площите на територията на парка по начин на трайно ползване; 

 уточняване на площи по области и землища, включени в НПР; 

 изготвяне на баланс по вид собственост на площите в НПР; 

 изготвяне на обобщен Регистър за сгради и съоръжения на територията на 

парка по вид собственост и документи, удостоверяващи собствеността; 

 от Регистъра към Кадастралната карта ще може да се проследи движението 

на собствеността и анализира евентуална неправомерна регистрация на 

собственост и при необходимост започване процедура за установяване 

окончателно на собствеността. 

Направеният основен преглед на цифровите модели на КК и КВС за землищата 

на територията на парка и след нанасяне на границата и трасирането на същата на 

терена, се наложи за 7 землища с общо 36 имоти да се отразят явни фактически 

грешки. За 2 сгради, където границата преминава през спортна база "Белмекен" и 

водонапорна сграда кула в ПУ - Костенец и за един имот "Стрелбище" към спортна 

база "Белмекен" са подготвени преписки за задвижване на процедури за изменение в 

съответствие със ЗКИР (Закона за кадастъра и имотния регистър) и ЗСПЗЗ (Закон за 

собствеността и ползване на земеделските земи) с оглед отразяване в актуалните 

цифрови модели и на тази база създаване на актуален цифров модел за територията 

на парка. 

Всички геодезически изчисления на площи, дължини и дефиниране на 

координати са в Координатна система 1970 г. - Зона К-9. 

 

1.2. ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 
1.2.1. Фондова принадлежност  

Общата площ на НП „Рила“ е 77922.7 ха, а площта на горските територии е 55 795.6 ха, 

от които 28 688.7 ха са гори, 16 856,2 ха клек и незалесени (недървопроизводителни) 

територии  10 250.7 ха. Недървопроизводителните територии от горския фонд се 

разпределят на скали, реки и блата 5593.6 ха, поляни 2721.3 ха и др. Високопланинските 

ливади и пасища са 22127.1 ха, в тези площи също има езера, реки, сипеи и пътища, 

които подробно са описани в приложенията. 

 На територията на НП „Рила“ има и 4 резервата - Скакавица, Парангалица, 

Централен Рилски резерват и Ибър с обща площ 16212.8 ха. 

 В сравнение с План 01 горските територии са се увеличили с 2314,6 ха в резултат 

на самозалесили се територии с клек 1604.9 ха и гори 709.7 ха. 

 Горските територии заемат 77.6 % от общата площ на парка, а площта на горите 

съответно 57.2%. 

 

1.2.2. Административна принадлежност 

Национален парк „Рила“ е разположен на територията на 4 области – Благоевград, 

Кюстендил, Пазарджик и София, 11 общини – Благоевград, Белица, Белово, Разлог, 

Симитли, Якоруда, Дупница, Сапарева баня, Костенец, Самоков и Долна баня и 20 

землища описани в таблицата и графиката  и процентното съотношение наа площите. 
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Фигура 1.2.2 - Разпределение на територията на НП „Рила“ по  землища 

 

 
 

 

1.3. ЗАКОНОВ СТАТУТ 

1.3.1. Законът за защитените територии урежда подробно въпросите по устройство, 

управление и опазване на резервата. В него за съответстващите категории по чл. 5 

„резерват” са определени режими, собственост, предназначение, управление и 

охрана на защитената територия. Според ЗЗТ управлението и контрола на резерватите 

се осъществява от МОСВ чл. 46 (1) ал. 1., а непосредственото му управление се 

осъществява от РИОСВ-Пазарджик. 

1.3.2. Законът за биологичното разнообразие урежда отношенията между държавните, 

общинските, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване 

на биологичното разнообразие на Р България. В приложения са дадени видовете и 

местообитанията за опазване и защита. Също така регламентира целите и режимите 

за обявяване на защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.  

1.3.3. Законът за лечебните растения урежда отношенията свързани с управлението на 

дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително 

събирането и изкупуването на получаваните от тях билки. За находища на лечебни 

растения, намиращи се в защитени територии, се прилагат режимите и нормите, 

установени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете 

за управление на защитените територии, а по отношение на опазването и ползването – 

разпоредбите на този закон. 

1.3.4. Законът за устройство на територията урежда обществените отношения, 

свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и 

строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за 

устройствени цели.  

1.3.5. Законът за водите урежда собствеността и управлението на водите на 

територията на Р България като общонационален неделим природен ресурс и 

собствеността на водностопанските системи и съоръжения. 

Съгласно чл. 119а от Закона, зоните за защита на водите са: 

1. водните тела и санитарно-охранителните зони по чл. 119, ал. 4; 
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2. зоните с води за къпане; 

3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: а) 

уязвими зони; б) чувствителни зони; 

4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

5. защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични 

видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен 

фактор за тяхното опазване. 

Съгласно чл. 119б от Закона, за териториите и зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 могат да 

бъдат определени специфични изисквания към състоянието на водите, които трябва да 

се постигнат и/или поддържат според: 

1. заповедта за обявяването, издадена по реда на Закона за защитените територии или 

Закона за биологичното разнообразие; 

2. влязъл в сила план за управление на защитена територия или защитена зона; 

3. влязъл в сила план за действие за растителен или животински вид. 

1.3.6. Законът за държавната собственост урежда придобиването, управлението и 

разпореждането с недвижимите имоти – държавна собственост. В закона няма 

конкретни текстове, ограничения, забрани, условия и други, които касаят защитените 

територии, вкл. резерватите. 

1.3.7. Законът за лова и опазване на дивеча урежда отношенията свързани със 

собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията и ловното 

стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти. 

Съгласно чл. 7 от закона, ловната площ на страната се разпределя на 

ловностопански райони, независимо от фондовите граници и собствеността върху 

земите, горите и водните площи. 

Не се обособяват ловностопански райони върху резервати. 

В защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния 

режим и план за управление. 

В Закона за защитените територии в чл. 14 се създава ал. 4, която гласи, че: 

„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”. 

1.3.8. Законът за рибарството и аквакултурите урежда отношенията, свързани с 

организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите 

на Р България и търговията с риба. 

Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените 

територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за 

управление на съответната територия и установения за нея режим. 

 

1.4. СОБСТВЕНОСТ 

С приемането на ЗЗТ през 1998 г. парковете с национално значение, посочени в 

Приложение №1 на ЗЗТ, са определени като изключителна държавна собственост (чл. 8, 

ал. 1). Законът урежда прекатегоризация на народен парк „Рила“ в национален парк. 

Прекатегоризацията е извършена със Заповед № РД-397/15.10.1999г. По този начин в 

съответствие с чл. 18. ал. 1 от Конституцията на Р България е определен видът на 

собствеността на територията в границите на НП „Рила” – изключителна държавна 

собственост. Такива са земите, горите и водните площи, разположени на територията 

на парка. 

Територията на парка е актувана като изключителна държавна собственост с 

АДС № 2/16.01.1997 г. с площ от 107 323.7 ха, в това число 67 358.7 ха горски фонд и 

40 565.0 ха - високопланински пасища и ливади. Рила е обявена за народен парк по 

Закона за защита на природата (отм.) със Заповед № 114/24.02.1992 г. на Министъра на 

околната среда. Със Заповед № РД-397/15.10.1999 г. народният парк е 

прекатегоризиран в национален парк. Впоследствие със Заповед № РД-397/15.10.1999 г. 

на Министъра на околната среда и водите са определени и границите на парка по 
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отдели на лесоустройствените проекти на държавните лесничейства. Съгласно 

посочената заповед общата площ на парка е 81 046.0 ха, от които горски фонд 53481.0 

ха и 27 656.0 ха високопланински пасища и ливади. 

След приемането на Конституцията на РБългария от 1991 г. са приети закони, 

които позволяват възстановяване на гражданите на правото на собственост върху 

недвижимите имоти, национализирани през социализма. С приемането на ЗЗТ, обн. в 

ДВ бр. 133 от 1998 г. чл. 24, ал. 4 от (ЗСПЗЗ) се изменя: „Не се възстановява правото на 

собственост върху земеделски земи, включени в паркове с национално значение и 

природни резервати - изключителна държавна собственост, определени по реда на ЗЗТ, 

както и върху земите, под и върху които се намират неотделими от тях археологически 

обекти.” Условията и редът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от 

горския фонд се уреждат със Закона за възстановяване на собствеността върху горите 

и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ). С приемането на ЗЗТ е създадена и нормата на 

§4а от ЗВСГЗГФ, съгласно която: „Поземлените комисии се произнасят по искания за 

възстановяване на гори и земи, попадащи в границите на националните паркове, след 

определянето на границите по §4 от Закона за защитените територии”.  

На територията на парка общата площ на възстановените земи е 1 240 ха, от 

които 1 215 ха (18 имота) в полза на съответните общини, 2 ха ( 1 имот) в полза на 

обществени организации, 17 ха (1 имот) - в полза на частни лица, 6 ха (1 имот) 

стопанисван от общини.. Подробна справка за възстановена частна и общинска 

собственост върху имоти, попадащи на територията на Национален парк „Рила“ е 

представена в Приложение 1.4. 

Приетите реституционни закони (Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи и Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите 

от горския фонд) създават нормативни забрани за възстановяване правото на 

собственост върху земи и гори, включени в границите на народните паркове преди 

приемането на ЗЗТ и съответно в границите на националните паркове след 

прекатегоризацията на народните паркове по реда и условията на ЗЗТ. Екипът извършил 

правния анализ, счита за нищожни извършени реституции на земи и гори, включени в 

границите на народен парк, респ. национален парк Рила, преценката следва да се 

направи за всеки един конкретен случай на възстановена собственост. Държавата 

следва да предприеме действия за защита по исков път на своето право на 

собственост в случаите, в които неправилно реституираните имоти се владеят от трети 

лица или в които са налице документи, привидно легитимиращи трети лица като 

собственици. 

При теренните геодезически заснемания, трасиране границата на НПР и анализ 

на цифровите модели на Кадастралната карта и регистри и Картата на възстановената 

собственост се установиха явни фактически грешки:  

 За 7 землища с общо 36 имоти явните фактически грешки касаят Кадастралните 

карти и регистри, където не са отразени коректно актуалните Карти на 

възстановената собственост, преди те да бъдат отменени, а именно имоти с 

идентификатор: 

 общ. Белица, землище гр. Белица 

03504.1.40, 03504.1.45, 03504.1.46, 03504.1.47, 03504.1.48, 03504.1.49, 03504.1.50, 03504.1.95, 

03504.1.130, 03504.1.682, 03504.1.683, 03504.1.684, 03504.1.685, 03504.1.687, 03504.1.688, 

03504.1.691, 03504.1.692, 03504.1.975, 03504.69.336, 03504.308.207, 03504.308.321 и 

03504.902.110 по ККР  

общ. Симитли землище с.Долно Осеново 

 22753.0.373 по КВС  

 общ. Дупница, землище с. Бистрица 

 04220.100.20 и 04220.100.23 по ККР  

 общ. Дупница, землище с. Самураново 

 65245.8.1, 65245.8.2 и 65245.8.6 по ККР 

 общ. Сапарева баня, землище гр.Сапарева баня 
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 65365.210.237 по ККР  

 общ. Самоков, землище с.Радуил 

 61604.24.168 и 61604.41.135 по ККР  

 общ. Самоков, землище гр.Самоков 

65231.920.7, 65231.920.177, 65231.920.185, 65231.920.187 и 65231.920.310 по ККР   

 За тези грешки се изготвят преписки за изменение на Кадастралната карта до 

съответните служби по Геодезия, картография и кадастър с цел процедиране за 

отстраняването им 

 

Собственост на площите в парка. 

 Държавна публична  -  42 776.8 ха 

 Държавна частна       -       263.2 ха 

 Общинска публична  -       121.5 ха 

 Частна                             -           1.7 ха 

 Обществени организации    -           0.2 ха 

 Изключително държавна  -  34 758.5 ха 

 Стопанисвано от общини   -           0.6 ха 

 

Площи по Начин на трайно ползване.  

Смесено ползване  -            0.268 

Естествени пасища и ливади  -     9 045.286 

Пасища, мери и ливади  -   42 683.290 

Храсти и затревени територии  -   32 624.813 

Полски пътища, прокари и просеки  -        349.766 

Маломерни неземеделски територии  -          11.183 

Горски територии  - 417 805.666 

Горски ливади и пасища  -   21 210.240 

Зони за спорт и отдих  -          28.985 

Застроени площи извън населени места  -        148.365 

Реки и речни корита  -        115.826 

Езера, язовири и блата  -     2 457.802 

Пътища с трайна настилка и прилежащи 

територии  

-        483.739 

Пясъци, чакъл и голи скали  - 157 325.914 

Области с бедна растителност  -   94 980.637 

Общо:  - 779 271.562 

 

За площта на парка има изготвени Кадастрални карти и регистри за 11  землища, а 

за 14 землища има Карта на възстановената собственост (земеразделяне и 

гороразделяне). 

Данни за собствеността по землища в наличните Кадастрални карти и Карти на 

възстановената собственост са представени в Приложение 1.4., Табл. 1.4. – 1. 

 

1.5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 

 

1.5.1. Организационна структура и администрация 

Парк “Рила” е обявен на 24 февруари 1992 година със Заповед № 114 на 

Министерството на околната среда (МОС) с обща площ 107 923,7 ха. В съответствие с 

действащото тогава законодателство (чл. 17 и 22 на Закона за защита на природата) е 

обявен за народен парк. Стопанисването на Народния парк се извършва от 

съществуващите към датата на обявяване 11 Държавни лесничейства (ДЛ), по-късно 

преобразувани в Горски стопанства (ГС). 

Със Заповед № 62/15.02.1996 г. на тогавашния Комитет по горите (понастоящем 

НУГ), считано от 15.02.1996 г. е създадено Управление на Народен парк “Рила” (УНП) със 

седалище гр. Дупница. Основните функции на управлението са координация, 
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методическо ръководство и контрол по изпълнението на паркоустройствения проект, 

научни, образователни и популяризаторски дейности, мероприятия по опазване и 

възстановяване на природата, биологичното и ландшафтното разнообразие и 

организация на туризма и рекреацията за включения в територията на парка държавен 

горски фонд (ДГФ). 

Съгласно същата заповед ГС, на чиято територия се намира парка, 

“организират и осъществяват охраната, опазването, стопанисването, устройството и 

възпроизводството на природните ресурси на територията”. УНП е закрито от 15 

февруари 1999 г. 

Със Заповед № РД 252/11.06.1996 г. на МОС, считано от 15.06.1996 г. е създадена 

Районна инспекция по околната среда за Народен парк “Рила” със седалище в гр. 

Благоевград. Основните функции на инспекцията са организиране и провеждане на 

контрол върху приложението на нормативните актове по опазване на околната среда, 

защита на природата и на други нормативни актове при осъществяване на дейности на 

територията на парка. 

Заповед № РД-49/07.02.1997 г. разширява обхвата на дейност на инспекцията и 

върху територии извън парка. През същата година, със заповед № РД-155 Инспекцията 

се преобразува в Отдел за Народен парк “Рила” към Националния център за околна 

среда и устойчиво развитие (НЦОСУР) - София. 

В изпълнение на приетия през 1998 г. Закон за защитените територии, 

Министерство на околната среда и водите със Заповед № РД-504/29.12.98 г. (изменена 

със Заповед № РД-73/03.02.2006 г.) закрива отдела към НЦОСУР и образува Дирекция на 

Национален парк “Рила” със седалище в Благоевград, считано от 1 януари 1999 г. 

Основните функции на Дирекцията са:  

 управление и охрана на Национален парк “Рила”;  

 прилагане на плана за управление;  

 възлагане на дейности, предвидени в плана за управление и 

устройствените планове и проекти;  

 координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, 

организации и лица;  

 осъществяване на образователни и информационни програми и 

проекти;  

 мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база 

данни; санкциониране на нарушителите.  

Районът на дейност на Дирекцията е парк “Рила” в границите по Заповед № 114 

от 24.02.1992 г. 

Със Заповед № РД-397 от 15.10.1999 г. една част от Народен парк “Рила” е пре-

категоризиран в национален парк със същото име, като площта на Национален парк 

“Рила” е определена на 81 046,0 ха. Останалата част, включваща горския фонд и 

високопланинските пасища и ливади от община Рила, област Кюстендилска, с площ 27 

370,7 ха е прекатегоризирана в Природен парк “Рилски манастир” със Заповед № РД-

310 от 26.06.2000 г. на МОСВ.  

Съгласно чл. 50 от ЗЗТ, в изпълнение на своите правомощия, директорът на Дирекция 

на Национален парк “Рила”: 

 осъществява управлението на националния парк ; 

 организира разработването на 10 годишния План за управление на 

парка; 

 прилага Плана за управление в НП и осъществява охраната в него; 

 възлага изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или 

възстановителни дейности, туристически дейности в парка; 

 издава годишни разрешителни за паша и разрешителни за ползване на 

дървесина от местното население в рамките на поддържащите и 

възстановителните дейности в горите в съответствие с устройствените и 

технически планове и проекти; 
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 издава разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и 

диворастящи плодове, с изключение на такива от лечебните растения в НП 

в съответствие с устройствените и технически планове и проекти; 

 контролира дейностите на ползвателите на гори, земи и водни площи; 

 координира и контролира 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; 

 организира мониторинг върху качествата на компонентите на околната 

среда; 

 организира функционирането на посетителски центрове; 

 санкционира нарушители в предвидените случаи. 

 

В изпълнение на чл. 51 от ЗЗТ, Министърът на околната среда и водите е утвърдил 

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове 

(ПУДДНП). ПУДДНП урежда функциите, задачите и структурата на дирекциите на 

националните паркове. Съгласно ПУДДНП: 

Чл. 2. (1) Дирекциите на националните паркове са административни структури към 

министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната 

политика за управление и опазване на поверените им защитени територии. 

(2) Дирекциите на националните паркове са юридически лица на бюджетна издръжка. 

(3) Директорите на дирекциите на националните паркове са органи на изпълнителната 

власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната 

среда и водите. 

Чл. 3. (1) Дирекциите на националните паркове осъществяват своята дейност на 

териториите съгласно приложение № 1. 

(2) Дейността на дирекциите на националните паркове се координира от дирекция 

"Национална служба за защита на природата" при МОСВ. 

Съгласно действащото законодателство Дирекция на Национален парк “Рила” 

има правомощия по следните закони: ЗООС, ЗЛР, ЗБР, ЗЛОД, ЗВ, ЗОПОЕЩ и ЗРА. 

Общата численост на персонала на Дирекция на Национален парк “Рила”, 

съгласно одобрено от Министъра на околната среда и водите Длъжностно разписание 

на Дирекция на Национален парк “Рила”, е 78 щатни бройки, от които 29 са 

определени за служители по служебно правоотношение (държавни служители) и 49 - по 

трудово правоотношение.  

Разпределението по длъжности съгласно Длъжностно разписание на Дирекция 

на Национален парк “Рила” и в съответствие с ПУДДНП, е както следва: 

1. Директор на Дирекция на Национален парк “Рила”  - един; 

2. Обща администрация - структурирана в Дирекция „Административни, 

финансови и правни дейности” (АФПД) - 6 души, в т. ч. Директор на Дирекция 

АФПД, Старши счетоводител, един Старши експерт, двама Главин 

специалиста и един Главен експерт; 

3. Специализирана администрация (общо 71 души) - организирана в: 

3.1.  Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти” (ДБППП), 

включваща 10 служители, в т. ч. Директор на Дирекция БППП, пет Главни 

експерти, един Старши експерт и трима Младши експерти; 
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3.2.  Дирекция „Контрол и охрана” (ДКО), ръководена от Директор на ДКО. За 

подобряване планирането, координацията и отчетността на дейностите, в 

дирекцията са сформирани следните отдели: 

3.2.1. Отдел „Контрол и охрана – Юг“ (обхващащ парковите участъци 

Благоевград, Белица, Якоруда и Белово), включващ 27 служители, в 

т.ч. Началник отдел, трима Главни инспектори, трима Инспектори, 13 

Главни специалисти, 6 Старши специалисти и един Специалист; 

3.2.2. Отдел „Контрол и охрана – Север“ (обхващащ парковите участъци 

Костенец, Боровец, Бели Искър, Говедарци и Дупница), включващ 33 

служители, в т.ч. Началник отдел, 5 Главни инспектори, един 

Инспектор, 15 Главни специалисти, 7 Старши специалисти и 4 

Специалисти; 

 

Фиг.1.5.1. - 1 Организационна структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1.5.1. – 2. Диаграма на разпределение по видове администрация ДНП Рила 
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Фиг.1.5.1. - 3 Диаграма на разпределение на Специализирана администрация 

ДНП Рила 

 

 

За оперативно ръководство, координация и контрол на дейностите по 

поддържане и охрана на горите, земите и водните площи, на територията на 

Национален парк “Рила” са обособени 9 паркови участъка (ПУ), които от своя страна 

са разделени на охранителни участъци: 

 ПУ “Благоевград”, обхващащ бивши територии на държавни 

лесничейства “Благоевград” и “Симитли”, както и високопланински 

пасища и ливади от общини Благоевград и Симитли; 

 ПУ “Белица”, обхващащ бивши територии на ДЛ “Разлог” и “Белица”, 

както и високопланински пасища и ливади от общини Разлог и Белица; 

 ПУ “Якоруда”, обхващащ бивши територии на ДЛ “Якоруда”, както и 

високопланински пасища и ливади от община Якоруда; 

 ПУ “Белово”, обхващащ бивши територии на ДЛ “Белово”, както и 

високопланински пасища и ливади от община Белово; 

 ПУ “Костенец”, обхващащ бивши територии на ДЛ “Костенец”, както и 

високопланински пасища и ливади от община Костенец; 

 ПУ “Боровец”, обхващащ бивша част от територията на ДЛ “Боровец”, 

както и високопланински пасища и ливади от община Самоков; 

 ПУ “Бели Искър”, обхващащ бивши територии на ДЛ “Самоков”, както и 

високопланински пасища и ливади от община Самоков; 

 ПУ “Говедарци “, обхващащ бившите територии на ДЛ “Самоков”, както и 

високопланински пасища и ливади от община Самоков; 

 ПУ “Дупница”, обхващащ бивши територии на ДЛ “Дупница”, както и 

високопланински пасища и ливади от общини Дупница и Сапарева баня. 
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Фиг.1.5.1. – 4. Диаграма на разпределение на отдел „КО – Юг“ ДНП Рила 

 

 

 

Фиг.1.5.1. – 5. Диаграма на разпределение на отдел „КО – Север“ ДНП Рила 

 

 

Централният офис на Дирекция Национален парк “Рила” се намира в 

Благоевград - кв. Вароша, ул. “Бистрица” № 12 В, тел.: 073/880537 факс.: 073/881023e-

mail: office@rilanationalpark.bg. 

Създадени са и функционират 8 паркови офиса за парковите участъци, както 

следва: 

ПУ “Благоевград” - гр. Благоевград, в Централния офис; тел. 0884 111 401 

ПУ “Белица” - гр. Разлог, ул.“Бяло море” №1, тел.: 0884 111 402 

ПУ “Якоруда” - гр. Якоруда, ул. “Цар Борис III” № 169, тел.: 0884 111 403 

ПУ “Белово” - гр. Белово, ул. “Орфей” № 5, тел.: 0884 111 404 

ПУ “Костенец” - Вили Костенец, административна сграда на ДГС-Костенец, тел.: 

0884 111 405 

ПУ “Боровец” - КК Боровец, сграда на ПСС-Боровец, тел.: 0884 111 406 

ПУ “Бели Искър” - гр. Самоков, ул. “Асен Карастоянов” № 2, тел.: 0884 111 420 

ПУ “Говедарци” - гр. Самоков, ул. “Асен Карастоянов” № 2, тел.: 0884 111 408 

ПУ “Дупница” - гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 2, ет.7, тел.: 0884 111 409 

В м. Паничище - община Сапарева баня, е изграден и функционира 

Посетителски център за Национален парк “Рила”, тел.: 07037 / 33 02. 
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1.5.2. Персонал – функции 

Функциите, задачите и структурата на Дирекция Национален парк “Рила” са 

уредени в ПУДДНП, утвърден от Министъра на околната среда и водите, съгласно който 

администрацията на Дирекция Национален парк “Рила” е обща и специализирана и е 

организирана в дирекции. 

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на 

директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната 

администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване, 

в т. ч. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на 

служителите; изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на 

проекти на договори, по които Дирекция Национален парк “Рила” е страна; извършва 

деловодно обслужване и външна и вътрешна куриерска дейност; систематизира и 

съхранява документите и другите материали на администрацията; изготвя отговори и 

дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения; извършва кадровото 

обслужване; извършва финансово-счетоводни дейности; подготвя проекта на бюджета 

на Дирекция Национален парк “Рила”; контролира, анализира и отчита разходването 

на предоставените бюджетни средства, както и събирането и трансфера на приходите 

и др. 

Специализираната администрация подпомага осъществяването на 

правомощията на директора, като извършва информационни, регулиращи, 

координиращи и контролни функции.  

На основание чл. 13, т. т. 1 и 2 от ПУДДНП, специализираната администрация е 

организирана в: 

1. Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”, която има 

следните функции:  

 разработва планове и програми за управление на ресурсите, научни 

изследвания и мониторинг;  

 организира и извършва мониторинг върху състоянието на природните 

местообитания, компонентите на околната среда - води, почви, 

популациите на растителни и животински видове, туристическия поток и 

др.;  

 изготвя ресурсни оценки; организира/участва в разработването на 

плановете за управление и устройствените и техническите планове и 

проекти;  

 координира и контролира програмите в областта на 

научноизследователската работа, инвентаризацията, мониторинга и 

опазването на биоразнообразието в защитените територии; 

 изготвя и предоставя информация за ценностите на парка, за целите на 

информирането на обществеността и посетителите;  

 организира и поддържа база данни за горите, природните местообитания, 

растителните и животинските видове, броя на посетителите, културно-

историческите и други обекти и дейности на територията на защитената 

територия;  

 участва в приемане на извършената работа по сключени договори; 

разработва, организира и координира изпълнението на планове и 

програми за информиране на обществеността, в т. ч. учащите се, 

посетителите на националния парк и местното население; разработва 

информационни, рекламни, образователни и други популярни материали 

и продукти;  

 осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията;  

 издава бюлетин за дейността на Дирекция Национален парк “Рила”;  

 изготвя отговори/становища по постъпили жалби, сигнали и предложения 

съгласно функционалната компетентност на дирекцията;  
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 организира и координира изпълнението на ангажименти, произтичащи от 

членството на Дирекция Национален парк “Рила”  в международни 

организации и мрежи и др. 

2. Дирекция „Контрол и охрана”, която има следните функции:  

 организира и извършва охраната на горите, земите и водните площи в 

поверените на Дирекция Национален парк “Рила” защитени територии от 

незаконни действия, включително от пожари;  

 организира и извършва контрол по спазване режима на поверените 

защитени територии, други условия, посочени в устройствените и 

техническите планове и проекти;  

 организира и извършва контрол над дейността на други ведомства, 

организации и лица на територията на поверените на Дирекция 

Национален парк “Рила”  защитени територии; 

 организира и извършва контрол над съответните органи, организации и 

лица по спазване на условията и изпълнението на договори за възлагане на 

дейности, условията на концесионни договори, разрешителни, условията в 

решения по ОВОС, ЕО и ОС;  

 организира и извършва контрол по спазването на противопожарните 

изисквания в поверените на Дирекция Национален парк “Рила” защитени 

територии, като при пожар участва в потушаването му;  

 извършва проверки на обекти, съоръжения и дейности и на всички 

документи, разрешаващи ползване, дейности и движение;  

 съставя актове за установени нарушения и предупредителни и констативни 

протоколи; 

 извършва ревизии на охранителните участъци;  

 извършва дейности по прилагането на принудителни административни 

мерки;  

 спира и проверява превозни средства, транспортиращи дървен материал, 

горски и земеделски продукти и други в границите на поверените на 

Дирекция Национален парк “Рила” защитени територии, в прилежащите 

им населени места и техните землища;  

 задържа вещите, предмет на нарушение, както и вещите, които са 

послужили за неговото извършване;  

 извършва дейности, свързани с мониторинга върху качествата на 

компонентите на околната среда;  

 участва в изпълнението на дейности, свързани с развитие на 

посетителската инфраструктура; 

 съпровожда посетителски групи, предоставя информация и оказва 

съдействие на посетителите;  

 участва в разпространението на информационни, рекламни, 

образователни и други популярни материали и др. 

Разпределението на длъжностите в ДНП „Рила“ е представено таблично в 

Приложение 1.5.2. – Табл.1. Основните функции на персонала по длъжности са 

представени в същото приложение – Табл.2. 

 

1.5.3. Материално – техническо обезпечаване 

Дирекция Национален парк “Рила” разполага съссобствен сграден фонд: 

 Централен офис в Благоевград с РЗП 266 кв.м. 

 Посетителски център на  НП „Рила“ в Паничище  - двуетажна сграда с РЗП 

1021 кв.м. 

 КП „Бели искър“ с РЗП 74 кв.м. 

 КП „Якоруда“ в месността Нехтиница с РЗП 74 кв.м 

 КП в землището на Белмекен с РЗП 74 кв.м 

 Закрит кът за хранене към ПИЦ в община Сапарева баня с РЗП 84 кв.м. 
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За паркови офиси и работни бази са наети 7 помещения, в т. ч. в гр. Разлог, 

гр.Якоруда, гр. Белово, гр. Самоков, гр.Костенец, КК Боровец и гр. Дупница. 

В офисите/работните бази са налични компютри, принтери, скенери, офис 

мебели, софтуер (деловодна програма през интернет, счетоводен софтуер, кадри, GIS 

база данни и др.) 

Налични са 16 бр. леки автмобили, 16 бр. лекотоварни автомобили и 2 бр. 

моторни шейни. 

Ползва се мобилна телефонна мрежа, както и подвижни радиостанции с 

ограничен обхват, които се ползват при специализирани акции, бедствия и др. 

непредвидени обстоятелства. 

На служителите е предоставено специализирано оборудване, в т. ч. – облекло с 

отличителни знаци, бинокли, GPS, служебно оръжие, електрошокови палки, карабини с 

бронирани жилетки, противогази, бинокъл за нощно виждане и прибор за нощно 

виждане, противопожарно оборудване – моторни триони, азбестови предпазни 

облекла, каски, туби, тупалки, пръскачки, лопати, бензиномоторни помпи и др. 

Като ДМА на Дирекция Национален парк “Рила” са заведени 24 бр. пътища: 

 4 бр. на територията на ПУ Благоевград 

 9 бр. на територията на ПУ Разлог 

 8 бр. на територията на ПУ Боровец  

 3 бр. на територията на ПУ Дупница    

На територията на ПУ Благоевград Дирекция Национален парк “Рила” е 

собственик и на 4 бр. чакала. 

При изпълнение на служебните си задължения, служителите ползват раници, 

обувки, дъждобрани, палатки, спални чували, шалтета и др. 

Съществуващата и предвидената за изграждане посетителска инфраструктура 

(маркировка, екопътеки, паркова мебел, чешми, информационни и интерпретативни 

обекти и др.) на територията на парка е описана в Зона Туризъм. 

Както се вижда, в периода на действие на План‘01 е закупена голям брой 

техника за работа на терен и офис оборудване. Част от техниката вече е 

амортизирана и остаряла и има необходимост от подновяване. Подновяването на част 

от техниката се налага и поради бързото развитие на технологиите, за да може 

персонала на парка да бъде на едно модерно и съвременно ниво, спрямо 

европейските стандарти. Всичко това води до високо самочувствие на персонала, 

удоволствие от работата и по-добри резултати от нея. 

През последните години основните източници на финансиране на Дирекция 

Национален парк “Рила” са държавния бюджет, ПУДООС, НДЕФ, ОПОС, ОПАК и др. В 

допълнение Дирекция Национален парк “Рила” е реализирала проекти, финансирани 

от програма USAID, фондация Пан Паркс и др. 

 

1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 

1.6.1. Изпълнени и в процес на изпълнение програми, планове и проектни разработки 

от План 01, свързани със строителство, ползване на ресурси и др. дейности на 

територията на парка 

В периода 2003-2012 г. са осъществени 41 проекта, основно финансирани от 

ПУДООС, в следните направления: 

 Поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи в 

Национален парк „Рила”; 

 Научни изследвания и мониторинг; 

 Прилагане на национална сиситема за мониторинг на биологичното 

разнообразие; 
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 Изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура; 

 Връзки с обществеността и образователни програми; 

 Обучение и квалификация на парковата администрация; 

 Противопожарни дейности; 

 Поддържащи санитарното състояние на горите дейности на територията на НП 

Рила 

 Текущи дейности (наемане на охрана, поддържане на интернет страницата на 

парка, работни срещи за партньорства с местни общности и др.) 

Понастоящем се осъществява и проект „Устойчиво управление на НП Рила –I-ва 

фаза” по ОП „Околна среда 2007-2013г. 

Списъкът с проектите е представен в Приложение 1.6 

 

1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА ОБЕКТА 

Съгласно План 01 в НП „Рила“ са обособени следните зони: резерватна 

(включваща четирите резервата “Централен Рилски резерват”, резерват “Ибър”, 

резерват “Парангалица”, резерват “Скакавица”), туристическа, инфраструктурна и 

многофункционална зона. Представена е също подзона за ограничаване на човешкото 

въздействие, с която се постига намаляване на негативния антропогенен ефект и 

подзоната за биологичен обмен. За всяка зона са представени режими, норми, 

условия и препоръки, отговарящи на предназначението им и имащи за цел осигуряване 

на такъв тип ползване и управление, което в дългосрочен план да осигури запазване на 

естествения облик на защитената територия. Най-строг е режимът в зоната „Резервати“, 

където е разрешено преминаване по утвърдени със заповедта за обявяването им 

маршрути. Зоната за ограничено човешко въздействие и многофункционалната зона 

предполагат ползване на териториите за отдих, туризъм, паша, ползване на негорски 

ресурси при съответните режими и норми. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 

 

1.8. КЛИМАТ 

1.8.1. Фактори за формиране на местния климат 

1.8.1.1. Местоположение на парка според климатичното райониране на 

България 

Територията на НП «Рила» е разположена основно в преходно-континенталната 

климатична зона на страната, заемайки междинно положение спрямо останалите две 

главни климатични зони в България - умерено-континентална от север и континентално-

средиземноморска от юг. Част от парка на юг преминава в континентално-

средиземноморската климатична зона.  В границите на тези зони територията на парка 

попада в три климатични под-зони (райони) – северно-рилски и средно-струмски към 

преходно-континенталната зона, и южно-рилски към континентално-

средиземноморската зона (фиг.1.8.-1). Те отразяват местната специфика на климата, 

формирана от една страна под влияние на основния зонален климатичен фактор – 

слънчевата радиация, респ. локалната географска ширина (около 420 с.ш.), а от друга 

страна - под силно изразеното влияние на планинския релеф, като основен азонален 

климатичен фактор. 

. 

 

Фиг.1.8.-1. Картосхема на климатичните области, в които попада територията на НП 

„Рила”:  3-среднострумски район на преходно-континенталната климатична област; 41-

севернорилски район към преходно-континенталната климатична област; 42-

южнорилски район към континентално-средиземноморската климатична област 

(модиф. схема по Ст. Велев, Климатично райониране. В: География на България. 

Физическа и социално-икономическа география (ред.И.Копралев и др.), София, 2002) 

1.8.1.2. Влияние на елементите на релефа 

Релефът на национален парк “Рила” се отличава с алпийски характер – силна 

разчлененост, големи наклони, високи била и дълбоки речни долини. Влиянието на 

релефа върху времето и климата обуславя азоналните черти на климата и се свързва 

най-често с надморската височина. Наред с това, обаче, трябва да се подчертае и 

важното значение на формата на релефа, експозицията и наклона на склоновете, 

разчленеността, положението на релефните форми спрямо атмосферния пренос и 

др. Съвкупността от тези елементи на релефа оказва въздействие върху стойностите на 
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всички климатични елементи и обуславя спецификата и многообразието на 

климатичните условия на територията на парка. 

Известно е, че във височина температурата на въздуха се понижава, влажността 

и количеството на валежите, включително и твърдите, нарастват, скоростта на вятъра се 

повишава и настъпват изменения в режима на климатичните елементи. Тази картина се 

усложнява твърде много и от въздействието на останалите елементи на релефа. 

Количествата слънчева радиация, получавани върху южни склонове, могат да надвишат 

няколкократно радиацията върху северните склонове. Негативните земни форми 

създават условия за задържане на относително по-студен въздух и целогодишна проява 

на инверсии. В редица случаи влиянието на негативните форми на релефа върху 

климата, може да се окаже по-силно от това, на надморската височина. Инверсните 

състояния са свързани със значително насищане на приземната атмосфера с 

примеси от различен характер. Това допълнително провокира образуването на мъгли в 

подобни форми, които са 2 пъти по-многобройни, в сравнение с останалите части на 

района. Размерите и ориентацията на ортографските форми могат да бъдат 

препятствие за настъпването и разпространението на студени въздушни маси. 

Едновременно с това, тези форми имат важна роля за разпределението на валежите 

при подобни нахлувания. На отделни места по територията могат да възникват локални 

фронтални вихри, които да причиняват обилни валежи, активна гръмотевична и графова 

дейност, и наводнения. Релефът е изключително важен и за формирането на местна 

атмосферна циркулация. Планинската преграда променя посоката и скоростта на 

въздушните потоци и създава предпоставки за образуването на т. нар. катабатични 

(падащи) ветрове по подножните склонове. Във всички речни долини посоката на вятъра 

се определя от направлението на долината. Повсеместна е и проявата на планинско-

долинните ветрове, които са характерен елемент на местния климат през топлото 

полугодие. Често явление по северните и североизточни части на района е и 

специфичният топъл, сух и поривист вятър фьон. Характерът на постилащата 

повърхнина (почва, растителност, снежна покривка) също е много важен фактор за 

разнообразието на климата в отделните места на района, но той се проявява главно в 

микроклиматичен мащаб. 

За по-детайлно изследване на локалния климат в различни части от територията 

на парка е необходимо инсталиране на метео-сензори по места. 

1.8.1.3. Влияние на континенталния  и средиземноморския климат 

Най-специфичният белег на климата в България, в частност - особено в района 

на Рила планина, е неговата преходност между умерения и средиземноморския 

климат. Границата между умерено-континенталната и преходно-континенталната 

климатична област минава по северните подножни склонове на Рила планина, а 

между преходно-континенталната и континентално-средиземноморската област – по 

нейните южни склонове. Това е основният зонален фактор, който влияе върху 

формирането на климата на територията на парка. Характеристиките му зависят от 

количеството на постъпващата слънчева радиация, както и от спецификата на 

атмосферната циркулация, в системата на общия атмосферен пренос. 

Общият атмосферен пренос, чрез системата на основните барични центрове, 

обуславя преноса на различни въздушни маси към територията на страната, и 

съответно на района. От основно значение са баричните центрове Исландски и 

Западно-средиземноморски минимум, както и Азорски, Скандинавски и 

Източноевропейски максимум. Излъчваните от Исландския минимум Атлантически 

циклон слагат отпечатък върху климата в района към края на пролетта и началото на 

лятото. Тогава настъпващите хладни въздушни маси са неустойчиви, с голям вертикален 

температурен градиент и мощни конвективни движение, предизвикващи значителни 

извалявания. Средиземноморските циклони, свързани основно със Западно-

средиземноморския минимум, се образуват най-често през студеното полугодие, с 

максимум от декември до януари, обуславяйки съответни вторични валежни 

максимуми по южните части от територията на района. Азорския, Скандинавският и 

Източноевропейският максимуми са области с високо атмосферно налягане 

(антициклони), които оказват влияние върху климата главно през лятото и зимата, и по-
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рядко през преходните сезони. Когато Азорският максимум се свърже с гребена на 

Източноевропейския максимум, през лятото температурите на въздуха са по-високи от 

средните за сезона. Такива обстановки са свързани с продължителни засушавания, 

особено характерни в края на лятото и в началото на есента. През зимата подобни 

ситуации понижават температурите до по-ниски от средната за сезона, липсват валежи 

и се наблюдават чести и продължителни мъгли. 

1.8.2. Елементи на климата 

Температура на въздуха 

Температурата на въздуха показва съществена разлика между северния и 

южния макросклон на планината. Разликата е изразена най-добре в най-ниската част 

на територията на парка, където достига цял градус средно годишно.  

Средната годишна температура на въздуха е 2.6 0С средно за северното 

макроизложение и 3.1 0С за южното, с намаляване на разликата при увеличаване на 

надморската височина. В сезонен аспект, най-висока е средната месечна 

температура през август, а най-ниска през януари, с годишна температурна 

амплитуда между 4.7 и 5.7 0С, по-висока по южните, в сравнение със северните 

макросклонове. Интересна специфика при по-ниските планински пояси, особено при 

северните, е че максимумът на средната месечна температура се измества от август 

към юли. Това се наблюдава до към 1800 – 2000 м н.в., над която максимумът е през 

август. Сезонните контрасти са по-значителни в по-ниските планински пояси, в 

сравнение с по-високите. Така например на 800 м н.в. годишната температурна 

амплитуда е около 20 0С, а на 2800 м – около 15 0С.  

Средните месечни максимални температури, надвишават средните месечни 

температури с около 7 0С през лятото и с около 5 оС през зимата. С повишаване на 

надморската височина разликата между средната и ср.максимална месечна 

температура намалява, а летните и зимните стойности на тази разлика се изравняват 

(фиг.1.8.-2). Абсолютният максимум на вр.Мусала през юли е 18,6 оС. 

Средните месечни минимални температури се подчиняват на същите 

закономерности. В ниските планински пояси те достигат около 11 оС през лятото и  -8 оС 

през зимата. В най-високата планинска част средната минимална температура през 

лятото е около 2 оС, а през зимата -  -14 оС (фиг.1.8.-3). Абсолютният минимум на 

вр.Мусала е под -30 оС. 
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Фиг.1.8.-2. Средна температура на въздуха (непрекъсната линия) и средна максимална 

температура на въздуха (прекъсната линия) за представителни месеци от годината  
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Фиг.1.8.-3. Средна температура на въздуха (непрекъсната линия) и средна 

минимална температура на въздуха (прекъсната линия) за представителни месеци от 

годината 

 

Валежи 

Валежите нарастват с увеличаване на надморската височина от около 600 мм 

сумарно за година на 800 м н.в. до 1100-1200 мм във високата планина. Налице е 

известна разлика в годишните валежни суми между северния и южния планински 

макросклон, но тя не е съществена – около 20 мм валежно количество.  

 Вътрешно годишното разпределение на валежите в парка се обуславя до голяма 

степен от взаимодействието между средиземноморското и умерено-континенталното 

климатично влияние. Най-изобилни са майско-юнските валежи, но в някои станции се 

наблюдава и вторичен късно-есенен и зимен максимум. Минимумът на валежите е 

през лятото (фиг.1.8.-4).  

Средно през годината вали в 130-160 дни, но в отделни валежни години - и повече. 

Броят на дни с валеж от дъжд, в сравнение с този, с валеж от сняг, е много по-висок в по-

ниските планински пояси, като с увеличаване на надморската височина това 

съотношение става противоположно. Така например в Самоков годишният брой на дни 

с валеж от дъжд е 95, а от сняг – 37, докато на вр. Мусала – съответно 25 срещу 122.  

Максималните безвалежни периоди намаляват с увеличаване на надморската 

височина, но в някои случаи зависят много от локалните физикогеографски условия. 

Годишната сума на максимални безвалежни периоди по височинния профил на 

северния макросклон на Рила намалява от 111 дни на около 1000 м н.в. до 78 дни на 

вр.Мусала (2925 м н.в.). 
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Фиг.1.8.-4. Сезонен ход на валежите в Рила 

Годишният ход на температурата на въздуха и на валежите е представен 

комбинирано чрез климатограмата на Валтер, от която се добива най-ясно 

комплексна представа за тези два от най-важните климатични параметри за дадено 

място. Климатограмата на Валтер за територията на НП „Рила” е показана на фиг.1.8.-

5.  
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Фиг.1.8.-5. Климатограма по Валтер 

 

Снежна покривка 

Снежната покривка се формира ежегодно, но не във всички части на планината 

тя е устойчива (с непрекъсната продължителност над 30 дни). Средният годишен брой 

на дни със снежна покривка е твърде различен, в зависимост от надморската височина, 

експозицията, формата на релефа. На 1000 м н.в. този брой е около 70 дни, на 2000 м 

н.в. – около 150-160, а на 2900 м н.в. – около 200 дни.  

Важна характеристика на снежната покривка е нейната височина. Средната 

максимална височина в нископланинския пояс е през втората-третата декада на 

януари, когато достига 15-20 см. В по-високите  планински части (около 2000 м) това се 

случва през първата-втората декада на март, с височина около метър. В отделни години 

максималната снежна покривка може да достигне 250-350 см. В последните години, 
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обаче, има известни основания да се смята, че височината и продължителността на 

снежната покривка, макар и с променлив темп, намаляват.  

Годишният брой на дни с мъгла нараства правопропорционално с нарастването 

на надморската височина, тъй като по високите планински части облаците в много 

случаи се регистрират като мъгли. Наред с надморската височина, обаче, 

формирането и задържането на мъглите зависи много силно и от някои други 

физикогеографски фактори, като форма на релефа, а също експозиция и наклон на 

склоновете. Средният годишен брой на дни с мъгла за територията на парка е около 60, 

но някои станции показват твърде големи отклонения спрямо този брой. Така например 

Бели Искър има само 39 дни с мъгла годишно, а вр.Мусала – 253.  

Влажността на въздуха, изразена чрез пъргавината на водните пари, има ясно 

изразен годишен ход с минимум през януари и максимум през юли. Средната 

годишна пъргавина на водните пари в нископланинската част на парка е около 8-9 hPa, 

през януари – ср. около 5 hPa, а през юли – ср. около 14 hPa. С увеличаване на 

надморската височина стойностите рязко намаляват през всички сезони и по билото 

средно годишно те са около 4 hPa, с максимум през лятото около 7 hPa и минимум 

през зимата около 2-3 hPa. Пролетта се характеризира с по-ниски стойности, в 

сравнение с есента, тъй като разходът на топлина за нагряване на постилащата 

повърхнина е по-голям, което е причина за намаляване на изпарението (фиг.1.8.-6).  

Относителната влажност, индикираща степента на наситеност на въздуха с 

водни пари, има обратен денонощен и годишен ход спрямо този на температурата на 

въздуха и пъргавината на водните пари. Максимумът е през декември и януари, а 

минимумът – през август. В много случаи зимният максимум се измества към ноември, 

когато овлажнената почва все още не е замръзнала и изпарението от нея е възможно 

(фиг.1.8.-6).  

С увеличаване на надморската височина относителната влажност нараства 

през всички сезони, а амплитудата й намалява, достигайки по високите планински 

части под 10%. В най-високите планински части се стига до инверсно състояние – най-

значителната относителна влажност се наблюдава през най-топлите месеци. Това се 

случва поради факта, че през топлия сезон постилащата повърхност е освободена от 

замръзване и може да изпарява, но в същото време температурата на въздуха остава 

достатъчно ниска, за да лимитира границата на насищане.  
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Фиг.1.8.-6. Годишен ход на пъргавината на водните пари (Р) и относителната влажност 

(F) - средно за територията на парка 
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Скоростта на вятъра показва силно изразено нарастване с увеличаване на 

надморската височина. В планинските пояси около 1000-1500 м н.в. се наблюдава леко 

изразено инверсно състояние. Средно годишно скоростта се изменя от 1.4 m/s в 

подножието на северния макросклон на Рила и 1.0 m/s в подножието на южния й 

макросклон, до 7,6 m/s – по билото.  

В сезонно отношение скоростта на вятъра нараства от летните към зимните 

месеци и това е толкова по-добре изразено, колкото по-голяма е надморската 

височина. С понижаване на надморската височина годишната амплитуда силно 

намалява достигайки под 1 m/s. Тук трябва да се подчертае важното значение на 

местните физикогеографски фактори, под влияние на които в много случаи се 

наблюдават специфики, противоположни на общата закономерност. В затворените 

орографски форми, често, особено през зимата, се наблюдават инверсионни 

състояния и тихо време. През лятото, когато липсват инверсии, скоростта на вятъра в 

затворените форми може да бъде по-висока дори отколкото през зимата 

Силните ветрове (със скорост над 14 m/s) имат най-голяма честота по 

планинските върхове. Там те превишават 20% от общия брой на наблюденията, а 

годишният брой на дни със силен вятър достига и надвишава 100. Тези дни са най-много 

през зимно-пролетния сезон, когато броят им е от 3 до 6 пъти по-голям, отколкото през 

лятото и есента. Максималната скорост на вятъра по планинските върхове е 40-45 m/s. В 

затворените планински долини максималната скорост на вятъра е около 30 m/s. 

Според статистически изчисления такива скорости могат да се наблюдават около 1 път 

на 5 години. 

По отношение на посоката на вятъра, в Рила тя е подчинена на 

преобладаващия западно-източен пренос на въздушните маси в умерените 

географски ширини на северното полукълбо. През лятото преобладаващи са 

северозападните ветрове, а през зимата, и най-вече във високопланинските части често 

се проявяват и юг-югозападни ветрове. Това е свързано с по-трайното формиране на 

циклони над западното Средиземноморие през този сезон. През топлото полугодие 

съществена проява имат планинско-долинните местни ветрове. Друг местен вятър, 

който се проявява по северните склонове и подножия на планината, главно през 

пролетта, есента и зимата, е фьонът, който предизвиква рязко затопляне на времето и 

топене на снеговете (фиг.1.8.-7 и фиг.1.8.-8).  
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фиг.1.8.-7. Честота (%) на вятъра по посока 
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фиг.1.8.-8.Скорост (m/s) на вятъра по посока 

 

Продължителността на слънчевото греене се определя от астрономичните 

фактори, от особеностите в атмосферната циркулация, проявени чрез режима на 

облачността, както и от орографските условия. Годишната продължителност на 

слънчевото греене по най-високите части на парка е около 1930 часа, с максимум през 

август – около 250 часа месечно и минимум през декември и януари –113-112 часа. 

Тази минимална месечна стойност е по-висока, отколкото в нископланинските места, 

тъй като през зимата високите части на планината често остават над нивото на 

облачността. Средно годишно най-много слънчеви часове имат среднопланинските 

височинни пояси около 1000 м н.в. Така например в Самоков, 1029 м н.в., годишната 

продължителност на слънчевото греене е 2156 часа – с над 200 часа повече, отколкото 

на вр.Мусала (фиг.1.8.-9). 

Сумарната слънчева радиация нараства с надморската височина, в най-голяма 

степен до 2000 м н.в., където годишните стойности достигат около 6200 MJ/m2 . Над тази 

височина градиентът на нарастване на слънчевата радиация се понижава  и годишната 

ú сума намалява до около 5800-5900 MJ/m2. 

В Рила се наблюдават високи стойности на соларно-енергийния потенциал, 

което е добър индикатор за стопанското му усвояване, чрез деликатно вписване в 

природната среда на индивидуални устройства с висок екологичен ефект.  
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Фиг.1.8.-9 . Продължителност на слънчевото греене (L) по височинните нива на парка 

Влияние на топлинните условия върху развитието на горската, ливадната и 

пасищната растителност. 

Оценката на топлинните условия, като фактор за развитието на растителността, 

е извършена чрез два показателя: периоди с преход на температурата на въздуха през 

определени прагови стойности и индекс на де Мартон. 
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Периодите с преход на температурата на въздуха през определени граници 

имат важно фитоклиматично значение. Активният вегетационен период, с устойчиво 

задържане на температурата на въздуха над 10 0С, се изменя от 160 дни на 800 м н.в. до 

14 дни на 2200 м н.в. Над тази височина не се наблюдава трайно задържане на 

температурите на въздуха над 10 0С (фиг.1.8.-10). Набраните температурни суми за този 

период са съответно от 2130 0С на 1000 м н.в. до около 600 0С на 2000 м н.в.  

Индексът на засушаването на Де Мартон, като индикатор за засушливостта на 

климата, има гранична стойност 20 (безразм. вел.). Места със стойности на индекса 

под 20 се считат за засушливи. На територията на парка стойностите на този индекс 

намаляват с понижаване на надморската височина, както и по южните 

макроизложения, в сравнение със северните, но остават над 20 дори и в най-ниските 

южни части на парка. (фиг.1.8.-11).  
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Фиг.1.8. - 11. Индекс на засушаването на де Мартон (IM) 
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1.9. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 

1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктура, морфография и морфометрия 

1.9.1.1. Морфографска и морфометрична характеристика 

1.9.1.1. Морфографска и морфометрична характеристика 

Отличителен белег на Рила планина е нейният масивен характер, подчертан от 

факта, че почти отвсякъде тя е заградена с котловини. Едновремено с това поради 

дълбокото всичане на долините на реките Бели и Леви Искър, Рилска, Илийна, 

Благоевградска Бистрица и Белишка самата тя е разделена на четири ясно обособени 

дяла: Източен, Централен, Северозападен и Югозападени. 

В пределите на националния парк попадат части и от четирите рилски дяла. Най-

голяма площ има Източна Рила (45,1%). На второ място по площ в парка е 

Северозападна Рила (21,5%), която само с малко изпреварва Югозападна Рила (20,7%). 

Най-малка част от площта на парка е разположена в Централна (Средна) Рила (12,7%), 

което се дължи на факта, че голяма част от нея се включва в природен парк Рилски 

манастир.  

Най-високата точка в НП Рила е връх Мусала (2925,4 м н.в.), а най-ниската точка 

(795 m н.в.) се намира в долината на р. Ковачица в близост до благоевградското село 

Бистрица. От тези данни се вижда, че вертикалния диапазон в който е развита 

територията на парка е повече от 2 км – 2130 м. Средната надморска височина на 

територията на парка е 2038 м. 

Анализът на разпределението на площите в парка по височинни пояси през 100 

m показва, че именно поясът между 2000 и 2100 м заема и най-голям относителен дял от 

площта на парка (11,6%). Във височиния диапазон до 1600 м, който според 

хипсометричната подялба на България е характерен за ниско и среднопланинския 

релеф, се включва по-малко от 10% от площта парка, а във високопланинския 

хипсометричен пояс (1600 – 2000 м н.в.) попада  34%. По-голямата част от парка (57%) се 

намира на надморска височина над 2000 м. 

Други два важни морфометрични показатели, които характеризират релефа и 

имат широко приложение са хоризонталното и вертикално разчленение. 

Хоризонталното разчленение представя гъстотата на талвеговата мрежа на единица 

площ. Анализът на данните за хоризонталното разчленение на релефа в границите на 

НП „Рила” показва, че този параметър се колебае в границите от 0 км/км2 до 3,47 

км/км2. Най-малки стойности под 0,5 км/км2 се отбелязват по билата и по широките 

вододели. Максималните стойности на хоризонталното разчленение от близо 3,5 км/км2 

се регистрират при Джеенемдере и при Леви Искър. Средната стойност на 

хоризонталното разчленение за територията на парка е 1,09  км/км2. 

Вертикалното разчленение на релефа показва интензивността на врязване на 

речно-долинната мрежа. Стойността на параметъра се колебае от 70 м/км2 до 850 

м/км2, като средната стойност за цялата територия на парка е значителна – 398 м/км2. 

Най-големите стойности на този показател над 800 m/km2 се наблюдават в долините на 

реките Бели Искър и Бистрица.  

1.9.1.2. Геоложки строеж. Характеристика на основните скални формации  

Територията на НП „Рила” попада в обхвата на Алпийския орогенен пояс, и по-

точно в неговите вътрешни части. Поради това, тази територия притежава всички типични 

черти на високометаморфните комплекси, изградени от скали, формирани на голяма 

дълбочина в земната кора (над 25 км). Районът се характеризира с най-значителната за 

Балканидите вертикална разчлененост, причинена от действието на екстензионни 

процеси, активни и в момента. В обхвата на парка и в непосредственото му съседство 

се разкриват скали с възраст от Докамбрий до Кватернер. 

Позицията на Рила в Алпийския ороген е ясно дефинирана. Планината се 

разглежда като част от Родопската тектонска зона, разположена на юг от Маришкия 

шев, който я отделя от Балканидите. Според съвременните разбирания, формирането 

на Родопската зона е породено от кредно-палеоценски колизионни процеси, които са 

довели до формиране на син-метаморфна навлачна постройка.  
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Скални разновидности и техните възрастови отношения 

В рамките на НП „Рила“ и неговата най-близка периферия се установява 

присъствието на трите класа скали: метаморфни, магмени и седиментни. 

Метаморфните скали са най-старите и включват както метаморфозирани седименти 

(шисти, парагнайси, мрамори), така и метаморфозирани магмени скали (габра, 

базични вулканити; метаморфозирани гранити, превърнати в ортогнайси и др.). 

Метаморфните скали вместват различни по размери по-млади магмени скали. Някои 

от тези магмени тела са с огромни размери, например Рило-Родопския батолит. 

Метаморфните и магмените скали традиционно се обединяват и характеризират като 

кристалинна подложка или фундамент. Седиментите скали са представени от 

различни континентален тип отложения, формирани в езерни и речни обстановки, които 

са по-млади от кристалинния фундамент. 

Метаморфни скали 

В метаморфния фундамент се отделят литотектонски единици, представляващи 

съвкупност от скални разновидности, които запечатват сходна и едновременна динамо-

метаморфна еволюция и се ограничават от регионално проявени (дека-километрови и 

по-големи мащаби) зони на срязване или разломни зони. Обособени са следните 

единици: В западната част на Рила – Огражденска литотектонска единица и 

Мальовишката литотектонска единица. Тя се поделя на долна и горна (Кабулска) 

подединици. В периферията на парка се разкриват и части от Чепинската, 

Тракийската, Сърнишката и Местенската единици.  

Огражденската единица изгражда големи части от Западна Рила. На базата на 

корелации със съседни територии, където са провеждани специализирани 

изследвания, може да се заключи, че скалите на тази единица са част от херцински 

метаморфен комплекс, само частично засегнат от Алпийски орогенни процеси. В 

типичните случаи единицата е представена от мигматизирани биотитови или 

двуслюдени гнайси, включващи тела от метагабра и серпентенизирани ултрабазити. На 

територията на Северозападна Рила Огражденската единица най-често е представена 

от мигматизирани биотитови, амфибол-биотитови и двуслюдени гнайси (O/mbg). 

Метагабрата от Огражденската единица (Oamph) са средно- до едрозърнести, черно-

зеленикави, с ивичести до масивни текстури.  

Съвсем малки части от Тракийската единица изграждат най-североизточните 

части на Рила в района на летовище Костенец. Доминиращата литология са 

биототитовите и биотит-мусковитовите гнайси (Tr/bg и Tr/abm) . Предполага се долно 

палеозойска възраст на магмените протолити и мезозойска на част от 

метаседиментите. Основният метаморфизъм е проявен през Кредата (150-110 Ма).  

Мальовишката единица е разпространена е в западната част на Рила, където 

изгражда големи площи в долинитe на реките Рилска, Илийна, Благоевградска и 

Славова. Поделя се на две подединици, разделени от пластична зона на срязване: 

долна – на биотитовите парагнайси, с прослойки от пара-амфиболити, мрамори, тела 

от серпентинизирани ултрабазити и ортоамфиболити, и на запад – горна пъстра 

подединица, включваща парагнайси, гнайсошисти, гранат-слюдени шисти с дистен, 

ставролит и хлоритоид, шисти, мрамори,метагабра, метадиорити и 

метаморфозирани ултрабазити. Долната Мальовишка подединица е известна като 

Мальовишки парагнайси, а горната под-единица – Кабулски пъстър комплекс. Долната 

под-единица е с по-монотонен състав. В строежа й доминират относително 

дребнозърнести биотитови гнайси (M/mbg). Горната под-единица включва биотитови и 

амфибол-биотитови гнайси, метагабра, метадиорити, кварц-съдържащи амфиболити, 

в асоциация с по-рядко срещащите се гранатсъдържащи биотитови гнайси, андалузит-

гранат-биотитови гнайси, гранат-дистенсъдържащи слюдени шисти (M/sh), мрамори, 

метаултрабазити, ретроградно променени еклогити и спорадични тела от ортогнайси. 

Възрастта на протолитите на амфиболитите и ортогнайсите е долно камбрийска 

(около 527 Ма), а метаморфизмът е креден – в интервала 115-98 Ма. 

Прекоречката единица (PrR) се състои от порфирокластични и дребнозърнести 

ортогнайси. Това са метаморфозирани в алпийско време порфирни и 
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равномернозърнести гранити. Възрастта на протолитите е определена по уран-оловния 

метод по циркони  – около 150 Ma.  

 

Магмени скали 

Рило-Родопският батолит представлява огромен масив от застинала на голяма 

дълбочина (около 15-20 км) в земната кора магма с гранитоиден състав. Това 

плутонично тяло е най-големият интрузив в Рило-Родопската област (около 2 200 км2). 

Изгражда почти напълно Източна и Южна Рила. В обхвата на батолита на територията на 

НП Рила са разграничени следните разновидности: гранодиорити, едрозърнести 

порфирни гранити, равномернозърнести гранити, мусковитови плагиогранити, 

левкогранити и дайкови скали.  

Гранодиоритите и едрозърнестите порфирни гранитоиди изграждат източната 

периферия на батолита (GD, Phr). Много често тези разновидности показват присъствие 

на порфири (едри кристали с големина до няколко сантиметра) от фелдшпати и могат 

да се характеризират като порфирни гранитоиди. Най-често тези скали за засегнати от 

деформация с тектонски произход. Геохроноложките данни (~70 Ма) сочат, че те са с 

най-старата скали от обхвата на Рило-Родопския батолит. С гранодиоритов състав е и 

разкриващо се в югозападната част на батолита тяло, известно като Капатнишки плутон. 

Основните разновидности тук са порфирни гранодиорити и гранити. Възрастта им е 

палеоценска (60,7±1,7 Ма).  

Равномернозърнестите гранити (EqGr) са доминираща литоложка разновидност 

в обхвата на НП Рила.Типични са едрозърнести, почти безструктурни биотитови гранити. 

Едни от най-късните магматични прояви, свързани с Рило-Родопския батолит са 

представени от мусковитови плагиогранити (mb_pl и mbг) и левкогранити (ap). 

Установени са в района на Костенец и Долна Баня, а също така оформят простираща 

се в северозапад-югоизток ивица, простираща се от района на Седемте езера, през 

Кирилова поляна до към района на Якоруда. Това са левкократни, дребнозърнести 

скали с масивен изглед. Аплитите и пегматитите, са най-киселите и светли скални 

разновидности, продукт от застиването на гранитната магма. Срещат се почти 

повсеместно, като на някои геоложки карти ареалите на тяхно насищане са 

обособени като пегматитови полета. Последните магматични импулси в района са 

представени от разнообразни финозърнести дайкови магматити (Tz/d).  

Седиментни скали 

Имат определено подчинено разпространение в обхвата на НП Рила. В 

североизточната периферия на парка в района на Долня Баня и Радуил се разкриват 

олигоценските седименти на Костенецкия басейн (Ol1). Те са представени основно от 

пясъчници, които прехождат в гравелити и глинести алевролити.  

Доминиращите за НП Рила седиментни скали са с кватернерна възраст. В 

зависимост от генезиса им може да се поделят на няколко категории: глациални 

(ледникови – индекс glQp, lmQpl), флувио-глациални (fQp-h), алувиални (aQh), 

колувиални (cQp), делувиални (dQh) и пролувиални (pQh).  

Глациалните образувания са разпространени по големите реки, като основни и 

челни морени и по междудолинните ридове, като странични морени. Обикновено 

морените са с метрова до декаметрова мощност и включват разнообразни блокове в 

песъчлива спойка. Много често наносните конуси по реките са съставени от 

преотложени глациални морени.  

 

Тектонски строеж 

В геоложката литература има консенсус за съществуването на регионална 

позитивна структура, обхващаща Рила и части от Западните Родопи. В изграждането му 

са включени както високометаморфни скали, така и гранитоиди с терциерна възраст. 

Напоследък се налага становището, че формирането на позитивната структура е 

резултат от късно-орогенни до пост-орогенни екстензионни процеси, синхронни на 

внедряването на по-късните фази на Рило-Родопския батолит. Счита се, че 
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неотектонските движения са причинили блоковия разпад на подуването: Мальовишки, 

Мусаленски и Капатнишки блок с граница на север Рилския разлом.  

Зони на срязване  

В обхвата на парка и в непосредствена негова близост се разкриват две 

пластични компресионни зони (Бистришка и Додов-връшка) и две екстензионни зони 

(Северно Родопска и Яденишко-Грашевска). Бистришката зона на срязване бележи 

синметаморфния контакт между Мальовишката и Огражденската единици. Маркира 

се от милонитизирани габра, мрамори и други милонити. Додов-връшката зона 

маркира контакта между долната и горна (Кабулска) подединици на Мальовишката 

литотектонска единица. Предполага се алпийска възраст на Бистришката зона, а на 

Додов-връшката – кредна.  

Севернородопската екстензионна зона се проследява в близост със 

съвременния планински фронт на Западните Родопи и Източна Рила и се маркира от 

система пластични срязвания в метаморфната подложка и гранитоидите на Рило-

Родопския батолит. В обхвата на парка от деформациите на Севернородопската зона 

са засегнати гранитите на Рило-Родопския батолит. Тези деформации се проследяват 

от Сестримо до района на курорта Боровец. Яденишко-Грашовската зона на срязване 

се намира при-контактна част на Рило-Родопския батолит, като най-често е развита 

между гранодиоритовите и гранитовите разновидности. Това е полегата зона на 

пластично и крехко-пластично срязване с дебелина около 100-200 m, чието възникване 

се свързва с еоценската екстензия.  

Разломни зони и разломи 

Лакатишката екстензионна зона се маркира от широка ивица на катаклазна 

обработка на скалите. Представлява тектонска граница между метаморфитите на 

Мальовишката и Огражденската единици, а южно от Говедарци – граница между 

скалите на Прекоречката и Огражденската единици. Зоната е с терциерна възраст. 

Куртовската разломна зона се намира в югоизточната част на планината и е с дължина 

около 25 км, а ширината и варира от десетки сантиметри до около 200 м. Данните 

сочат за разседен характер на движенията, които са причинили тектонско стриване на 

скалите по цялата дължина. Бистришкият разлом се следи по долината на 

Благоевградска Бистрица и се маркира от широка зона (70-150 м) от тектонски 

преработен гранит. Посоката на зоната е изток-запад и е най-ясно проявена от 

летовище Бодрост до хижа Македония. Рилският разлом се следи по долината на р. 

Рилска и р. Илийна. Калинският разлом е проследен от долината на р. Благоевградска 

Бистрица до района на х. Иван Вазов. Има посока около 180о и се съпровожда от 

дебела до метър тектонска зона. 

 

1.9.2. Геоморфология на  релефа 

1.9.2.1. Морфотектонско и геоморфоложко развитие  

В скалите е запечатана сложна и полифазна история на Рила и региона, която 

едва в последно време започна поне частично да се разплита. В еволюцията на 

релефа и строежа на планината може да се отделят четири етапа. 

Компресионният етап е свързан с метаморфизма на скалите от 

метаморфната подложка и води до формиране на компресионните зони на срязване. 

Тези процеси са протекли през кредата и палеоцена на голяма дълбочина (>20 км) в 

условията на повишени температури и налягане.  

Ранно екстензионния етап започва през еоцена и е свързан с екстензията по 

полегати зони тип “detachment faults”, които са развити по северната периферия на 

Рила. През този етап обстановката, в която са се намирали скалите от метаморфната 

подложка и внедрените в тях гранитоиди се е променила коренно. В резултат от 

екстензията, те са транспортирани от дълбочини по-големи от 20 км до горни корови 

нива (3-5 км), където те са подложени само на крехки деформации. 

Началото на късно-екстензионния етап е все още не е добре дефинирано, като 

все пак може да се предположи, че това става в средно-късно миоценско време (15-10 

Ма). Дълбокото всичане на речната мрежа е започнало в този времеви интервал. 
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Изнесеният еродиран скален материал е отложен в миоцен-кватернерни грабенови 

понижения, разположени по периферията на Рила.  

Нов стадий в морфоложкото развитие на Рила започва с настъпването на 

плейстоцена, когато във връзка с глобалното застудяване планината е подложена на 

заледявания. Ледниците са преработили съществуващия релеф, образувайки 

характерните циркуси и разширявайки речните долини, превръщайки ги в трогови. В 

края на плейстоцена климатичните условия са се променили, което довело до 

постепенно отдръпване на ледниците, отлагайки серия от челни стадиални морени. 

През холоцена глациалният релеф бил преработен от съвременните морфогенетични 

процеси – изветряне, ерозия и денудация. Стръмните нестабилни склонове генерирали 

обилен колувиален материал.  

1.9.2.2. Генегични типове релеф 

Благодарение на значителния хипсометричен диапазон и разнообразните 

ландшафтни условия, които съществуват в Рила планина, на територията на 

националния парк се намират релефни форми, продукт от многообразни 

морфогетични процеси. Някои от тях са резултат от действито на процеси, действали в 

миналото, други процеси продължават и днес да дооформят облика на планината, а 

трети в миналото са формирали морфоскулптурата в различен като височина 

планински пояс.  

Днес на територията на Рила планина, както и в обхвата на парка са 

разпространени следните генетични типове релеф: глациален, периглациален, 

планационен, флувиален и гравитационен. Заедно с тези типове релеф, свързани с 

естествени морфогенетични процеси, трябва да се добави и антропогенният релеф, 

продукт на човешката активност.  

Глациалният релеф в Рила е образуван по време на плейстоценските 

заледявания, когато билните части на планината над около 2200 м н.в. снежната 

покривка не се е стопявала през лятото, формирайки фирнови полета и ледници. В 

край на Плейстоцена климатът се затопля и ледници изчезват, но след тях остават 

типичните глациални форми, които придават характерния алпийски изглед на 

планината и са причина за ежегодното привличане на хиляди туристи в националния 

парк. Тъй като няма съвременно заледяване в Рила планина всички глациални форми 

са реликтни.  

Съществува дискусия относно броя заледявания, по време на които релефът на 

Рила се е трансформирал под действието на екзарацията и свързаната с нея 

акумулация. Повечето от по-ранните изследователи считат, че глациалните форми в 

Рила се дължат на последното вюрмско заледяване. Причината е, че всяко следващо 

заледяване е заличавало следите от предходните. Новите изследвания потвърдиха 

схващането, че глациалните форми са резултат главно на екзарацията и акумулацията 

по време на последно заледяване, което продължило от около 26 хил. г. до около 12 хил. 

г., което не означава, че Рила не е била заледявана и през по-ранните епохи.  

Най-изразителните и най-разпространени форми от реликтния глациален 

морфоложки комплекс са циркусите. Представляват негативна кресловидна форма 

със стръмни склонове и полегато дъно, често заето от едно или повече езера. Счита се, 

че височината на циркусното дъно и циркусният праг показва надморската височина, 

на която е била разположена снежната граница по време на образуването им. Под 

тази надморска височина също е имало ледниците, но те са се спускали по долините, 

като при движението надолу ледниците са разширила долините, придавайки 

характерната коритообразна форма. Тези трогови долини имат U-виден напречен 

профил, по който отчетливо се различават от ерозионните долини, които имат V-виден 

профил.  Най-големите трогови долини в Рила са тези на Бели Искър и Рилска река. 

Според Мартин Гловня дължината на първия трог е 22 км и се явява най-дългата трогова 

долина в България. Дължината на троговата долина по Рилска река също е голяма – 

около 18 км. Други трогови долини в Рила със значителна дължина са Ибър, Марица, 

Дупнишка Бистрица, Боровецка Бистрица, Ропалица, Илийна река, Урдина река. 

Обикновено по-малките странични долини са висящи – това са долини, чието устие 

завършва със стръмен праг.  
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В Северозападна Рила циркусите имат предимно северно изложение. Такива са 

Калинският, Отовишкият, Скакавишкият, циркусът на Седемте езера, Урдиният, 

Мальовишкият и др. В други части на Рила преобладават циркуси с южна (Реджепският, 

Вапският и др) или източна (циркусите между Малък Мечи връх и Езерник в Югозападна 

Рила или Ибърският и Ропалският в Източна Рила) експозиция. Най-високо 

разположеният циркус е този на Леденото езеро под връх Мусала. Дъното му се 

намира на надморска височина над 2700 м.  

Други характерни екзарационни форми са карлингите и овчите гърбици. 

Карлингите представляват остри, често назъбени върхове, които се образуват на 

вододелното било между циркусите. Типичен карлинг представлява в. Йосифица. 

Овчите гърбици (roche moutonnée) представляват огладени от ледника основни скали. 

Те се срещат на много места в троговите долини на Рила, но особено характерни са в 

долината на р. Отовица. 

Заедно с екзарационната дейност ледниците извършват и акумулационна 

дейност, в следствие на което се образуват несортирани отложения, включващи от 

огромни скални късове с обем няколко кубични метра до пясък и дори глина. Тези 

отложения се наричат морени. Въпреки че обикновено придават характерен вид на 

ландшафта, морените не са така атрактивни за туристите в парка както циркусите с 

езера и поради тази причина не са така известни. Често челните морени са разрушени 

от буйните води, изтичащи от топящия се ледник, докато страничните морени са отлично 

запазени и изграждат големи междудолнни ридове. Големи странични морени 

представляват вододелните ридове между Голяма и Малка Баненска река в източния 

дял, а също билото и между главното течение на Бистрица и Бистришка мала река 

между 1430 и 1200 м н.в. в Северозападна Рила. Една от най-ниско разположените 

челни морени в Рила е тази в долината на Бели Искър – 1150 м. Анализ за датиране на 

възрастта с изотопа 10Be показва, че е образувана в периода между 23 500 и 18 000 г. 

назад. 

Периглациалния релеф е разпространен в Рила планина над около 2000-2100 м 

н.в. по-малко известно За разлика от глациалния, който е изключително реликтен, 

периглациалният релеф е резултат и на съвременна морфогенеза. Периглациалните 

процеси са свързани главно с криогенни процеси и често преминаване на 

температурата през 0оС, но може да се твърди, че в недалечно минало е била 

формирана зона с постоянна замръзналост, известна в литературата като 

пермафрост.   

Едни от най-характерните форми са каменните ледници (Rock glaciers). Те са 

положителни релефни форми, представляващи струпване на груби, неогладени 

скални блокове във формата на език, запълващ долината или серия от валове в 

основата на склона. В зависимост от активността каменните ледници се поделят на три 

категории – активни, инактивни и реликтни. Счита се, че в Рила всички са реликтни, 

макар че е възможно някои от най-високо разположените, като този под в. Мусала, да 

се отнасят към инактивните. Общият брой на установените каменни ледници е 27, като 

най-голям е техният брой в източния дял – 10, докато в Югозападна Рила не е установен 

нито един. С най-значителен размер е този под в. Мечит – дължина от 850 м и площ 20,6 

ха.  

Други типични форми, свързани с криогенната морфогенеза са каменните 

морета, плочниците, каменните ивици, каменните езици, тревните могилки и до 

известна степен сипеите, макар че тяхното образуване по-често се свързва с 

гравитационните процеси. Каменните ивици са характерни за склоновете на в. Равник, 

а каменните езици по тези на Маришки чал. Тревните могилики се образуват по 

денудационните заравнености, покрити с мощна изветрителна покривка – например 

около седловините Горни куки и Заврачица.  

Широкото разпространение на склоновете с голям наклон определя 

значителната морфогенетична роля на процесите, свързани с т.нар. собствено 

гравитационни процеси. Всъщност тяхното влияние обикновено е в комбинация 

периглациалните процеси. Механизмът е следният – геокриогенните процеси 

дезинтегрират скалите, а гравитационните процеси транспортират материала. Най-

разпространените форми са сипеите, които винаги са разположени под скална стена, 
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източник на колувиалния материал. В сипеите обикновено се наблюдава сортиране на 

материала според размера на късовете. Размерът им се увеличава в посока от 

основата на стената (и върха на сипея) към подножието на сипея. Най-широко е 

разпространението на сипеите в алпийската зона, но се срещат и в по-ниско 

разположените пояси. При срутищата за разлика от сипеите не се наблюдава 

сортиране на материал. Те се образуват при еднократни срутвания, като материалът 

обикновено е отложен в близост до мястото на откъсване.  

Най-масовият гравитационен процес е свързан с бавното пълзене на 

изветрителната покривка надолу по склона. Поради малката скорост на преместване 

този процес остава незабележим, но формира характерни тревни стъпала. Те са най-

типични в алпийския и субалписки пояс на Рила на склонове с наклон 30-40о и са 

формирани под комбинираното действие на гравитационните и периглациалните 

процеси. Гравитационните процеси са свързани с рискови и катастрофални явления 

каквито са каменопадите и лавините.  

Планационният релеф е свързан с етапите на тектонски покой, през които 

екзогенните земни сили са денудирали и заравнили територията, превръщайки я в почти 

равнинна област. При последващата тектонска активност тя се разломява и остатъци от 

нея може да се открият по широките билни заравнености и склонови стъпала. В този 

смисъл този тип релеф в Рила е изключително реликтен. Този тип релеф има широко 

разпространение в Капатнишкия дял на Рила, където билната денудационна повърхнина 

е разположена на височина 2300-2400 м н.в., а също така и в Централна Рила между 

селовините Горни и Долни куки, където надморската височина е малко по-голяма. 

Остатъци от първоначалният релеф се откриват в източния дял на Рила, въпреки че там 

разчленението му е малко по-голямо. Макар и на по-малки площи денудационни 

повърхнини се срещат и в Северозападна Рила – около връх Кабул, Зелени рид и на 

други места. Остатъците от първичната заравнена повърхнина могат да се открият и на 

по-малка надморска височина като склонови стъпала, но това е главно извън 

територията на националния парк. 

Флувиалният тип релеф има подчинена роля на територията на националния 

парк. Той е свързан с процесите на ерозия и акумулация, като ерозията има водещо 

значение. Тъй както ледниците са преобразували съществуващия ерозионен релеф, 

така сега ерозионни те процеси трансформират глациалния релеф. Това най-ясно се 

забелязва на дъното на троговите долини, където съвременното речно легло е врязано 

средно с около 4-5 м в троговото дъно. По-интензивно е всичането в долинните прагове 

(ригели), където дори в здрава гранитна основа може да достигне десетки метри. В 

границите на парка по-осезаеми са акумулативните процеси в дъната на циркусите, 

където наклонът е малък. На тези места се наблюдава меандриране на речното 

течение и натрупване на седименти. Тези промеси може да доведат до затлачване на 

циркусните езера и превръщането им мочурища. Например на североизток от 

Канарското езеро е съществувало още едно, което сега е запълнено, също така под 

Отовишкото езеро е имало продълговато езеро понстоящем представлява мочурище. 

Подобни процеси протичат в съседната долина, където Скаквишото езеро е със 

значително съкратена водна повърхност.  

Антропогенният релеф в Рила е свързан както образуването на негативни 

антропогенни форми, така и с образуването на положителни. И двата типа форми на 

територията на НП Рила са направени по време на хидротехническото строителство 

главно през 70-те години на ХХ в. Най-голямата негативна форма е кариерата, 

намираща с на около 1 км на север от главната стена на яз. Белмекен, откъдето е 

добиван материал за строителството и. При прокопаването на тунелите на деривацията 

на кота 1900 са образувани големи насипи (табани), които представляват положителни 

антропогенни форми. Големи табани са натрупани в долините на реките Марица, 

Малък Ибър, Айран дере, (Чавча) и на редица други места. При прокарването на 

каналите и пътищата за деривацията също са направени антропогенни изменения на 

релефа, макар с по-малък размер.  

1.9.2.3. Рискови геоложки и геоморфоложки процеси и явления 

Неотектонски и съвременни структури и свързания с тях риск 
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Най-младите разломявания са локализирането по оградните склонове на 

планината. Това са Сапаревския разлом, разломните нарушения по западния ръб на 

Рила (Струмска разломна зона), Говедарския разлом, Бистришкия разлом, Семковския 

разлом и ненаименуваните разседни зони в районите на Костенец и Сестримо. 

Анализирайки данните от геодезични измервания и съдейки по регионални 

данни може да се каже, че в района на Рила се наблюдават едни от най-високите 

скорости на издигане – от десети от милиметъра до около 2 мм/г. Това създава големи 

напрежения по оградните разломи и затова районът на Рила се характеризира с една 

от най-силните сеизмични активности на територията на България. 

Съвременни гравитационни процеси и явления и свързания с тях риск 

Най-голямата опасност представляват лавините. Големите действителни наклони 

на склона и натрупването на значителни количества сняг през зимата са предпоставки 

за образуването им на територията на НП „Рила“. Най-голяма е вероятността за 

образуване на лавина по склоновете с наклон между 35 и 50о, понеже на по-стръмните 

места обикновено снегът не се задържа дълго Има редица места, където всяка година 

или почти всяка година падат лавини. Висока лавинна опасност съществува в района на 

в. Мальовица. Там има най-много смъртни случаи, а и най-тежкият случай, когато през 

1965 г. загиват 11 души по южния склон на в. Орлето. Други места, където лавините са 

често явление са склонът на юг от третия влек на Маркуджика, улеите по върховете 

Иречек и Манчо, Дяволския улей под в. Мусала, склоновете в долината на Ропалица, 

Динков дол, източния склон на Средния връх към Сухото езеро и на други места. Улеите, 

по които падат редовно лавини са лишени от горска растителност и ясно се очертават 

като безлесни ивици. Такива се наблюдават по южния склон на Куков връх. Клекът също 

може да пострада от мокрите и тежки лавини. Например във водосбора на Чатал чучур 

под в. Белмекен е очертана просека в клека, започваща от денудационна заравненост 

на около 2200 м н.в. и завършваща при каскадния път на 1900 м н.в. Честите лавини 

въздействат не само върху растителността. Те играят и важна морфогенетична роля от 

една страна чрез своята денудационна и коразионна дейност по стръмните склонове и 

от друга чрез съществените акумулативни прояви в подножието им. Често лавините 

освен снежни маси носят със себе си и скални късове с различен размер, ситнозем и 

почва, които се натрупват във вид на конус в подножието на улеите. Понякога в него се 

образуват два вала, между които има понижение с ширина приблизително равна на 

ширината на улея, които се наричат лавинни релси. Такива форми се откриват в 

подножието на северния склон на в. Иречек.  

Срутищата се проявяват по стръмните склонове при загуба на устойчивост. От 

една страна те представляват сериозен риск за хората и инженерните съоръженията, а 

от друга те са естествен процес, водещ до внезапни промени в релефа. По-големи 

естествени срутища има в циркусите на всички дялове, а по-малки срутвания се случват 

по шкарповете на пътищата прокарани в планината. Те имат по-голямо значение, 

защото разрушават инфраструктурата и блокират достъпа. В последно време такива 

случаи се наблюдават на пътя по Славова река, каскадния път при р. Поленица, в 

местността Велковица в долината на Чавча. Свлачищата са друг рисков фактор, но в НП 

„Рила“ няма хидрогеоложки условия, които да благоприятстват образуването на големи 

свлачища. 

Заедно с внезапните явления, макар и не толкова рисков, но също 

неблагоприятен ефект имат и склоновите процеси. Масовото придвижване на 

изветрителната покривка, постоянното обрушване на скалните откоси, постоянното 

движение на някои сипеи могат да доведат до съществени щети върху 

инфраструктурата. Илюстрация за интензивността на тези почти незабележими 

процеси е Кайзеровия път, построен преди 100 г. в Източна Рила. Участък от него, 

разположен на източния склон на в. Песоклива вапа с наклон около 30о е напълно 

заличен, като днес представлява тясна пешеходна пътека, докато преди век по него се 

е минавало с файтон. 

 

1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ. ВОДНИ РЕСУРСИ 

1.10.1. Хидрология и хидрография. Хидрографска мрежа – реки, извори, езера 
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Съгласно хидроложкото райониране на България (Йорданова, 1997, География 

на България, 2002) НП „Рила“ попада в Рило-Пиринска подобласт на област с 

умереноконтинентално климатично влияние върху оттока. Рило-Пиринска подобласт се 

характеризира със значително снежно подхранване на речния отток, голяма 

водоносност при висок отточен коефициент, рязко изразено пролетно-лятно пълноводие 

с майски максимум. 

По осреднени характеристики на хидроложките райони  годишния отток в 

района е 1100 мм при отточен коефициент 80%. Средния годишен отток е 880 мм и 

варира, в зависимост от надморската височина, от 240 мм до 1100 мм. Снежното и 

подземно подхранване са значителни и съставляват съответно 45% и 42% от сумарния 

отток. По степен на водоносност НП „Рила“ е разположен основно в силно водоносна 

зона със средномногогодишен отток над 800 мм.  

Във вътрешногодишен аспект периода на пълноводие обхваща месеците март - 

юли при изразен максимум през м. май. През периода на пълноводие се формира 

76,5 % от годишния отток. Периода на маловодие се наблюдава от декември до 

февруари, като годишния минимум се наблюдава обикновено през м.февруари. 

Водни ресурси, хидроложка проученост на района 

Оттокът на реките се характеризира с годишна и вътрешногодишна 

вариабилност, обусловена  от климатични фактори и антропогенни въздействия.  

Ресурсът на повърхностните води от категория „реки” се определя въз основа на 

информация от хидрометрични станции от мониторинговата система на НИМХ-БАН. 

Станциите от мониторинговата мрежа на НИМХ регистрират реално протичащото и 

налично водно количество. 

На настоящия етап в района на НП „Рила“ няма действаща хидрометрична 

станция от Националната хидрометрична мрежа на страната (Фиг. 1.10.1-1). 

Единствената ХМС в границите на парка - ХМС 18610 р.Черни Искър-Говедарци е 

закрита през 2007 г. Поради тази причина информацията от ХМС не може да бъде 

използвана директно за определяне на ресурса на реките в НП „Рила“. Това налага 

използване на методи за трансфер на хидроложка информация от действащи ХМС в 

близост до границите на парка към ненаблюдаваните речни водосбори в рамките на 

парка.   

 

Фиг.1.10.1-1. Хидрометрични станции в района на НП „Рила“  

Хидрографска мрежа 

Повърхностни води от категория „реки“ 

Националният парк „Рила“ е разположен в една от най-вододайните зони на 

територията на страната. От парка водят началото си най-дългата и най-голяма реки в 
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България-р.Искър и р.Марица. От него водят началото си също  р.Места с десния си 

приток р. Белишка; леви притоци на р.Исток (р.Бачевска, р.Драгалишка); леви притоци 

на р.Струма-р.Джерман и високопланинските й притоци, р. Благоевградска Бистрица и 

притоци, р. Градевска и притоци (Приложение 1.10.1, Фиг. 1.10.1.-2). 

Гъстотата на речната мрежа по архивна информация от ХМС в района на НП 

„Рила“ или в близост до границите му варира от 0,9 км/км2 до 2,04 км/км2 при средна 

стойност 1,65 км/км2. (Приложение 1.10.1 – Табл. 1.10.1 – 1). 

Основните реки и техните по-големи притоци, протичащи през НП „Рила“, са 

представени в Приложение 1.10.1, Табл. 1.10.1-2. 

Управлението на водните ресурси в НП “Рила” е под юрисдикцията на три 

басейнови дирекции –Дунавска (БДДР), Източнобеломорска (БДИБР) и 

Западнобеломорска (БДЗБР).  

Типология на реките в НП Рила 

Хидроморфологичните характеристики на реките в границите на  НП „Рила“ 

могат да се причислят към два основни типа, съобразно приетата типология на реките в 

България—планински (R2, R3) , алпийски (R1) и един специфичен алпийски подтип, 

наблюдаващ се в най-горното течение на реки, водещи началото си от циркуси. 

(Приложение 1.10.1. -Фиг. 1.10.1-4.) 

Определяне на водните ресурси на реките в НП Рила 

В настоящата разработка за определяне на ресурса на повърхностните води се 

използва информация за средномногогодишните стойности на възстановения отток в 

ХМС в близост до границите на НП „Рила“, определени по разработка на НИМХ 

“Определяне на средни, минимални и максимални водни количества с различна 

повтаряемост”, 2004 г. 

Възстановяване на редовете за ненарушения (естествен) речен отток е 

приложено за данни от наблюдения при хидрометричните станции за периода 1961-

2002 г. 

Средномногодишните стойности на естествения отток на ХМС, използвани за 

определяне на ресурса на повърхностните води са представени в Табл. 1.10.1 - 3. 

Табл. 1.10.1-3. Средномногодишни стойности на естествения отток (“Определяне на 

средни,  минимални и максимални водни количества с различна повтаряемост”, НИМХ, 

2004 г) 

ХМС № Река Пункт F 

Q ср 

мног 
MQ ср мног 

   (km2) (m3/s) (l/s.km2) 

18610 Ч.Искър Говедарци 43,90 1,55 35,35 

18360 Мус. Бистрица лет. Боровец 19,30 0,47 24,25 

18650 Искър Бели Искър 329,30 7,35 22,33 

71340 Стара лет. Г Димитров 47,30 0,91 19,24 

71650 Марица Радуил 96,68 2,09 21,65 

51150 Илийна м.Бричибор 82,24 2,10 25,54 

51450 Рилска Пастра 222,89 6,57 29,47 

51470 Бистрица ГД Славово 93,71 2,40 25,64 

51490 Градевска м.Марево 59,30 0,84 14,18 

52100 Вотрачка Белица 33,48 0,74 22,07 

52200 Бачевска Бачево 38,05 0,74 19,50 

52360 Белишка река  Белица 52,45 1,38 26,29 

52650 Места (Б.Места)  сп.Ч.Места 83,45 1,33 15,94 

52700 Места Якоруда 261,99 4,33 16,52 
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Където: 

F - площ на водосбора към ХМС  

Q ср мног.-средномногогодишно естествено водно количество за периода 1961 – 2002г. 

MQ ср мног.-средномногогодишен модул на естествения отток за периода 1961 - 2002 

Средномногогодишния модул на оттока на ХМС варира от 14,18 l/s.km2 до 35,35 

l/s.km2 , при средна стойност 22,71 l/s.km2. Максимален модул на оттока е определен 

при ХМС 18610  р. Ч. Искър – Говедарци. 

Определеният средномногодишен отток на реките, формиращ се в границите 

на НП Рила е представен по поречия  в Табл. 1.10.1 - 4.  

 

Табл. 1.10.1-4. Средномногогодишен обем на оттока на реките в НП „Рила“  

 Поречие Отточна 

площ 

Средномногогодишен 

обем на оттока 

  (km2) m3* 10 6 

1 БДДР   

 Поречие -„Искър“ 212,1 175,76 

2 БДИБР   

 Поречие -„Марица“ 192,8 134,38 

3 БДЗБР   

 Поречие -„Места“ 199,1 132,96 

 Поречие -„Струма“ 182,5 118,72 

 Сума 786,6 561,82 

 

Наличието на пълен цикъл в колебанието на годишния отток, използван в 

настоящата разработка е показател за представителност на периода и устойчивост  на 

определените характеристики на оттока. 

Нарушение на оттока в НП Рила 

В границите на парка са изградени 3 язовира-яз. „Бели Искър, яз.“Белмекен“ 

(тангира по самата граница на парка), яз. „Карагьол“. Общо от поречието на р. 

Струма се прехвърлят 77.8 млн. м3. (Приложение 1.10.1 – Табл. 1.10.1 – 5, Фиг. 1.10.1 – 5.). 

Прехвърляните водни маси от басейна на р. Марица са 90.9 млн. м3 (Приложение 1.10.1 

– Табл. 1.10.1 – 6).  

По представена от БДЗБР информация в поречията на р.Струма и р.Места са 

изградени 12 водохващания за питейно-битово водоснабдяване с общо, по 

разрешително, ползвано водно количество 159,88  (l/s) – Табл. 1.10-12, 1.10-.9. 

Съгласно предоставената информация на територията на БДДР се намират 

следните речни водохващания (РВ) и язовири, използвани за питейно –битово 

водоснабдяване: 

 гр.Самоков – РВ „р. Бистрица“ 

 с. Бели Искър – РВ „Пукната скала“, р. Бели Искър; РВ „Бели Искър“; РВ „Прека 

река“; РВ „Дерково дере“; яз. „Бели Искър“ 

 с.Говедарци – РВ „Лопушница“; РВ „р.Лопушница“; РВ „Черни Искър“; РВ 

„Павловица“; РВ „Пряка река“; р.Черни Искър 

 с.Мала Църква – РВ „Леви Искър“(аварийно) и РВ „Леви Искър; 

 

Речните водохващания и  яз. „Бели Искър“ се стопанисват от водоснабдителните 

организации „В и К“ ЕООД –София и Софийска вода-АД. 

Изводи и препоръки относно хидрологията на НП Рила 

 Липса на хидрометрични станции на територията на НП-Рила в момента 

В района на НП Рила няма действаща хидрометрична станция от Националната 

хидрометрична мрежа на страната (Фиг. 1.10-1). Единствената ХМС в границите 

на парка - ХМС 18610 р.Черни Искър-Говедарци е закрита през 2007 г. Поради 
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тази причина информацията от ХМС не може да бъде използвана директно за 

определяне на ресурса на реките в НП Рила. Това налага използване на методи 

за трансфер на хидроложка информация от действащи ХМС в близост до 

границите на парка към ненаблюдаваните речни водосбори в рамките на 

парка. 

Препоръка 1: 

Препоръчва се възстановяване на някои от закритите хидрометрични станции от 

Националната хидрометрична мрежа на страната (Искър, Марица и др.) и 

евентуално откриване на нови станции за адекватна оценка на водните ресурси, 

хидроложкия режим на реките, потенциално ранно предупреждение за 

наводнения, нарушения на оттока и др. хидроложки параметри. 

 Националния парк Рила е разположен в една от най-вододайните зони на 

територията на страната. От парка водят началото си най-дългата и най-голяма 

реки в България - р. Искър и р. Марица. От него водят началото си също  р.Места 

с десния си приток р. Белишка; леви притоци на р. Изток (р.Бачевска, 

р.Драгалишка); леви притоци на р.Струма-р.Джерман и високопланинските й 

притоци, р.Благоевградска Бистрица и притоци, р. Градевска и притоци (Фиг. 

1.10-2). 

 Хидроморфологичните характеристики на реките в границите на  НП „Рила“ 

могат да се причислят към два основни  типа, съобразно приетата типология на 

реките в България—планински (R2, R3), алпийски (R1) и един специфичен 

алпийски подтип, наблюдаващ се в най-горното течение на реки, водещи 

началото си от циркуси. -Фиг. 1.10-4. 

 Най-сериозните нарушения на оттока на реките в района на НП „Рила“ са 

свързани с водовземания и трансфер (прехвърляне) на води между различни 

речни басейни (Струма – Искър, Струма – Места, Места – Марица, Марица - 

Искър) във връзка с използването им за хидроенергетика и питейно 

водоснабдяване (яз. Искър). В почти всички случаи това прехвърляне на 

значителни водни количества екологично въздейства, като обезводняване и 

миграционни бариери за риби в речните участъци извън границите на НП „Рила“ 

(изключение са всички водохващания и деривации на кота 1900) 

 Регистрирани са и повече от 22 речни питейни водохващания на територията на 

НП „Рила“ (заедно с питейния яз. Бели Искър), които във всички случаи са близо до 

границата на парка и обикновено въздействат върху по-малки реки (Горица, 

Голема Баненска, Гургутица, Ръждавица, Прека река, Мусаленска Бистрица и 

др.) в много къси участъци – до излизането на тези реки от границите на НП 

„Рила“. 

 Препоръка 2: 

Препоръчва се въвеждането на хидроложки мониторинг и на някои от 

високопланинските езера (напр. Седемте Рилски езера, Мусаленските езера, 

Маричини езера и др.) съгласно изискванията на Рамкова Директива за Води 

2000/60/ЕС и българското водно законодателство (Наредба Н-4 за 

характеризиране на повърхностните води) за измерване на водни нива 

(монтиране на рейки/измервателни лати за сезонно отчитане на нивата), както и 

заснемане на морфологията на някои езера (профили с ехолот или др. 

способи) за които съществува риск от бързо изплитняване (натрупване на 

материал и седименти от лавини и др. процеси усилващи седиментацията – 

ерозия, замърсяване, еутрофикация и др.). 

 

1.10.2. Хидрохимия 
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При пробонабиране, анализ и оценка на състоянието са използвани методи, 

нормирани в националното законодателство. Оценката на проучваните водни тела е 

базирана на изискванията, заложени в Наредба № Н-4 /14.09.2012 г. за характеризиране 

на повърхностните води (ДВ, бр. 22/ 5.03.2013 г.) по нормативно дефинираните 

представителни физико-химични параметри (разтворен кислород, насищане с 

кислород, рН, електропроводимост, температура, разтворени вещества, 

мътност/неразтворени вещества, биогени – азотни и фосфорни форми, БПК и др.). 

Показателите разтворен кислород, рН, електропроводимост, температура, 

мътност (FNU)  и TDS (общо разтворени вещества) са измервани с полева апартура на 

място (in situ), тъй като повечето от тях се променят при транспортиране. 

 

Изводи от измерените хидрохимични параметри 

 

1. Водите в НП „Рила“ са изключително меки с една от най-ниските 

електропроводимости в България – варираща до момента от 6.1 µS/sm (при едно от 

измерванията на яз. Карагьол – при пробонабиране на фитобентос) до 79 µS/sm (река 

Леевщица). Практически при рилските езера и язовири никъде не е измерена 

електропроводимост повече от 20 µS/sm. 

2. Липсват установени проблеми с разтворения кислород (респ. 

насищането с кислород), което е около 9 mg/l и респ. около 100% насищане, което е 

нормално за този тип води; 

3. Киселинността на водите (измерена като рН) е варирала между 7 и 8, 

като единствено в яз. Карагьол и Йончево езеро е измерено рН малко под 7 (рН=6.81), 

което е нормално за този тип води. 

4. Всички неорганични форми на биогени (амониев азот, нитритен азот, 

нитратен азот, ортофосфати) са под границата на откриване на аналитичните методи 

и показват, че речните и езерни води в НП „Рила“ са изключително бедни на биогени 

(олиготрофни и ултраолиготрофни). 

5. Общият фосфор (органичносвързан и неорганичен) е също под 

границата на количестено определяне на аналитичния метод в речните и езерни води в 

границите на НП „Рила“. 

6. Единствено са регистрирани ниски стойности на общ азот 

(органичносвързан и неорганичен) в някои от пунктовете: при реки, вариращ от <0.2 mg/l 

до 0.93 mg/l (река Крива); при езера, вариращ от <0.2 mg/l до 1.9 mg/l (яз. Карагьол). 

Тези крайни стойности надхвърлят нормите за добро състояние, залегнали в Наредба Н-

4, но трябва да се има предвид, че тези норми са за средно-годишни стойности и не е 

коректно да се сравняват с еднократни измервания особено в период близък до 

топенето на снеговете (когато е биогенния годишен максимум на разтворените 

форми). 

7. Стойностите на ХПК (химична потребност от кислород), който е индикатор 

за общо замърсяване на водите са в повечето случаи под границата на количественото 

определяне на метода от 5 mg/l или малко над нея, достигайки максимум от 7.2 mg/l 

(река Леевщица), което са изключително ниски стойности за този показател. 

8. Показателят за общо органично замърсяване (БПК5 – биохимична 

потребност от кислород) е с много ниски стойности, вариращ от <0.5 mg/l (яз. Бели 

Искър) до 1.59 mg/l (яз. Карагьол), което показва води с много високо питейно качество. 

 

Речните и езерните води в НП „Рила“ се характеризират с много високо качество 

по основните групи физико-химични параметри (кислороден статус, 

ацидификация/вкисляване, биогенно натоварване, солеви режим), като не са 

регистрирани случаи на ясно антропогенно замърсяване на територията на парка (в 

обследваните 17 реки и 18 езера). 

 

1.10.3. Хидробиология 
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При пробонабиране, анализ и оценка на състоянието са използвани методи, 

нормирани в националното законодателство. Оценката на проучваните водни тела е 

базирана на изискванията, заложени в Наредба № Н-4 /14.09.2012 г. за характеризиране 

на повърхностните води (ДВ, бр. 22/ 5.03.2013 г.) по нормативно дефинираните 

биологични елементи за качество (БЕК). Обобщени данни за екологичното състояние на 

реките и езерата в НП «Рила» са представени с Приложение 1.10.13, Табл. 1.10.3 – 1 и 

Табл. 1.10.3. – 2. 

Изводи от хидробиологичните изследвания 

1. Реките и езерата в НП „Рила“ са бедни на водна макрофитна флора (основно 

някои видове хидрофитни и хигрофитни мъхове), което показва, че този БЕК 

следва да има описателно значение (без да се изчисляват съответните 

Референтин Индекси според Наредба Н-4) при определяне на екологичното 

състояние (С. Чешмеджиев, 2015 г. – изследвания във връзка с актуализиране на 

ПУ на НП-Рила). 

2. Не е установена значима еутрофикация до момента в реки или езера по 

обраствания на макрофити и развитие на фитопланктон. Единствените 

регистрирани изключения са при ез. Трилистника (Детелината) и Рибно ез. от 

групата на Седемте Рилски езера (и частично при Долното ез.), като начален 

етап от обрастване с тяснолистна ежова главица (Sparganium angustifolium) 

(пробонабирането е било преди максималното развитие на водните 

макрофити през август-септември) (С. Чешмеджиев, 2015 г. – изследвания във 

връзка с актуализиране на ПУ на НП „Рила“). 

3. Дънната макробезгръбначна фауна (макрозообентос) е с изключително богато 

биологично разнообразие и обикновено с високо обилие във всички рилски реки 

с максимален биотичен индекс (отлично екологично състояние по този 

биологичен елемент за качество).  

4. Рилските езера са бедни на макрозообентос, като в някои случаи той липсва в 

литоралната зона (напр. яз. Карагьол, Маричини езера, някои от Седемте Рилски 

езера) и следва да има спомагателна роля при определяне на общото 

екологично състояние (С. Чешмеджиев, 2015 г. – изследвания във връзка с 

актуализиране на ПУ на НП „Рила“) 

5. Рибната фауна в реките се състои изцяло от балканска пъстърва (Salmo trutta) и 

македонска пъстърва (Salmo macedonicus) (за поречието на Марица, Струма и 

Места), като в много от реките са регистрирани индивиди от изкуствено 

зарибяване от смесен генетичен материал (зарибителен материал от Самоков 

или Тошков чарк) – напр. река Марица и др. (Тихомир Стефанов, Пенчо 

Пандъков, 2015 г. – изследвания във връзка с актуализиране на ПУ на НП „Рила“) 

6. В река Черни (Прави) Искър в НП-Рила е регистрирана популация от 

консервационно значимия вид главоч (Cottus gobio) (Тихомир Стефанов, Пенчо 

Пандъков, 2015 г. – изследвания във връзка с актуализиране на ПУ на НП „Рила“). 

7. Езерната ихтиофауна е изцяло продукт на изкуствени зарибявания с балканска 

пъстърва (Salmo trutta), американска пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и сивен 

(Salvelinus fontinalis) и вероятни зарибявания с хибридни форма, както и 

привнесения вид лешанка (Phoxinus phoxinus). Регистрирани са нелегални 

зарибявания със сивен и др. видове през последните 3 години в редица езера 

(напр. Реджепско езеро, Маричини езера, Урдини езера и др.). Единствено в яз. 

Карагьол не е установена никаква рибна фауна – поради източванията през 

последните години. Съществуват сериозни съмнения за успешно размножаване 

на интродуцирания американски вид сивен (Salvelinus fontinalis) в Маричини 

езера (двете големи езера и двете малки) и прилежащите им речни участъци, 

където се регистрират масово всички възможни размерни групи, включително 

присъствие на личинки и нулевогодишни рибки в малките рекички и укритията 

(без да е имало зарибявания тази година) (Тихомир Стефанов, Пенчо Пандъков, 

2015 г. – изследвания във връзка с актуализиране на ПУ на НП „Рила“). 
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8. В Реджепско езеро и реките в района на Семково е установен консервационно 

значимия вид алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris) (Пенчо Пандъков, 2015 г. – 

изследвания във връзка с актуализиране на ПУ на НП „Рила“). 

9. В горното течение на река Бела Места е регистриран вида Leuctra 

pseudohippopus  от разред Plecoptera (Перли), сем. Leuctridae – рядък Балкански 

ендемит с ларвен стадий (нимфа), развиващи се в рилските реки (Виолета 

Тюфекчиева, 2015 г. – изследвания във връзка с актуализиране на ПУ на НП-Рила). 

10. По протежението на река Черни (Прави) Искър е регистриран консервационно 

значимият вид карпатска тоция (Tozzia carpathica) или Tozzia alpina subsp. 

carpathica (Wol.) Dostál, Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви, Природозащитен 

статут. Уязвим [ VU B 1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР, ДХ(II), който е крайречен (крайводен) 

макрофит с фрагментирана малочислена популация. 

 

1.11. ПОЧВИ 

1.11.1.  Разпространение и характеристика на почвите 

НП „Рила“ попада в Тракийска горскорастителна област, подобласт Рила, 

Среден и Високопланински пояси. При съвместното действие на абиотични и биотични 

фактори в НП “Рила” протичат сложни почвообразувателни процеси, които са 

подчинени на вертикалната зоналност. Средният горскорастителен пояс започва от 700 

м н.в. и завършва на 2 000 м н.в. Високопланинският горскорастителен пояс обхваща 

най-горните части на планината с надморска височина от 2 000 до 2 500 метра.  

В продължение на три десетилетия Световната организация по прехрана на 

населението –FAO разработва глобалните въпроси на почвознанието. Резултатът е 

пълна инвентаризация на почвените ресурси и оценка на продуктивния им потенциал с 

оглед осигуряване прехраната на човечеството. В България беше приета 

квалификационната система и почвената номенклатура, използвана в Европа и света.  

Всички видове почви, представителни за територията на НП са от клас метаморфни -

Cambisols. Като основни зонални почви се срещат кафявите планинско горски почви 

(700-1200м н.в.), планинско-горските тъмноцветни почви (1200-2000м н.в.) и планинско-

ливадните почви, които заемат подпояса на алпийските пасища. (Приложение 1.11.1 

Табл.1.11.1 – 1). 

Кафявите планинско- горски почви (Cambisols, СМ, FAO, 1988)  заемат повече от 

13500 ха от територията на НП и са представени от трите си основни подтипа:  кисели 

кафяви планинско-горски , наситени кафяви планинско-горски  и вторично затревени 

кафяви планинско-горски почви. Почвообразуващите материали са продукт от 

физическото изветряване на разнообразни силикатни скали- рохляков елувий, склонов 

пролувдий и колувий. Кафявите горски почви са с лек механичен състав. Най-

съществени особености на кафявите планинско-горски почви са наличието на Вm 

хоризонт от типа сambiс, в който протичат процеси на изветряване на минералите. Тези 

почви имат сравнително малка дълбочина на профила си и предимно кафяв цвят. За 

тези почви са характерни също и слабото разлагане и минерализация на органичното 

вещество, което се отразява на малката хумусираност на почвения профил. Хумусно-

акумулативният хоризонт (А) е маломощен от 5 до 25 см и рязкото намалява в 

дълбочина. Профилът им е изграден от следните генетични хоризонти: L(горска 

постилка или чим) +  A  +  Bm  + C. Мъртвата горска постилка има твърде разнообразна 

мощност (от 3 до 10cm). Илувиалният хоризонт (В) е често пъти твърде мощен, като стига 

до 80-100 см. Хоризонт С при тези почви се състои от скален рохляк. Отличават се със 

значителна скелетност, като количеството на скелета отгоре надолу се увеличава. 

Реакцията на почвата е кисела. рН се движи в рамките между 4,5 и 6,0.  

Подтип ненаситени или кисели кафяви планинско-горски се характеризират с 

малка мощност на хумусния хоризонт (тип ochric), кисела реакция, ниски хумусни 

запаси, имат нисък сорбционен капацитет и ненаситеност с бази, добра дренираност 

и разнообразен хидротермичен режим.  

Подтип наситени планинско-горски почви се срещат по високите части на 

планината главно по сенчестите изложения, под иглолистни гори. Често са примесени с 
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тъмноцветни планинско-горски почви. Имат 75-80 см дълбочина на профила като 

запасите от хумус са съсредоточени в повърхностните 20-40 см от почвения слой. 

Кафявите планинско-горски почви са от изключително голямо стопанско 

значение за лесовъдството. Върху тях са нашите най-обширни и качествени гори в 

планините. Значението им се определя и от специфичните им екологични функции и 

свойства във връзка с водния баланс на страната. Освен за гори тези почви са 

подходящи и за пасища, и ливади. При унищожаване на горите и непоследващо 

залесяване протичат процеси на  вторично затревяване. При антропогенно натоварване 

по-бързо се поддават на деградация, което налага тяхното грижливо използване. 

Препоръчително е да се провеждат противоерозионни мероприятия за опазването им. 

Тип тъмноцветни планинско-горските почви (Humic Cambisols, CMu, FAO, 1988) 

заемат около 36000 ха от територията на НП. Характеризират се с пълния си почвен 

профил -АВС. Мъртвата горска постилка е с мощност до и над 10 см. Хумусно-

акумулативният хоризонт е твърде мощен като достига на дълбочина от 30 до 60, а 

понякога и до 100 см. На цвят е тъмнокафяв.  В горния планински пояс този хоризонт 

преминава в торфенисто-хумусен. Реакцията е кисела. рН се движи около 4,0-5,0.  

Тъмноцветни планинско-горските почви са характерни за високата субалпийска 

част на Рила, където развиват сравнително добър почвен пояс. В долните ареали са в 

контакт с кафявите планинско-горски почви, а на по-големи височини – с планинско-

ливадните почви. Тези почви се срещат главно в пояса на клека, смърча и бялата мура. 

Под влияние на хладния и влажен климат и краткия вегетационен период в почвения 

профил се натрупват значителни количества груб хумус, вследствие на което се 

оформя мощен хумусен хоризонт и по-тънък преходен В хоризонт. Формирането на 

мощен и богат на хумус хоризонт плътно ги доближава до планинско-ливадните почви. 

За горското стопанство тези почви са особено подходящи за развитието на гори с висок 

бонитет от смърч, бяла и черна мура. 

Планинско-ливадните почви (Umbrosols, UB, WRBSR, 1994) са разпространени 

главно в най-високите и безлесни субалпийски и алпийски части на НП «Рила», под 

тревна растителност и върху приблизително 2800 ха.  Цветът им е тъмнокафяв до черен. 

Формирани са  при сурови климатични условия – ниски средногодишни температури и 

големи количества належи. Тук има ясно изразена тенденция към формирането на 

торфенист хоризонт. Тревната покривка доставя големи количества органична материя, 

която при висока влажност и ниски температури се разлага и минерализира бавно. 

Почти винаги са с повишена влажност поради голямата хигроскопичност на 

торфенистния хоризонт и честите валежи. Най-важния признак на планинско-ливадните 

почви е високото съдържание на органично вещество-8-17% органичен въглерод или 14-

30% хумус и високо съдържание на фулвокиселини. Реакцията им е кисела – рН 4,2 -5,8, 

а наситеността с бази е ниска.  

Планинско-ливадните почви поради специфичната  си морфология и условия са 

много уязвими на замърсявания  от газове, прах и радиоактивни вещества, пренасяни с 

въздушните маси от големи разстояния. Наложително е да се провежда обхватен 

мониторинг и поради факта, че тези почви заемат територии, които са вододайни зони.  

Независимо от това,  кой е почвения тип, характеристиката и оценката му като среда за 

развитие на дървесна растителност се основава на анализ на някои основни 

показатели като: 

 Почвена реакция. Почвената киселинност е важен екологичен фактор, който 

влияе пряко и косвено върху развитието на дървесната растителност. Оценката 

на реакцията на почвите е по приетата петстепенна скала: от силно кисела- рН 

3-4,5 до силно алкална – рН над 9,5. По отношение на почвената реакция 

дървесните видове реагират по различен начин като съществуват определени 

граници на рН, в които отделните видове се развиват оптимално. Дървесната 

растителност показва голяма издръжливост спрямо колебанията на почвената 

реакция и едва когато рН е под 3,0 се забелязва чувствително влошаване на 

растежа, развитието и продуктивността на горските насаждения. Повечето от 

нашите дървесни видове се чувстват най-добре при неутрална реакция на 

почвата. 
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 Съдържание на хумус и азот. Азотът е един от най-важните хранителни 

елементи, които дърветата получават от почвата. Същевременно той е 

единствения елемент, който не се съдържа в нито една от почвообразуващите 

скали. Растенията усвояват азота главно под формата на нитратни и амониеви 

соли. Около 99% от общото количество на азота в почвата се намира в състава 

на хумуса. Колкото е по-висок % на хумуса в даден почвен тип или хоризонт, 

толкова е по-високо съдържанието на азот в него.  При най-разпространените 

почвени типове в планините и териториите им, заети с дървесна растителност 

(кафявите горски и  тъмноцветните планинско-горски) съдържанието на хумус в 

хоризонта от 0 до 100 см е 20 и съответно 20-30т/дка, като в почвения слой 0-20 см 

се съдържа от 40 до 50% от целия запас в този хоризонт. Според съдържанието на 

хумус горските почви у нас се класифицират по четири степенна скала, а 

именно: бедни, средно хумусни, хумусни и богото хумусни. Прието е почви, 

които съдържат азот под 0,11% да се оценяват като слабо запасени, от 0,11 до 

0,20% като средно запасени и над 0,20% са добре запасени с азот почви. 

Различните дървесни видове се нуждаят от различно количество азотни 

хранителни вещества, за което е от значение също и възрастта им и 

вегетационния период. Установена е зависимост между количеството на 

мъртвата горска постилка, процесите на разлагането и минерализирането й и 

съдържанието в почвата на усвоимите  форми на азота.   

 Мъртва горска постилка. Мъртвата горска постилка (МГП) представлява важна 

част от биологичния кръговрат на веществата в системата почва-гора-почва. 

Почвената повърхност е покрита от мъртва горска постилка тип moder.  

Количеството на МГП се определя преди всичко от съотношението между 

прихода, т.е.опада и разхода, който зависи от интензивността на разлагането й. 

Значителна част от постъпващото на повърхността органично вещество се 

намира в неразложено и полуразложено състояние на повърхността на 

минералната почва. Реакцията на постилката е силно кисела, като с най-висока 

киселинност се характеризира свежият опад (рН варира в границите 4.9-5.5). 

Продължителността на разлагането на горския опад трае от една до повече от 20 

години, което се свързва с формирането на МГП с различен строеж и свойства. 

Горският опад, попаднал върху почвата и образувал МГП, преминава през 

преобразования под влиянието на различни фактори, довеждащи до 

образуването на хумусни вещества или до пълното му минерализиране. 

В границите на НП „Рила»” няма определени пробни площи от мрежата за 

широкомащабен мониторинг на горските екосистеми в страната, който се изпълнява в 

рамките на Международната кооперативна програма (МКП-Гори) „Оценка и 

мониторинг на влиянието на замърсения въздух върху горите”, както и пункт от 

Националната система за мониторинг на почвите. ДНП „Рила” в изпълнение на мерките 

от първия план за управление на НП от 2004г. и на утвърдения мониторинг, съгласно 

която са определени пунктове за наблюдение на почвите от територията на пет ПУ и 

показателите, по които се  анализират. До момента са извършени три вземания на 

проби от почви и  МГП. Пробите са анализирани в РЛ – Благоевград към ИАОС-София. 

(Приложение 1.11.1-2). От предоставения протокол от изпитване № 1423/ 19.08.10г. с 

резултати от анализите на пробите от 2009г. може да се направят следните заключения: 

* Анализирани са общо 10 броя проби ( 5 проби МГП и 5 почвени проби)от 5 

пункта от територията на НП”Рила”; 

* Пунктовете от ПУ Благоевград и Белица са от територии с кафяви горски почви, 

а тези от ПУ Дупница, Говедарци и Якоруда са от територии с тъмноцветни горски почви; 

*  Анализът на резултатите показва, че съдържанието на някои микроелементи в 

пробите от МГП е повишено спрямо фона, установен за европейските гори (ICP-Forest 

and ICP-IM, 2002). Реакцията на постилката е силно кисела, като с най-висока 

киселинност и при тъмноцветните горски почви се характеризира свежият опад (рН 

варира в границите 4.6-5.4). 
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Счита се, че повишено съдържание на тежки метали в постилката отразява 

приноса на атмосферните отлагания на територията на континента (Vanmechelen et 

al., 1997); 

* Изследваните метали в пробите от почви са в ниски концентрации;  

*Отличава се съдържанието на кадмий. В пробите от МГП съдържанието на 

кадмий е от 2 до 4 пъти по-голямо отколкото в пробите от почва от съответните пунктове. 

Елементът е силно подвижен в кисела среда и лесното му усвояване от растенията в 

случая се проявява чрез установените стойности в мъртвата горска постилка, в която те 

са по-високи от тези в минералната почва. Това подсказва възможност за акумулиране  

на повишено количество кадмий от различни растителни видове. 

При теренните  проучвания са взети почвени проби от места с прояви на ерозия по 

туристически маршрути от района на Рилските езера (ПУ Дупница) и от почвите по 

трасето на лавината от последните години в ПУ Благоевград, които са  изследвани по 

показателите, рН  и съдържание на  мед, олово, цинк и кадмий. (Приложение 1.11.1-3). 

Резултатите от анализите показват, че: 

 Установената реакцията на почвите е средно кисела- ПУ Дупница ( рН 4,6), а при 

пункта от ПУ Благоевград –рН е 5,14; 

 Изследваните метали са в ниски концентрациии, съответстващи на  фона, 

установен за европейските гори (ICP-Forest and ICP-IM, 2002). Резултатите не се 

различават от получените в европейската мрежа за мониторинг на почвите в 

горските екосистеми. При тълкуването на данните обаче, следва да се има 

предвид ниското количество на металите в повърхностните почвени слоеве. То е 

показателно за висока акумулация на метали в растенията в много силно 

кисела среда, от където следва обогатяването на постилката, но не и на 

замърсяване. 

 

1.11.2  Почвени процеси 

Ерозия  

Факторите, влияещи върху ерозионните процеси, са: вида на скалната основа, 

релефа, състоянието на почвата, количество и интензивност на валежите, вида на 

растителната покривка, степен на лесистост и затревеност, стопански ползвания, 

рекреационни дейности и др.  

От информацията от предхождащи проучвания  на техническите параметри на 

насажденията от горския фонд на НП са описани терени с ерозия по отдели и 

подотдели по паркови участъци за периода 1988-1994г. Констатирани са терени с 

протичане на ерозионни процеси само в ПУ Благоевград, ПУ Дупница и ПУ Самоков. 

Описани са прояви предимно на плоскостната ерозия в иглолистните гори и в частично 

представените в парка гори от реконструкционния клас -зимен дъб, бук, келяв габър, 

бреза, елша, трепетлика и други на пети бонитет и пълнота на насажденията до 0,5.  

Описана е тенденция за локални прояви на почвена ерозия в стръмните части на 

парка (източните склонове на в. Мусала и северните склонове на Мальовица). 

Проливните дъждове, характерни за тази надморска височина и бързото топене на 

снега са причина за проявите на ерозия. Засяга преди всичко терените с орофитни 

растителни съобщества и видове, като въздействието се определя като средно и 

локално. При проведените теренни проучвания в периода 1988-1994г са описани 

засегнати от ерозия терени с обща площ от 200 ха в следните отдели: 53 в, 53 г, 53 д, 

54а, 54 г, 55 в, 55 г, 55д, 55 е, 58 б, 58в, 6384 а, 7665 в, 7686 г, 9154 б, 9181 а и 9181б. 

В периода след 2000 година има други случаи с прояви на ерозионни процеси 

по различни причини.  Други територии от парка са подложени на ерозия, предизвикана 

от човешката дейност като неправилното определяне на трасетата на туристическите 

пътеки и пътищата, лошото им изграждане и нередовната им поддръжка. 

 Антропогенната ерозия по принцип се проявява в местата на концентриране на 

посетителските потоци, на ски писти, съоръжения и сгради (туристическата ерозия), в 

резултат на стопанските дейности като прекомерна паша на домашни животни, голи 

сечи с продължително възстановяване на растителността, строителство на 

хидротехнически съоръжения, електропреносни мрежи и др.  
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По време на теренните проучвания на  състоянието на почвите на територията на 

НП бяха констатирани места с прояви на ерозия, което е потвърдено и от екипа по 

инвентаризация на горските територии.  

За някои от установените райони, засегнати от ерозионни процеси е 

определена общо площта и  степента на ерозираност (I - V).  

В таблица 1.11.2-3 са представени установените терени с ерозия, като е определена и 

степента на ерозираност, съгласно  Наредба № 4 от 19/02/2013  за защита на горските 

територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения, (ДВ, бр.21 от 

01/03/2013г.).  Нарушени територии са общо 1000 ха  като: 

 -  площите със слаба І степен на ерозираност ((ерозиран е хумусният хоризонт 

А до половината) са 230 ha  (23%) от общо нарушената територия; 

 -  площите със слаба до средна ІІ степен на ерозираност (ерозиран е целият 

хумусен хоризонт А) са 270 ha  (27%) от общо нарушената територия; 

 - площите със силна ІІІ степен на ерозираност (ерозиран е преходният хоризонт 

В до половината) са 70 ha  (7,0%) от общо нарушената територия; 

 -  площите със силна ІV степен на ерозираност (ерозиран е целият преходен 

хоризонт В) са 350 ha (35,0%) от общо нарушената територия; 

 -  площите с много  силна V степен на ерозираност (ерозиран е част от скалния 

рохляк С) са 80 ha  ( 8,0 %)от общо нарушената територия. 

От общо 1000 хектара нарушени територии 490 са върху кафяви горски почви (170 ha - І 

степен; 110 ha – ІІ степен и 210 ha - ІV степен)  и 510 хектара върху тъмноцветни 

планински почви ( 60 ha Іст.; 160 ha ІІ ст.; 70 ha ІІІ ст.; 140 ha ІV ст. и 80 ha V степен). 

Ерозираните терени в НП „Рила” заемат незначителна територия -около 1,22% от 

общата територия  и се свързват главно с определени трасета на туристическите пътеки 

и концентрирането на посетителски потоци, както и в резултат на извършеното 

строителство на хидротехнически съоръжения  и на електропреносната мрежа на НЕК 

на територията на НП. Данните за прояви на ерозия по паркови участъци са 

представени в таблици 1.11.2-1.  и 1.11.2-2 в Приложение 1.11.  

Фактически около 50% от площите с ерозия са от слабата до средна (ІІ) степен 

на ерозираност, при което се засяга само хумусния хоризонт А. Провеждането на 

противоерозионни мероприятия се свеждат главно до естествено затревяване и 

възстановяване на дървесната растителност. В резултат на естественото затревяване са 

се формирали естествени тревни формации.   
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БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Биологичната характеристика на парка включва информация за 

биоразнообразието на ниво  природни местообитания, растителни съобщества, видове 

растения, животни и макромицети. Природозащитният статус на местообитанията, 

растителността и видовете е оценен на базата на националното и международното 

законодателство, научни критерии за рядкост, ендемизъм, реликтност, като са 

реферирани националната Червена книга,  Червеният списък на висшите растения и 

гъби на България (Petrova & Vladimirov 2008), приложенията към Бернската и Бонската 

конвенции, към Директивата за птиците (Directive 2009/147/EC) и Директивата за 

хабитатите (Directive 92/43/EEC). 

 

1.12. ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (ПРИРОДНИ МЕСТООИТАНИЯ) 

Територията на НП Рила се характеризира с голямо разнообразие от биотопи и 

природни местообитания, което се обуславя от разнообразните климатични и 

исторически фактори и релефните форми. По-голямата част от установените 

природни местообитания в парка имат Европейска и/или Национална 

природозащитна значимост. До този момент са установени 29 природни 

местообитания по класификацията на EUNIS. От тях 4 представляват различни 

сладководни местоообитания, 3 са торфища и мочурища, 8 са тревни местообитания, 

5 са храстови съобщества и съобщества на ниски храстчета, 10 са гори и горски 

територии, 2 са скали и пещери. 23 типа природни местообитания са включени в 

Приложение №1 на Директива 92/43/ЕЕС (Приложение 1.12, Табл. 1.12 – 1, Табл. 1.12 - 2). 

На територията на парка се срещат разнообразни екосистеми. Най-общо те 

могат да бъдат класифицирани според принадлежността им към доминиращите 

биоми на горски (обхващат широколистни и иглолистни гори), тревни (обхващат 

пасища, ливади и други тревисти съобщества), храстови ( обхващат високопланински 

храсти и храстчета), скални (включват скали и сипеи) и сладководни (обхващат реки и 

мочурища) екосистеми.  

Горски екосистеми 

Горите заемат 28688.7 ха от територията на парка. Основната част от тях (94.9%) 

са иглолистни. Горските екосистеми са разположени във височинен интервал между 

1300 и 2100 m н.в. Основни средообразуващи видове са смърчът (Picea abies), бялата 

мура (Pinus peuce) и белият бор (Pinus sylvesris). Средната възраст на горите в рамките 

на иглолистния пояс е над 100 години. Като екологически най-пластичен вид, бялата 

мура формира най-високо разположените горски екосистеми. В иглолистните гори по 

правило не е развит храстов етаж. Тревната растителност се формира от видове като 

черна боровинка (Vaccinium myrtillus), горска светлика (Luzula sylvatica) и горски вейник 

(Calamagrostis rundinacea), по-рядко от обикновена светлика (Luzula nemorosa), червена 

боровинка (Vaccinium vitis-idaea), киселец (Oxalis acetosella), повиснала кутявка 

(Moehringia pendula) и др. Високо обилие имат мъховете, като например 

Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurosium schreberi, Hylocomium splendens и др. 

В най-ниските части на парка са разположени екосистемите на обикновнения 

бук (Fagus sylvatica). Буковите екосистеми са както монодоминантни, така и изградени 

от смесени съобщества на бук с ела (Abies alba) или смърч (Picea abies), по-рядко с 

бял бор (Pinus sylvestris) и съвсем рядко с други дървесни видове. Храстов етаж по 

правило не е развит, като единични индивиди от обикновено бясно дърво (Daphne 

mezereum L.) могат да се сещнат на отделни места. В тревния етаж по-широко 

разпространени тревни видове са: горска слабонога (Impatiens noli-tangerе), еньовче 

(Galium doratum), дебрянка (Sanicula europaea), луковична горва (Cardamine bulbifera), 

вранско око (Paris quadrifolia), мечи лук (Allium ursinum), киселец (Oxalis acetosella).  

Ограничено рапространение имат ксеротермните дъбови гори на места с 

примес от габър. В крайречните екосистеми на широколистните гори основни 
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средообразуватели са бялата елша (Alnus incana), козя върба (Salix caprea), 

теснолистна върба (Salix elaeagnos) и по-рядко планинската елша (Alnus viridis).  

Горските екосистеми имат естествен първичен произход. Като вторични могат да 

се разглеждат екосистемите на бреза (Betula pendula), трепетлика (Populus tremula). 

Върху неголеми площи на различна надморска височина в границите на целия 

парк, са създадени горски култури от смърч, бял бор, както и от дуглазка ела, 

лиственица, веймутов бор и др. 

Храстови екосистеми 

Представени са основно във високопланинската безлесна зона на парка при 

надморска височена между 1900 и 2500 м. С първичен произход са екосистемите на 

клека (Pinus mugo), разпространен широко във високопланинската зона. Характерни за 

парка са екосистемите на ерикоидните храстчета на черната боровинка (Vaccinium 

myrtillus), червената боровинка (Vaccinium vitis-idaea), синята боровинка (Vaccinium 

uliginosum ) и връшняка (Bruckenthalia spiculifolia). С по-ограничено разпространение са 

представени екосистемите на сибирската хвойна (Juniperus sibirica) и мечото грозде 

(Arctostaphylos uva-ursi). В много ограничени площи се развиват екосистемите на 

черния емпетрум (Empetrum hermaphroditum). Внимание заслужават екосистемите на 

ниските върби (Salix herbacea), разпространени във високопланинската зона и 

развиващи се по места с продължително задържане на снежна покривка. Изброените 

до тук храстови екосистеми представляват коренната растителност и имат първичен 

произход.  Вторични по произход са екосистемите, в които средообразуваща роля 

имат малината (Rubus idaeus) и балканският зановец (Chamaecytisus absinthioides), 

който се разпространяват на места освободени от горска растителност или навлизат в 

тревните екосистеми. Храстовите екоситеми над горната граница на гората често се 

редуват с тревни екосистеми, като формират комплекси, достигайки до билните части. 

Редки и силно уязвими са храстовите съобщества с доминиране на алпийската роза 

(Rhododendron myrtifolium) в района над Костенец. В по-ниските части на планината, в 

покрайнините на горите се срещат храстови екосистеми, в състава на които 

доминират  леска (Corylus avellana), шипка (Rosa canina), трънка (Prunus spinosa), 

обикновенглог (Crataegus monogyna) и др. Фрагментарно тревни екосистеми се 

развиват в горската зона, на ограничени площи като горски поляни. 

Тревни екосистеми 

Тревните екосистеми са разпространени основно субалпийската и алпийска 

зона на парка. Тяхното разпространение се обуславя от климатичните фактори, както и 

от плиткия почвен субстрат и наличието на пасищен режим поддържан в продължение 

на много десетилетия. Синтаксономичното разнообразие на тревните екосистеми е 

значително. Доминиращи видове в тях са качулатата гъжвата (Sesleria comosa), извита 

острица (Carex curvula), рилска власатка (Festuca riloensis), бролова власатка (Festuca 

airoides).картъла (Nardus stricta), обикновената полевица (Agrostis capillaris), мощната 

власатка (Festuca valida), ръждивата власатка (Festuca paniculata), вейникът 

(Calamagrostis arundinacea) и др. Тревните екосистеми включват разнообразие от 

консервационно значими тревни съобщества, като например тези на глациалния 

реликт скална острица (Carex rupestris) и на ендемичната рилска иглика (Primula 

deorum) 

Към тревните екосистеми се отнасят хигромезофилните високотревни 

съобщества, доминирани от балканска паламида (Cirsium appendiculatum), 

аденостилес (Adenostyles alliariaе), омайниче (Geum coccineum) и др.  

Разнообразието от тревни екосистеми включва част от мезохигрофилните съобщества 

доминирани от пушици (Eriophorum latifolium, E. angustifolium).  По същество тези 

екосистеми могат да се отнесат също така и към екосистемите на торфищата и 

мочурищата.  

В участъците на нарушени горски съобщества се формират временни 

екосистеми доминирани от теснолистен кипрей (Epilobium angustifolium).  

В зоната на горите са формирани предимно вторични тревни екосистеми, които 

са по същество горски поляни. В тези тревни съобщества се наблюдава сукцесия, която 
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е свързана с възстановяването на горите, което обуславя намаляването на площта на 

горските поляни.  

Скални екосистеми 

Срещат се разпръснато из цялата територия на резервата, като скалните 

масиви са основно силикатни. Карбонатните скали са с ограничено разпространение 

в парка.  В пояса на горите скалните екосистеми представляват каменни излази под 

склопа на гората, засенчени са от него и върху тях се развива специфична 

растителност често доминирана от обикновен здравец (Geranium macrorhizum), мъхове 

и папрати. Във високопланинската безлесна зона скалните екосистеми съдържат 

бедна на растителност среда, но често по тях се развиват редки видове с 

консервационна значимост от родовете каменоломка (Saxifraga), плюскавиче (Silene), 

тлъстига (Sedum) и дебелец (Sempervivum). 

Сладководни екосистеми 

Територията на парка се характеризира с изобилие от планински езера, потоци 

и реки. В своята съвкупност те формират групата на сладководните екосистеми. Реките 

и потоците са предимно бързотечащи, с чакълесто и каменисто дъно и са бедни на 

растителност. Населяват се предимно от бентосна фауна. В покрайнините на 

сладководните екосистеми високо участие имат хигрофилни видове от групата на 

високотревието, като панчичева пищялка (Angelica pancicii), балканска паламида 

(Cirsium appendiculatum), чобанка (Petasites albus), аденостилес (Adenostyles alliariaе), 

шапиче (Alchemilla spp.), блатняк (Caltha palustris) и др.  

Специфични за парка са екоситемите на мочурищата и торфищата. Те заемат 

значителни площи. Характеризират се със специфична растителност и голямо 

изобилие от сфагнови мъхове. Специфичен елемент на тези екосистеми е 

божествената иглика. Най-широко разпространение в тази група екосистеми имат 

съобществата на чернеещата острица (Carex nigra). 

Eкосистеми на антропогенно повлияни структури 

Макар и на много малки площи на територията на парка има и изкуствено 

създадени екосистеми. Това са основно пътища, строежи, насипи, водохващания и др. 

Те съдържат както елементи на естественото биоразнообразие за парка, така и някои 

видове, които вторично се разпространяват на нарушените места като например 

подбел (Tussilago farfara), пролетен спореж (Senecio vernalis), часовниче (Erodium 

cicutarium) и др. 

 

1.13 РАСТИТЕЛНОСТ 

 
1.13.1. Класификация на растителността 

Основните сведения за растителната покривка на територията на Парка, 

събрани за целите на разработването на първия план за управление са 

систематизирани в сборника с доклади за биологичното разнообразие на парка 

(Русакова, Вълчев 1999). Разнообразието от синтаксони включва 10 класа, 18 съюза и 33 

асоциации. По същество тази информация съвпада с публикуваната монографска 

работа за алпийската и субалпийска растителност на Рила от Русакова (Roussakova 

2000). В периода след разработването на първия план за управление не са провеждани 

системни проучвания върху растителната покривка в парка. Настоящият раздел е 

разработен основно на базата на литературни данни, както и на базата на събраната 

информация по време на теренните изследвания. Класификационната схема е 

представена в Приложение 1.12. 

 

Растителност по скали и скални пукнатини 

Растителността то Клас Asplenietea trichomanis се развива по скали и скални 

пукнатини по цялата високопланинска зона над 2000м н.в. Към нея се отнася съюз 

Silenion lerchenfeldianae, характеризиращ се с типично балкански характер поради 
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наличието на ендемични видове. Типичен пример са асоциациите Sileno 

lerchenfeldianae-Pitentilletum haynaldianae и Geo-Saxifragetum cymosae. Съобществата 

по скалите са с отворен характер и практически не са застрашени от антропогенна 

дейност поради сравнително трудната им достъпност. Имат висока природозащитна 

стойност, ниска степен на уязвимост.  

Растителност по сипеи 

Клас Thlaspietea rotundifolii обхваща растителни съобщества разпространени 

над горна граница на гората. Те се развиват по сипеи На територията на парка класът 

е представен със съюзите  Аndrosacion alpinae и  Festucion pictae. В рамките на класа 

са описани три асоциации: Oxyrio digynae-Poetum contractae, Senecioni-Juncetum trifidi 

и Festucetum pictae. Тези асоциации съдържат редица балкански ендемити като 

например Geum bulgaricum, Alopecurus riloensis, Sesleria comosa,  и др. Не са 

установени застрашаващи фактори за тази растителност.  

Растителност в олиготрофни водоеми 

Рила планина е богата на водоизточници и зодни тела, което обуславя наличието 

на растителност отнасяща се към клас Potametea. В рамките на акуализацията на 

плана за управление тази растителност не е системно проучвана. Езерата които са 

разпространени над горна граница на гората са олиготрофни с доминиране на 

Ranunculus aquatilis. Тази растителност е отнесена към съобщества на водното лютиче 

(Ranunculus aquatilis) в рамките на съюз Ranunculion aquatilis. 

Растителност край извори и горните течения на планинските потоци 

Клас Montio-Cardaminetea включва растителността на високопланинските извори 

и потоци със студена и богата на кислород вода. В границите на НП Рила и 

прилежащите му територии, тази растителност е класифицирана в 2 разреда, 3 съюза 

и 4 асоциации. Съюз Caricion remotae включва високо продуктивни, крайпоточни 

съобщества в границите на горския пояс или близо до горна граница на гората в 

субалпийския пояс. Те формират сравнително малки по площ петна, обикновено 

лентовидно развити край потоците. Установените съобщества са отнесени към две 

асоциации (Brachythecio rivularis-Cardaminetum balcanicae и Angelico pancicii-

Calthetum laetae. Съобществата на асоциация Angelico pancicii-Calthetum laetae се 

посочват за първи път за територията на Рила планина. Съобществата на асоциация 

Cratoneuretum falcati (съюз Cratoneurion commutati) се посочват в литературата за Рила 

(Hajkova & al. 2006), като рядко срещащи се по карбонатните терени.  Съюз 

Philonotidion seriatae включва ниско продуктивни, богати на мъхове, крайпоточни 

съобщества от субалпийския пояс.  Растителните съобщества са класифицирани към 

една асоциация - Saxifragetum stellaris. Съобществата на асоциацията са добре 

физиономично отличими с доминирането на Philonotids seriata и Saxifraga stellaris. 

Съдържат типичните аркто-алпийски изворни видове и някои балкански елементи 

(Cardamine rivularis), но имат сравнително беден видов състав.  

Растителните съобщества от този клас имат точково или локално 

разпространение, на малки площи, в границите на НП Рила и прилежащите му 

територии. Тази растителност се характеризира с висока степен на естественост и 

практически липса на навлизане на анпропофитни и инвазивни видове. Силната 

зависимост от режима на овлажнение, определя тяхното развитие или възстановяване 

след нарушение само на силно преовлажнени места и край течението на 

високопланинските потоци. 

Растителност по мочурища 

Клас Scheuchzerio-Caricetea nigraе включва растителност, доминирана от 

острици и мъхове, на високопланинските преовлажнени и мочурливи места, бедни на 

азот и фосфор. Заемат слабонаклонени или понижени места на релефа. Срещат се 

ацидофилни и базифилни фитоценози. В границите на НП Рила и прилежащите му 

територии, тази растителност е класифицирана в 2 разреда, 4 съюза и 8 асоциации. 
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Съюз Caricion davallianae обхваща растителността на карбонатните мочурливи места. 

В Рила, този тип растителност е сравнително рядък, поради преобладаването на 

силикатна основна скала. Развива се предимно в райони със средно мощни и мощни 

почви, в които се „изолира“ влиянието на скалната основа. Представена е от богатите 

на видове съобществата от асоциация Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii. Съюз 

Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis включва богати на видове мочурливи 

съобщества с калцифилни или калциум-толерантни сфагнови мъхове (като Sphagnum 

contortum, S. teres, S. warnstorfii). Тази растителност в Рила е представена от една 

асоциация (Geo coccinei-Sphagnetum contorti). В съюз Caricion canescenti-nigrae се 

включват съобщества с умерено богатство на видовия състав. От диагностичните видове 

на съюза, съгласно литературните източници, в съобществата му в Рила с най-висока 

степен на постоянност са Carex nigra и Warnstorfia exannulata,  срещащи се във всички 

асоции. Съюзът е с най-голямо разнообразие от типовете съобщества на класа, 

представен в Рила с четири асоциации. Съобществата на асоциация Drepanocladetum 

exannulati се характеризират с беден видов състав и ясно изразено доминиране на 

мъхa Warnstorfia exannulata. Съобществата с участие на Рилската иглика (Primula 

deorum), се характеризират и с висока константност на Carex bulgarica, Gentiana 

pyrenaica, Plantago gentianoides, Sesleria comosa, като се отнасят към асоциация Primulo 

exiguae-Primuletum deorum. Най-широко разпространение имат съобществата от 

асоциация Primulo exiguae-Caricetum echinatae. За тях е характерна висока 

константност на видовете Calliergon sarmentosum, Carex nigra, Pinguicula balcanica, 

Primula farinosa subsp. exigua, Pseudorchis frivaldii, Scapania irrigua, Sphagnum 

platyphyllum, Warnstorfia exannulata, както и слабо участие на диагностичните видове на 

предходната асоциация. Съобществата на асоциация Caricetum nigrae съдържат 

предимно характерните за съюза и класа видове и нямат ясни диагностични видове, 

които да ги отличават от другите асоциации в съюза. Съюз Sphagno recurvi-Caricion 

canescentis включва растителността на бедни кисели блата, подхранвани от плитки води. 

Характерно е доминирането на торфени мъхове (Sphagnum sect. Cuspidata) или 

Polytrichum communae и на дребни острици като Carex echinata и C. nigra. За 

територията на НП Рила, наличните описанията в литературата, отнесени към този съюз, 

съдържат в много малко диагностичните видове. Само единични описания могат със 

съгурност да се отнесат към него. Установени са три асоциации, от които най-широко 

разпространение има асоциация Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii.  

Растителните съобщества от клас Scheuchzerio-Caricetea nigraе имат 

сравнително ограничено разпространение в границите на НП Рила и прилежащите му 

територии. Такива характеристики на разпространението им са характерни за другите 

райони, в които се развиват (Витоша, Пирин, Стара планина). При теренните 

изследвания през 2015 не са установени съществени неблагоприятни изменения в тази 

растителност. Основните заплахи са свързани с два елемента: 1) неблагоприятни 

промени в хидрологичния режим (засушаване) както от естествени, климатични 

причини, така и по причини от антропогенен характер (например отъпкване при паша 

от селскостопански животни) и 2) ограниченото по площ разпространение. Препоръчва 

се да се ограничи до минимум навлизането на селскостопански животни във влажните 

комплекси, част от които е този тип растителност, с цел ограничаване на отъпкването и 

засушаването. 

Мезофилна тревна растителност върху продуктивни терени 

Клас Molinio-Arrhenatheretea включва основно вторична растителност от 

високопродуктивни сенокосни ливади, мезофилни пасища и хигрофилна тревна 

растителност, резултат на дългогодишна човешка дейност. Този тип растителност заема 

места на широколистни, смесени или иглолистни гори и се развива върху богати на 

хранителни вещества почви. Диагностични видове за клас Molinio-Arrhenatheretea са: 

Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Lathyrus pratensis, Festuca rubra, F. pratensis, 

Cirsium canum, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Holcus lanatus, 

Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris, Crepis biennis, Trifolium pratense, Lychnis flos-cuculi и 

др. Разред Molinietalia caeruleae обединява хигрофилна тревна растителност от 

низинния до планински пояси, развиващи се върху кисели до неутрални почви. 
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Обикновено, растителността се ползва сенокосно. При пълно отсъствие на 

антропогенно влияние, тези тревни съобщеста често обрастват с видове Salix, Alnus 

incana и др.  Съюз Calthion palustris е регистриран в югозападната част на Рила, в 

района на върховете Деризмийца (югоизточните склонове), Килеро (северните 

склонове) и Факира (южните склонове). Надморската височина е в диапазона 1600-

1800 м. Разред Arrhenatheretalia elatioris е представен от мезофилна, вторична по 

произход тревна растителност, заемаща места на широколистни и иглолистни гори. В 

рамките на този разред е установен съюз Cynosurion cristati с една асоциация (Festuco 

rubrae-Agrostetum capillaris) в прилежащи на Парка територии – в района на комплекс 

Мальовица, около селата Говедарци, Маджаре и др.  

С малки изключения, клас Molinio-Arrhenatheretea е представен основно в 

прилежащи на НП „Рила“ територии, което определя растителността като такава с 

висока степен на рядкост в границите на Парка. Тя е с висока степен на естественост и 

типичност, а също и с добри възможности за възстановяване. основната заплаха за тези 

съобщества е настъплението на храстова и горска растителност. За устойчивото 

съществуване на тревните фитоценози е необходимо поддържането пасищен и 

сенокосен режим. Хигрофилните тревни съобщества са чувствителни към 

засушаването на климата и особено към осушаването на почвата. Замърсяването на 

растителността с ТБО и органика, като резултат от посещението на недобросъвестни 

туристи, също е заплаха и води до влошаване на качеството на природните 

местообитания.  

Високотревни съобщества в планинската зона 

Клас Mulgedio-Aconitetea обхваща субалпийските съобщества на високи 

разнотревни и широколистни храстови видове. Обикновено се развиват в заравнени 

седловинни безлесни райони, придържайки се към долините на планинските реки или 

лавинни просеки, в ниската част на склоновете. Почвите са влажни и богати на азот. 

Тази растителност е характерна за планините на Европа и е широко разпространена и 

в границите на НП Рила. Съюз Cirsion appendiculati включва балканските съобщества на 

класа. Съобществата се развиват по протеженията на реките в субалпийския и горния 

планински пояс или в седловинни, влажни заравнения или на слаби наклони, при 

влажна почва. Описан е от Horvat et al. (1937) от Рила, на базата само на две описания. 

В последствие Roussakova (2000) използва едно от тези описания и типифицира 

асоциация Angelico-Heracleetum verticillati. При теренните поучвания, съобществата на 

тази асоциация бяха потвърдени. За тях е характерно константното участие на 

Heracleum verticilatum, Veratrum album, Telekia speciosa, в по-слаба степен на Angelica 

pančiči, и доминантното участие на Cirsium apendiculatum. Към този съюз се отнасят и 

съобществата на широколистни храсти край реки от асоциация Salici-Alnetum viridis, но 

в тях диагностичните видове на съюза са по-слабо застъпени. Четвъртата асоциация на 

съюза е Carici-Deschampsietum cespitosae. За нейните съобщества е характерно 

доминантната роля на Deschampsia caespitosa и констатното участие на Carex 

bulgarica, Plantago gentianoides, Sesleria comosa (видове диагностични за ассоциация 

Primulo exiguae-Primuletum deorum от  клас Scheuchzerio-Caricetea nigra), докато 

диагностичните за съюз Cirsion appendiculati с константно участие е само Veratrum 

album. Съюз Rumicion alpini включва съобщества само на една асоциация, 

характеризиращи се със значителното участие на нитрофилни видове. Диагностичните 

видове са Rumex alpinus, Poa annua,Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris,  

Chenopodium bonus-henricus. 

Растителните съобщества от този клас имат сравнително широко 

разпространение в границите на НП Рила. При теренните изследвания през 2015 не са 

установени съществени неблагоприятни изменения в тази растителност. 

Растителност развиваща се край преспи и топящи се снегове 

Растителността, отнасяща се към клас Salicetea herbaceae е разпространена в 

негативни релефни форми, в които се задържа най-дълго веме снежна покривка.  

Характерна особеност е изобилието на мъхове и лишеи, които са адаптирани към 

спеецифичните екологичните условия – дебелина и продължително задържаане на 

снежната покривка, висока почвена влажност и слаба степен на флуктоации на 
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температурата на почвата през годината.  Характерни видове за тези територии са Salix 

herbacea, Omalotheca supine, Ranunculus crenatus, Cerastium cerastoides, Arenaria biflora  

и др. В рамките на класа са установени два съюза - Salicion herbaceae и Salicion 

retusae. Според Russakova (2000) в Salicion herbaceae се включват 8 различни 

асоциации, докато в Salicion retusae е развито само едно съобщество доминирано от 

Salix retusa и Salix reticulata. Съобществата на този клас имат ограничено 

разпространение в парка. Характеризират се с наличие  на типични аркто-алпийски 

видове, между които и редица глациални реликти, което ги прави ценни от 

консервационна гледна точка. Не са установени застрашаващи фактори.  

Алпийски тревни съобщества на силикатни терени 

Клас Juncetea trifidi е представен основно от първична (климаксна) тревна 

растителност в алпийския и отчасти в субалпийския пояс на Рила, в диапазона 1900–2800 

м.н.в.. Обикновено се развива върху плитки и скелетни почви, с незначителна мощност – 

до около 10 см и с различни по големина скални късове. Растителността обикновено е 

отворена, но като цяло общото проективно покритие силно варира – от 30 до 90%.  

Разред Festucetalia spadiceae включва съобщества съставени от туфести растения, 

развиващи се на плитки мезотрофни почви. На Рила е представен един съюз от 

разреда – Festucion pictae. Съюзът включва една асоциация – Festucetum pictae. 

Доминантни видове са: Festuca picturata, Achillea clusiana, Luzula alpino-pillosa и Poa 

media. Разред Seslerietalia comosae обединява ацидофина тревна растителност от 

субалпийския и алпийски пояси. Разпространен е само на Балкаския полуостров 

затова се разглежда като ендемичен. На Рила са представени три съюза от този 

разред: Съюз Poion violaceae е представен в Рила с асоциациите Festucetum vallidae, 

Festucetum paniculatae, Campanulo-Caricetum curvulae (Horvat & al. 1937; Roussakova 

2000; Tzonev & al. 2009). Растителността обикновено е отворена до полуотворена, с 

общо проективно покритие между 60 и 90%, по-рядко ценозите на Festuca valida са с 

общо проективно покритие 100%. Развива се в диапазона 1900-2700 м.н.в. Доминантни 

видове в съобществата са: Festuca valida, F. paniculata, Campanula alpina, Carex 

curvula, Calamagrostis arundinaceae, Nardus stricta. От мъховата флора, с по-голямо 

покритие е Polytrichum piliferum. Съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae е характерен за 

високопланинските пасища. Високото обилие на картъл (Nardus stricta) се дължи на 

интензивна паша и отъпкване – т. нар. пасищна дигресия. За Рила се посочват следните 

асоциации: Seslerio-Caricetum bulgaricae, Nardo-Caricetum bulgaricae, Festuco-

Nardetum strictae, Carici-Festucetum microphyllae, Diantho-Nardetum strictae, както и 

някои съобщества с доминиране на Poa media (Roussakova 2000; Tzonev & al. 2009). 

Много е вероятно и присъствието и на асоциация Campanulo alpinae-Nardetum strictae. 

Доминантни видове в съобществата са: Nardus stricta, Festuca nigrescens, F. airoides. 

Съюз Seslerion comosae е представен от климаксна ацидофилна и психрофитна тревна 

растителност, развиваща се в алпийския пояс. За Рила се посочват следните 

асоциации: Agrostio-Seslerietum comosae, Carici-Festucetum riloensis (Horvat & al. 1937; 

Roussakova 2000). Доминантни са видовете: Carex curvula, Sesleria comosa, Vaccinium 

uliginosum, Festuca airoides, F. riloensis, Agrostis rupestris, Primula minima, от лишейната 

флора с по-голямо обилие се явява Cetraria islandica.  

Клас Juncetea trifidi е добре представен в НП „Рила“, което определя растителността 

като такава с ниска степен на рядкост. В по-голямата си част тя е с висока степен на 

естественост и типичност и с добри възможности за възстановяване. Във 

високопланинската безлесна зона, тревната растителност е стабилна и заплахите са 

относително малко. Един от основните фактори, внасящи нарушения в растителността 

е антропогенния натиск – туристопотока. Това неминуемо води до замърсяване на 

природните местообитания с ТБО и органика. 

Тревни съобщества доминирани от картъл върху кисели почви 

В европейски мащаб, Клас Calluno-Ulicetea обединява ацидофилна тревна 

растителност и съобщества от дребни храстчета, разпространена от низините до 

планинския пояс. В рамките на НП „Рила“ е представен само един съюз – Nardion 

strictae. Някои от фитоценозите са богати на видове, но има и такива, които са много 

бедни – под десет вида. Освен едификаторния вид – Nardus stricta, се срещат още 
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Agrostis capillaris, Ranunculus montanus, Festuca nigrescens, Тrifolim repens ssp. orbelicum, T. 

prаtense, Veronica rhodopea, Lerchenfeldia flexuosa, Linum capitatum, Veratrum album, 

Campanula patuta ssp. epigea, Hieracium hoppeanum и др. За сега, условно отнасяме 

тази растителност към асоциация Nardetum strictae sensu lato. Растителността от съюз 

Nardion strictae е с по-ограничено разпространение, в сравнение със съобществата на 

картъла от съюз Potentillo ternatae – Nardion strictae. 

Растителността от клас Calluno-Ulicetea в НП „Рила“ може да се определи като такава 

със средна степен на рядкост. Тя е с ниска степен на естественост, тъй като е резултат 

на пасищна дигресия. Същевременно е с висока степен на типичност и като цяло е с 

добри възможности за възстановяване. За устойчивото съществуване на тревните 

фитоценози от съюз Nardion е необходимо поддържането на умерен пасищен режим. 

По принцип, доминантната позиция на картъла е един много стабилна фаза, но при 

установяването на един умерен пасищен режим, е възможно неговата доминантна 

позиция да отслабне и това да доведе до нарастване на биоразнообразието в тези 

съобщества. 

Широколистни листопадни гори 

Широколистните листопадни гори се отнасят към два класа - Querco-Fagetea и 

Quercetea pubescentis. Буковите гори се отнасят към клас Querco-Fagetea и са с 

широко разпространение на територията на парка, като синтаксономично се отнасят 

към съюзите Luzulo-Fagion sylvaticae и Fagion sylvaticae. Съюз Fagion sylvaticae е по-

широко разпространен на територията на парка, като включва горите, които се 

развиват върху почви с неутрална или близка до нея почвена реакция. В границите на 

съюза е установена асоциация Asperulo-Fagetum sylvaticae. Доминантен вид е букът, 

като общата склопеност на дървесния етаж е 80-100%. Преобладаващо съобществата 

са монодоминантни, а в по-редки случаи се формират смесени фитоценози с Picea 

abies, Pinus peuce и Abies alba. Тревният етаж е с проективно покритие 20-60%, а 

основните ценообразуватели са Galium odoratum, Cardamine bulbifera, Geranium 

macrorrhizum, Melica uniflora, Euphorbia amugdaloides, Mercurialis perennis. Съюз Luzulo-

Fagion sylvaticae е с по-ограничено разпространение, като включва ацидофилни букови 

гори. Формират се и смесени фитоценози, в които букът е доминант, а субдоминанти 

са Abies alba и Picea abies. Смесените ценози с обикновенната ела се формират в 

зоните на контакт между иглолистните и буковите гори и имат различен размер и 

обхват. В дървесния етаж с единични индивиди участват и Pinus sylvestris, Betula pendula, 

Sorbus aucuparia, Populus tremula. Общото проективно покритие на дървесния етаж е 90-

100. В тревния етаж видове с по-високо обилие и покритие са Luzula luzoloides, L. 

sylvatica, Lerchenfeldia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella, Hieracium 

gentile, Geranium macrrorhizum. Проективното покритие на тревния етаж е до 20%. 

Участието на мъховете и лишеите е преобладаващо 10-20%, като видовете с по-високо 

обилие и покритие са Polytrichum juniperinum, Leucobryum glaucum, Homalothecium 

lutescens, Brachytheciastrum velutinum.  

Горите от обикновен бук са добре запазени, елитни, а средната им възраст е 120 

г. Не са установени фактори, които да оказват отрицателно въздействие върху тях. 

Необходимо е да не се допускат сечи в старите гори освен със санитани цели.  

Към клас Querco-Fagetea се отнасят и съобществата, в които доминират Populus 

tremula и Betula pendula. Тази растителност е с ограничено разпространение, като се 

среща покрай планинските потоци, по урвести и скалисти места, където въздушната и 

почвената влажност са по- високи. В дървесния етаж доминират Populus tremula и Betula 

pendula, а субдоминанти са Fagus sylvatica, Pinus sylvetsris и Picea abies.  По-често се 

формира нисък дървесен етаж, с височина до 6-7 m и само единични дървета са с по-

голяма височина. В тревния етаж участват Urtica dioica, Geranium macrorrhizum, Poa 

nemoralis, Brachypodium sylvaticum и др.  

В границите на клас Querco-Fagetea се срещат и горите, които се 

класифицират към съюз Tilio-Acerion. Съюзът включва съобщества доминирани от 

планински ясен и явор, които са локално разпространени по стръмните скални 

склонове. Характерна особеност е, че в горите от този тип навлизат много видове 

характерни за буковите фитоценози. В тревния етаж участват Poa nemoralis, Festuca 
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heterophylla, Melica uniflora, Pulmonaria rubra, Galium odoratum, Geranium macrorrhizum и 

др.   

Горите доминирани от зимен дъб  се отнасят към клас Quercetea pubescentis и 

съюз Quercion petraeae. Тези гори се срещат на по-ниска надморска височина, по 

слабо до средно-наклонени терени и плитки до средномощни почви Склоновете са 

преобладаващо припечни, често с южно изложение или южна компонента. В дървесния 

етаж доминиращ вид е обикновения горун (Quercus daleschampii), като общото му 

проективно покритие е 60-80%. Срещат се също и Fagus sylvatica, Carpinus betulus, 

Fraxinus excelsior, Acer hyrcanum, Tilia cordata. Липсата на пълна склопеност създава 

благоприятни условия за разпространението, както на сциофилни, но така също и на 

хелиофилни видове. Това е и причината от всички типове гора, които се срещат в парка, 

горите на обикновения горун да имат най-голямо видово разнообразие. Тревният етаж е 

добре формиран и с високо проективно покритие – 65-90%. Видовете с по-високо 

обилие и покритие са Festuca heterophylla, Dactylis glomerata, Poa nemoralis, 

Brachypodium sylvaticum, Geranium sanguineum, Veronica chamaedrys.  Фитоценозите от 

този тип са в добро състояние и не са установени фактори, които да оказват 

неблагоприятно въздействие. Не бива да се допускат сечи в рамките на този тип 

растителност, поради нейното богато биоразнообразие и ограничени площи. 

Постепенно ппевръщане на издънковите дъбови гори в семенни е една добра практика, 

която следва да се прилага от парковата администрация.  

Иглолистни гори 

Горите и храстовите съобщества, които се класифицират към клас Vaccinio-

Piceetea са широко разпространение на територията на парка, като класът е 

представен от 2 разреда - Junipero-Pinetalia mugo и Piceetalia excelsae.  Разред 

Junipero-Pinetalia mugo и съюз Pinion mugo обединяват съобществата на клека, които се 

срещат над горната граница на гората, но на места формират и преходни горско-

храстови съобщества с бяла мура, бял бор и смърч. Асоциация Lerchenfeldio-Pinetum 

mugo е широко разпространена при различни екологични. Диагностичната комбинация 

от видове включва Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Lerchenfeldia flexuosa, Poa media, 

Geum montanum и Salix caprea. Фитоценозите не се хакартеризират с високо видово 

разнообразие. Участието на мъховете и лишеите е значително, като основни 

ценообразователи са Hylocomium splendens, Pleurosium shreberi, Rhytidiadelphus 

triquetrus, Cetraria islandica. На много места по поречието на планинските потоци и реки 

клека формира смесени храстово-тревни съобщества, в състава на които участват 

различни хигрофилни видове, като Carex nigra, Carex echinata, Eriophorum vaginatum, E. 

latifolium, Sphagnum spp., Calliergon stramineum, Potentilla erecta. С по-ограничено 

разпространение са съобществата на Pinus mugo и Vaccinium myrtilus. Видовият им 

състав е близък до предходната асоциация, но в състава им покритието и обилието на 

Vaccinium myrtilus е значително по-високо и достига до 60 %. Съобществата на клека са 

добре запазени, слабо антропогенно повлияни и в стабилно състояние. Не са 

установени потенциални фактори, които биха оказали негативно въздействие. 

Растителността, в границите на разред Piceetalia excelsae, включва горите с основни 

ценообразуватели бял бор, бяла мура, смърч и ела. Съюз Piceion excelsae е представен 

от 3 асоциации и 3 съобщества. Диагностични видове са Athyrium filix-femina, Prenathes 

purpurea, Polygonatum verticilatum, Oxalis acetosella, Sorbus aucuparia, Calamagrostis 

arundinacea, Rubus idaeus, Senecio nemorensis, Dryopteris filix-mas. Спефична 

характеристика са честите преходи между различните типове гора в границите на 

разреда. Горите с доминиране на обикновенна ела са отнесени към асоциация 

Veronico urticifoliae-Abietetum albae. В границите на асоциацията, елата е доминиращ 

вид, а субдоминанти са белия бор, бука и смърча. Тревният етаж е с проективно 

покритие около 30-40%, като в състава му обикновенно липсва ясен доминиращ вид. 

Участието на мъховете и лишеите е 10-20 %. Обикновенната ела формира и смесени 

ценози с белия бор, които имат ограничено разпространение, но се срещат при 

същите екологични условия и са с подобен видов състав, както асоциация Veronico 

urticifoliae-Abietetum albae. С ограничено разпространение в парка са съобществата 

на Abies alba ssp. borisii-regis. Те се развиват върху варовита скална основа и се 
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класифицират към клас Erico-Pinetea и съюз Erico-Pinion sylvestris. В дървесния етаж 

основни ценообразуватели са бука и цар-борисовата ела, но участват още Acer 

pseudoplatanus и Sorbus torminalis. Тези съобщества се характеризират с богато видово 

разнообразие. Проективното покритие на тревния етаж е 20-40%, като в състава му 

участват Sanicula europaea, Pipthaterum virescens, Glechoma hederacea, Viola 

reichenbachiana, Aremonia agrimonoides, Dryopteris filix-mas, Carex sylvatica, Prenanthes 

purpurea, Paris quadrifolia, Ajuga reptans,  Salvia viridis и др.  

Смърчовите гори са широко разпространени в парка, като заемо слабо 

наклонени до стръмни склонове, при плитки до средно-мощни почви и силикатна 

основна скала. По-малки по площ са смесените съобщества на смърча с 

обикновената ела, белия бор и бялата мура. Храстовият етаж в повечето случаи не е 

добре развит и е с ниско проективно покритие от 10-20 %. Формиран е от подраста на 

споменатите дървестни видове, но също така участват и Rubus idaeus, Vaccinium myrtilus. 

В тревния етаж се срещат Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Melica uniflora, Moehringia 

pendula, Calamagrostis arundinacea, Hieracium murorum gr. и др. Участието на мъховете 

и лишеите е до 10%, като се срещат Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, 

Pleurosium shreberi.  

Горите с доминиране на бяла мура се класифицират към съюз Pinion peucis. 

Тези гори се при най-големи надморски височини, както и по сипейните и стръмни 

склонове. Почвите са плитки до средно-мощни, а склоновете средно до силно 

наклонени. Основната скала е силикат. Монодоминантните съобщества на бялата 

мура са преобладаващи, а от смесените с най-широко разпространение са тези със 

смърча. В дървесния етаж участват и Abies alba, Fagus sylvatica, Betula pendula. В тревния 

етаж с по-високо обилие и покритие са Luzula sylvatica, Hieracium murorum gr., 

Moehringia pendula, Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella, Lerchenfeldia flexuosа. 

Процентното участие на мъховете и лишеите е подобно на това и при останалите 

типове иглолистни гори и достига 15-20%.  

Аркто-бореални и алпийски ниски храстчета 

Растителноста на алпиийските нески храстчета включва климаксни или 

субклимаксни съобщества доминирани от трите вида боровинки и връшняк. 

Синтаксономично тя се отнася към клас Loiseleurio-Vaccinietea. Характеризира се с 

повишена устойчивост хкъм климатични екстремуми, силни ветрове и много плитка 

почвена покривка. Roussakova (2000) посочва разред Rhododendro-Vaccinietalia и съюз 

Loiseleurio-Vaccinion с една асоциация за Рила планина. Тази растителност често 

формира храстово-тревни мозайки с прилежащите тревни фитоценози. 

Синтаксономичната позиция на  растителността отнесена към този клас не е изяснена 

напълно. Някои автори я отнасят към алпийските тревни съобщества (Juncetea trifidi), 

други дори към иглолистните гори (Vaccinio-Piceetea). Важен фактор за правилното 

класифициране на на растителността на ниските храстчета в алпийската зона е 

тяхната хизиономичност и екологична характеристика, която съвпада с 

характеристиките на клас Loiseleurio-Vaccinietea. По време на теренните проучвания 

през 2015г не са установени застрашаващи фактори за тази растителност. Нейното 

широко разпространение в най-високите части на планината, гарантират устойчивост 

във времето. 

 

1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност 

Съгласно Заповед N 397/15.10.1999 г. горските територии (ГТ) в НП “Рила” са 

обхващали 53481.0 ха, което съставлява 66% от територията на парка. В национален 

мащаб това са 1.3% от ГТ на Р България. 

Залесената площ е била 42560.6 ха (79.6%) от ГТ на парка, дървопроизводителната 

– 42880.0 ха (80.2%), а недървопроизводителната площ – 10601.0 ха. 

При настоящата инвентаризация е установено, че горите и голите горски 

територии заемат 55903.8 ха.  Залесената площ на парка се е увеличила и е 45544.9 ха, 

(81.7%) от горските територии. Клекът заема 16856.1 ха, или 30.2% от горските територии. 

Незалесената дървопроизводителна площ (голини) е само 10.6 ха.   
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Общо дървопроизводителната площ на парка е 45653.1 ха, или 81.7% от горските 

територии. 

 През последните години териториите заети от гори и клекови формации са се 

увеличили с 3092.5 ха, от които 2422.8 ха  за сметка на високопланинските ливади и 

пасища и 669.7 ха за сметка на голини и поляни в горските територии, очертани по План 

01. 

Горите в НП „Рила“ са се увеличили с 1487.6 ха, а  клекови формации съответно с 

1604.9   ха. 

 Недървопроизводителната горскка територия на парка е 10240.1 ха (18.3%). Най-

голям е делът на скали, блата и реки (10.5%), поляните (4.9%), следвани от пътища и 

просеки (2.9%) , нелесопригодните площи, поляните с храсти  и др. 

Горите в парка, без насажденията от клек заемат 28688.7 ха, което е 51.5% от 

горските територии. Най-голям е делът на насажденията от семенен произход. Общата 

им площ е 26829.1 ха, или 93.5% от горите. По вид гора преобладават иглолистните – 94.9% 

от всичките гори, следвани от широколистните  – 5.1%. Културите заемат общо 1859.6 ха, 

или те са намалели с 287.2 ха в сравнение с площите, които са земали при 

предишното устройство. 

В границите на НП “Рила” има четири резервата. Общата горска площ е била 

16222.1 ха или 30.2% от териториите на парка.  

При настоящата инвентаризация общата  площ на резерватите е 16036.4  ха (24.9% 

от горските територии). Залесената им площ е 9813.4 ха (21.5%). Запасът на дървесина 

в резерватите възлиза на 1 119 125 куб.м. 

След влизане в сила на Закона за Защитените територии (1998 г.) горските 

територии и горите, които попадат в НП „Рила“  не са инвентаризирани и за това 

данните за лесовъдските показатели за горите и горските територии са много стари, от 

преди  17 до 25 години.  

Констатира се голямо увеличение при залесената площ – 3092.5 ха (7.2%). Това се 

дължи на новоустроени гори (1487.6 ха) и клекови формации (1604.9 ха), по-точно 

картиране на външните контури на горите с използване на мащабирани снимки и  

прекатегоризирането на част от бившите нелесопригодни площи в гори след 

отделянето от тях на скалите и нелесопригодните голини в самостоятелни 

подотдели.Има и нови  гори, които са се самозалесили върху бивши високопланински 

поляни и голи площи.  

Значително намаляват горите от изкуствен произход (от 2355,6 ха на 1850,7 ха, или с 

21,4%). Това се дължи на факта, че в редица случаи тези култури са заглушени от 

характерната за района растителност (често от същия дървесен вид) и са придобили 

характеристики на естествена гора. Този процес е най-видим в I, II, III и VIII паркови 

участъци. 

Недървопроизводителните  площи са се увеличили с 418,4 ха, главно заради  

уточняване на границите между различните видове територии посредством 

предоставените цифрови модели. 

Средната възраст на горите в парка се е увеличила със 17 години (от 90 на 107 

години). 

Горите запазват продуктивността си - средният бонитет намалява от III (2,8) на III 

(2,9). Налице е увеличение на пълнотата – от 0,60 на 0,63, като за най-възрастните гори 

(над 140 г) то е още по-голямо – от 0,49 на 0,54. Това в комбинация с увеличената 

залесена площ е довело до значително увеличение на запаса на насажденията – 

4023244куб.м (64.5%). 

Средният запас се е увеличил с 55 куб.м/ха (21,9%), а средният прираст на един 

хектар – с 0,30 куб.м (10,8%). 

По дървесни видове е налице запазване на дела на иглолистните по площ (от 

93,8% на 94,9% и по запас от 95,9% на 95,8%. 

При новоустроените гори най-голям е делът на белия бор – 50,2% от цялата площ . 

 По възраст тези гори са предимно до 20 години (21,9%) и от 21 до 40 години (20,4%). 

Все пак наличието на повече от 1000 ха новоустроени гори на възраст над 40 години 

показва, че при предишните инвентаризации са направени и доста пропуски (най-вече 

заради неизползването на сателитни снимки). Трудната достъпност на района, липса 
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на развита пътна мрежа, големите наклони и надморски височини създават сериозни 

трудности при работа на терена. 

В парка са определени девет местообитания, като най-голямо е участието на 4070 

- храстови съобщества с клек - Pinus mugo (39,5%), 9410 - Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс (26,9%) и 91CA - Рило-Родопски и Старопланински 

бялборови гори (15,3%).(таблици N6). 

Широколистните местообитания заемат само 2,5% от площта. 

 

Фиг. 1.13.2 – 1. Разпределение на горите по изложение на терена 
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62.2% от горите в НП “Рила” са със сенчеста компонента на изложението. Това е 

предпоставка за доброто обезпечаване на месторастенията с влага и е основна 

причина за ясно изразеното участие на сенкоиздръжливи дървесни видове в горите на 

парка. 

 

Фиг. 1.13.2 – 2. Разпределение на горите по надморска височина 
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73.5% от залесената площ на НП “Рила” е съсредоточена при надморски височини 

между 1500 и 2200 м. Средната надморска височина на залесената площ на парка е 

1880 м н.в., което е средата на подпояса на горнопланинските смърчови гори в Рила и 

предлага оптимални условия за развитие на иглолистните дървесни видове. 

 

Разпределение на горите по наклон на терена 

Преобладаващите наклони на терена са много стръмни (44.8%) и стръмни (44.1%). 

При посочените наклони и надморски височини, съществуващите насаждения имат 

изкл’чителни противоерозионни и водоохранни функции.  

 

Разпределение по типове месторастения 

Територията на НП ”Рила” попада в Тракийска горскорастителна област. Поради 

голямото разнообразие на надморски височини, климатични и почвени условия на 

територията на парка са се формирали разнообразни месторастения. Констатирани 

са 19 типа в границите на два пояса и пет подпояса. Преобладават бедните 

месторастения – 46.2% от дървопроизводителната площ, следвани от среднобогатите до 

богати – 24.3%, среднобогатите – 22.8% и богатите – 6.3%. 41.0% от запаса на 

насажденията е съсредоточен в месторастене CD 2,3 (84), следвано от С2,3 (76) – 17.7%, 

С2 (75) – 13.2% и D3 (74) – 10.4%. високопланинските месторастения заемат 48.8% от 

залесената площ, но върху тях са разположени предимно клекови формации и затова 

имат малко запас.  

 

Таблица 1.13.2 – 1. Разпределение на дървопроизводителната площ по типове 

месторастения 

 

№ 

  

  

 Наименование на типовете месторастения 

  

Съкратен

о 

обозна- 

чение 

Дървопроизводи

телна 

площ 

ха % 

  Тракийска горскорастителна  област   Т   

  Подобласт Рила    

  

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни  

(700 – 2000 м н.в) 

Т

-

І

I   

  

Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела 

(700-1200 м н.в) 

Т

–

І

I

–

1   

1 

Средно богато до богато, свежо до влажно на наситена 

кафява горска 
СД2,3 (70) 

76.4 0.2 

2 Средно богато, свежо, на наситена кафява горска С2 (71) 51.3 0.1 

3 Бедно, сухо до  свежо на ненаситена кафява горска 

В

1

,

2 

(

7

2

) 161.0 0.3 

4 Много бедно , много сухо на каменливи и скални склонове 

А

0 137.9 0.3 
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№ 

  

  

 Наименование на типовете месторастения 

  

Съкратен

о 

обозна- 

чение 

Дървопроизводи

телна 

площ 

,

1

(

1

3

0

) 

5 На слабо или средно ерозирали почви, бедно, сухо 

В1, 1,2, 2  

(133) 130.5 0.3 

6 

На средно или силно ерозирали почви, много бедно, много 

сухо 
А1, 2 (134) 

39.7 0.1 

 Общо за подпояса  596.8 1.3 

 

Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 

(1200-1700 м н.в) 
Т-ІІ-2 

  

7 Богато, свежо на ненаситена  кафява горска почва Д2 (73) 576.8 1.3 

8 Богато, влажно на ненаситена  кафява горска почва Д3 (74) 2264.0 5.0 

9 Средно богато, свежо на ненаситена кафява горска почва С2 (75) 3970.1 8.7 

10 

Средно богато, свежо до влажно на ненаситена кафява 

горска почва 
С2,3 (76) 

4083.3 9.0 

11 Бедно, сухо до свежо на ненаситена кафява горска почва В12 (77) 1149.6 2.5 

 Общо за подпояса  12043.8 26.5 

 

Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1700 – 2000  м 

н.в) 

Т

–

І

I

–

3   

12 

Средно богато до богато, свежо до влажно на тъмноцветна 

горска почва 
СД2,3 (84) 

10982.5   24.1 

13 Бедно, свежо на тъмноцветна горска почва 

В

2 

(

8

5

) 4291.5 9.4 

 Общо за подпояса  15274.0 33.5 

 Общо за пояса  27914.6 61.3 

 Високопланински пояс (2000 – 2500  м н.в) 

Т

-

І

I

I   

 

Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч 

и мура  

(2000 – 2200  м н.в) 

Т-ІІI-1 

    

14 Средно богато, влажно на тъмноцветна горска  почва 

С

3 

(

8

6

) 2261.9 5.0 
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№ 

  

  

 Наименование на типовете месторастения 

  

Съкратен

о 

обозна- 

чение 

Дървопроизводи

телна 

площ 

15 Бедно, свежо на тъмноцветна горска почва 

В

2 

(

8

7

) 8765.5 19.2 

 Общо за подпояса  11027.4 24.2 

 

Подпояс на субалпийските формации от единични дървета 

от клек и храсталаци (2200 – 2500  м н.в) 
Т-ІІI-2 

  

1

6 Бедно, свежо до влажно на тъмноцветна горска почва 

В

2

,

3 

(

8

8

) 6613.5 14.5 

 Общо за подпояса  6613.5 14.5 

  Общо за пояса  17640.9 38.7 

  ОБЩО ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”  45555.5 100.0 

 

Разпределение по дървесни видове и бонитет 

В границите на НП “Рила” при настоящата инвентаризация са констатирани 8 

иглолистни и 18 широколистни вида с участие в състава. Три от тях се срещат само в 

култури – черен бор, дугласка и лиственица. Най-голямо участие има смърчът (41.3% от 

площта и 46.9% от запаса), белият бор (25.6% и 19.7%), бялата мура (19.9% и 19.0%) и 

елата (6.4% и 10.1%). От широколистните видове по-голямо разпространение по площ 

има  букът (4.2% и 3.4%). от запаса 

 

Фиг. 1.13.2 – 3. Разпределение на горите по бонитет 
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Средният бонитет на горите е III (2.9). Той е по-висок за смърча (2.7), елата (2.7) и 

бялата мура (2.8) и е по-нисък за белия бор (3.2). 

Преобладават смесените дървостои (60.6%), които са по-устойчиви на каламитети 

и имат по-добри рекреационни и екологични показатели. 

 

Фиг. 1.13.2 – 4. Разпределение на горите по дървесни видове и класове на възраст 

 

 
Поради затрудненият достъп до голяма част от горите в парка, те са повлияни 

слабо от човешка дейност и са с висока средна възраст – 107 година, което е със 17 

години повече спрямо предишната им инвентаризация.  

Горите над 100 години заемат 16588.8 ха (57.9%). От иглолистните гори 16067.0 ха 

(59.0%), а от широколистните – 521.8 ха (35.6%) са на възраст над 100 години.  

При основните дървесни видове най-висока е възрастта на елата (113 г.) и смърча (112 

г.) следвани от бука (109 г.) и бялата мура (108 г.). Най-ниска е тя при белия бор – 91 

години.  

 

Фиг. 1.13.2 – 5. Разпределение на залесените площи на Национален парк Рила 2015 г. по  

дървесни видове 
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Общият запас без клони на горите в НП “Рила” е 8 887 070 куб.м., а с клони – 

10 252105 куб.м. 

Най-голямо участие по запас (без клони) има смърчът – 46.9%, следван от белият 

бор (19.7%), бялата мура (19.0%), елата (10.1%) и букът (3.4%). 

В горите над 100 години е съсредоточен 66.2% от запаса (без клони).   

Средният запас на един хектар е 309 куб.м, а средният прираст – 3.11 куб.м/ха. Общият 

среден годишен прираст е 89265 куб.м. Разпределение на дървесния запас  

 

Фиг. 1.13.2 – 6. Разпределение на дървесния запас на Национален парк Рила 2015 г. по  

дървесни видове 

 

 
 

Фиг. 1.13.2 – 7. Разпределение на дървесния запас по класове на възраст във  

високостъблените гори на Национален парк Рила 2015 г. 

 



 81 

 
 

Санитарно състояние на горите 

Здравословното състояние на горите при двете инвентаризации е приблизително 

еднакво. При сегашната инвентаризация се констатира, че 97,9% от насажденията 

нямат констатирани повреди или са засегнати до 10% от дърветата спрямо 98,4% при 

предишната инвентаризация. Има слабо от 0.1% на 0.5 % увеличение на  насажденията 

с повреди в размер над 60%  в резултат най-вече на върхов корояд и гнилоти в старите 

букови гори.  

Това са едни много добри показатели отчитайки високата средна възраст на 

горите.  

По вид повреди сега преобладават суховършията и корояда (засягащи  предимно 

смърч и бял бор) и гниене (бук).  

Санитарното състояние на горите в парка, според показателя за степента на 

увреждане (R) е следното: 

- здрави (R<10 загинали или загиващи) – 97.9%. 

- леко засегнати (10=R<25 загинали или загиващи) – 1.1%. 

- силно засегнати (25=R<60  загинали или загиващи) – 0.6%. 

- загиващи (60=R<100 загинали или загиващи) – 0.4%. 

 

Таблица 1.13.2 – 2. Санитарно състояние на насажденията 

Видове насаждения 

Степени на повреда 
Средна 

степен 
неповредени I II III общо 

хектари 

всичко 44606.2 500.4 255.4 182.9 45544.9 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 26654.4 250.1 98.3 182.9 27185.7 - - 

в.т.ч. 

Насажд.Смес.Иглолистни 
12085.4 154.5 155.1 - 12395.0 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Игл-

Шир. 
3052.8 46.0 - - 3098.8 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-

Игл. 
563.6 21.1 - - 584.7 - - 

в.т.ч. 

Насажд.Смес.Широкол. 
415.7 11.9 - - 427.6 - - 

в.т.ч. Култури Чисти 687.8 11.1 2.0 - 700.9 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Иглолистни 794.7 5.7 - - 800.4 - - 
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в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 349.2 - - - 349.2 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Шир-Игл. 2.6 - - - 2.6 - - 

 

Най-засегнати са буковите гори (29.1% от площта – предимно гниене) и 

смърчовите гори (3.4% от площта – предимно суховършие и корояд). 

Заключение 

Горските екосистеми в НП „Рила“ са устойчиви и заемат приблизително 56% от 

територията на парка, те са най-добрият показател (индикатор) за състоянието на 

средата и  нормалното естествено протичане на природните процеси. 

1.13.2.1. Класификация на горската растителност на ранг формация по Бондев, 1991 

 

В таблицата по-долу е представена класификация на горската растителност по 

ранг формации съгласно Картата на растителността на България (Бондев 1991) и 

връзката им с природните местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното 

разнообразие 

Класификацията на горите по ранг формации следва доминантния принцип и 

затова не може да се направи непосредствена връзка с класификацията на 

растителността по Браун-Бланке. Формацията е класификационен ранг, при който 

наименованието се определя от доминиращия вид или доминиращите видове в първия 

дървесен етаж на съобществото. Тази информация е извлечена от картата на 

растителността в мащаб 1:600000 съобразно границите на парка. За територията на 

парка са установени следните формации (Бондев 1991): 

1. Гори от трепетлика (Populeta tremulae) на мястото на гори от  смърч (Picea abies 

(L.)Karst.) и бял бор (Pinus sylvestris L.) 

2. Гори от горун (Quercetea dalechampii) 

3. Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli) 

4. Смърчови гори (Piceeta abietis) на места примесени с фитоценози на клек 

(Pineta mugi) 

5. Смесени гори от смърч (Picea abies (L.)Karst.) и ела (Abies alba Mill.) 

6. Смесени гори от смърч (Picea abies (L.)Karst.), ела (Abies alba Mill.) и бял бор 

(Pinus sylvestris L.) 

7. Смесени гори от смърч (Picea abies (L.)Karst.) и обикновен бук (Fagus sylvatica L.) 

8. Смесени гори от смърч (Picea abies (L.)Karst.) и бяла мура (Pinus peuce Griseb.) 

9. Смесени гори от смърч (Picea abies (L.)Karst.) и бял бор (Pinus sylvestris L.) 

10. Гори от бял бор (Pineta sylvestris) 

11. Гори от ела (Abieta albae) 

12. Смесени гори от ела (Abies alba Mill.), обикновен бук (Fagus sylvatica L.), бял бор 

(Pinus sylvestris L.) и смърч (Picea abies (L.)Karst.) 

13. Гори от бяла мура (Pineta peucis), на места примесени с фироценози на клек 

(Pineta mugi) 

14. Смесени гори от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) и бял бор (Pinus sylvestris L.) 

15. Гори от обикновен бук (Fageta sylvaticae), в Стара планина на места с  

лавровишня (Laurocerasus officinalis M. Roem L.) 

16. Смесени гори от ела (Abies alba Mill.) и обикновен бук (Fagus sylvatica L.) 

17. Смесени гори от бял бор (Pinus sylvestris L.) и обикновен бук (Fagus sylvatica L.) 

18. Формация на клека (Pineta mugi) на места в съчетание с коренни храстови 

(Alneta viridis, Saliceta waldsteinianae и и др.) и производни храстови (Junipereta 

sibiricae  и др.), храстчеви (Vaccinieta vitis-idaeae  и др.) и тревни (Nardeta strictae, 

Festuceta validae и др.) формации 

 

Класификация на горската растителност по ранг формации  

съгласно Картата на растителността на България (Бондев 1991) и връзката им с 

природните местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие 

 



 83 

Формации по 

„Растителността на 

България“ (Бондев 1991) 

Приложение 1 на ЗБР 

Природни 

местообитания по 

класификацията на 

EUNIS 

Природни 

местообитания по 

Палеарктична 

класификация 

Гори от трепетлика (Populeta 

tremulae) на мястото на гори 

от  смърч (Picea abies 

(L.)Karst.) и бял бор (Pinus 

sylvestris L.) 

няма еквивалент 

G1.95 - Populus 

tremula and Betula woods 

with Sambucus 

няма еквивалент 

Гори от горун (Quercetea 

dalechampii); Габърово-

горунови гори (Querceto-

Carpineta betuli) 

9170 Дъбово-габърови 

гори от типа Galio-

Carpinetum 

 

G1.A16 - Sub-

continental Quercus -

 Carpinus betulus forests 

41.26 Sub-continental 

oak-hornbeam 

forests 

Смърчови гори (Piceeta 

abietis) на места примесени 

с фитоценози на клек (Pineta 

mugi); Смесени гори от 

смърч (Picea abies (L.)Karst.) 

и ела (Abies alba Mill.); 

Смесени гори от смърч 

(Picea abies (L.)Karst.), ела 

(Abies alba Mill.) и бял бор 

(Pinus sylvestris L.); Смесени 

гори от смърч (Picea abies 

(L.)Karst.) и обикновен бук 

(Fagus sylvatica L.);Смесени 

гори от смърч (Picea abies 

(L.)Karst.) и бяла мура (Pinus 

peuce Griseb.); Смесени 

гори от смърч (Picea abies 

(L.)Karst.) и бял бор (Pinus 

sylvestris L.) 

9410 Ацидофилни гори 

от Picea в планинския до 

алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea) 

G3.1E Southern European 

[Picea abies] forests 

42.24 Southern 

European Norway 

spruce forests 

Гори от бял бор (Pineta 

sylvestris) 

91CA Рило-Родопски и 

Старопланински 

бялборови гори 

G3.4C Southeastern 

European [Pinus sylvestris] 

forests 

42.5C Southeastern 

European Scots pine 

forests 

Гори от ела (Abieta albae); 

Смесени гори от ела (Abies 

alba Mill.), обикновен бук 

(Fagus sylvatica L.), бял бор 

(Pinus sylvestris L.) и смърч 

(Picea abies (L.)Karst.) 

91BA Мизийски гори от 

обикновена ела 

G3.16 Moesian [Abies 

alba] forests 

42.16 Moesian silver fir 

forests 

Гори от бяла мура (Pineta 

peucis), на места 

примесени с фироценози 

на клек (Pineta mugi); 

Смесени гори от бяла мура 

(Pinus peuce Griseb.) и бял 

бор (Pinus sylvestris L.) 

95A0 Гори от бяла и 

черна мура 

G3.623 Rila and Pirin 

Macedonian pine forests 

42.72 Macedonian 

pine woods 

Гори от обикновен бук 

(Fageta sylvaticae), в Стара 

планина на места с  

лавровишня (Laurocerasus 

officinalis M. Roem L.); 

Смесени гори от ела (Abies 

alba Mill.) и обикновен бук 

(Fagus sylvatica L.); Смесени 

гори от бял бор (Pinus 

sylvestris L.) и обикновен бук 

(Fagus sylvatica L.) 

9130 Букови гори от типа 

Asperulo-Fagetum 

G1.6922 Southeastern 

Moesian neutrophile 

beech forests 

41.13 Medio-

European neutrophile 

beech forests 
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Формации по 

„Растителността на 

България“ (Бондев 1991) 

Приложение 1 на ЗБР 

Природни 

местообитания по 

класификацията на 

EUNIS 

Природни 

местообитания по 

Палеарктична 

класификация 

Формация на клека (Pineta 

mugi) на места в съчетание с 

коренни храстови (Alneta 

viridis, Saliceta waldsteinianae 

и и др.) и производни 

храстови (Junipereta sibiricae  

и др.), храстчеви (Vaccinieta 

vitis-idaeae  и др.) и тревни 

(Nardeta strictae, Festuceta 

validae и др.) формации 

4070 * Храстови 

съобщества c Pinus 

mugо 

F2.48 - Balkano-

Rhodopide Pinus 

mugo scrub 

31.5 Dwarf pine scrub 

 

 

1.13.2.2. Характеристика по видове гори съгласно European forest types categories and 

types for sustainable forest management reporting and policy 

В таблицата по-долу е представена характеристика на видовете гори съгласно 

класификационната система European forеst types categories and types for sustainable 

forest management reporting and policy (EEA Technical Report 9/2006) 

Класификационна система European forest types 

EEA Technical Report 9/2006 

Хабитати по Приложение 1 

на ЗБР 

6.2 Hemiboreal forest and 

nemoral coniferous and 

mixed 

broadleaved‑coniferous 

forest 

6.2.2. Nemoral Scots pine forest 91CA Рило-Родопски и 

Старопланински бялборови 

гори 

6.3 Alpine coniferous 

forest 

6.3.2. Subalpine and 

mountainous spruce and 

mountainous spruce-silver fur 

forest 

9410 Ацидофилни гори от 

Picea в планинския до 

алпийския пояс (Vaccinio-

Piceetea) 

6.5 Mesophytic deciduous 

forest 

6.5.2. Sessile oak-hornbeam 

forest 

9170 Дъбово-габърови гори 

от типа Galio-Carpinetum 

 

6.5.8. Ravine and slope forest 9180* Смесени гори от 

съюза Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове 

6.6 Beech forest 6.6.7. Moesian submountainous 

beech forest 

9130 Букови гори от типа 

Asperulo-Fagetum 

6.6.7. Moesian submountainous 

beech forest 

9110 Букови гори от типа 

Luzulo-Fagetum 

6.7 Mountainous beech 

forest 

6.7.6. Moesian mountainous 

beech forest 

9270 Гръцки букови гори с 

Abies borisii-regis 

6.10 Coniferous forest of 

the Mediterranean, 

Anatolian and 

Macaronesian regions 

6.10.5. Alti-Mediterranean pine 

forest 

95A0 Гори от бяла и черна 

мура 

 

1.14. ФЛОРА 

 

1.14.1. Низши растения и гъби 

Сладководни водорасли 

Богатство на таксоните  
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Анализът на данните, събрани от литературните източници за водораслите от НП 

„Рила“ от 1898 г. досега и от полевите изследвания на авторите, категорично показва 

голямото биоразнообразие на водораслите НП Рила. То съставлява 974 таксона от 9 

отдела, т.е. около 16% от цялата алгофлора на България (около 6000 таксона). 

Сладководните водорасли от влажните зони в България са около 2000 таксона, от които 

около 49% се срещат в НП „Рила“. 

С най-голямо таксономическо богатство в НП „Рила“ се характеризира зелената 

еволюционна линия – водораслите от отделите Chlorophyta и Streptophyta (608 таксона, 

т.е. 62% от всички публикувани за парка). Те са представени съответно с по 191 и 417 

таксона (вида, разновидности и форми). На второ място по богатство е жълтокафявата 

еволюционна линия (отдел Ochrophyta) – 180 таксона от 5 класа (Chrysophyceae, 

Synurophyceae, Tribophyceae, Eustigmatophyceae, Bacillariophyceae), сред които най- 

много са кремъчните водорасли – Bacillariophyceae (128 таксона). На трето място по 

богатство е синьозелената еволюционна линия – водораслите от отдел Cyanoprokaryota, 

от който са съобщени 123 таксона. Останалите отдели – Rhodophyta (6 таксона), 

Euglenophyta (27), Pyrrhophyta (21), Cryptophyta (8), Glaucocystophyta (1) – са по-слабо 

застъпени.  

Най-богати на видове, разновидности и форми са следните 5 рода от зелената 

еволюционна линия: Cosmarium (110), Staurastrum (76), Euastrum (44), Closterium (45) от 

отдел Streptophyta и Pediastrum (21) от отдел Chlorophyta.  

Сладководните водорасли все още са недостатъчно проучени на територията на 

НП „Рила“, което силно затруднява реалната оценка на разпространението и 

определянето на природозащитния статут на видовете:  

 остават много непроучени или много слабо проучени находища и типове 

местообитания (вкл. и извън сладководните); 

 няма нито едно молекулярно и генетично изследване на новоописани видове или 

на видове, посочени за ендемити; 

 почти напълно липсват изследвания със сканираща микроскопия дори за групи, 

за които това е задължително според съвременните таксономически изисквания; 

 напълно липсват ултраструктурни изследвания и пренебрежимо малко са 

видовете, за които са посочени биометрични данни; 

 полевите изследвания и прякото микроскопиране съществено преобладават над 

проучването на културален материал, което съществено затруднява оценяването 

на реалното биоразнообразие и доказването на ендемични и/или реликтни 

видове; 

 няма нито една целенасочено и пълно изследвана таксономическа група в 

различните типове местообитания и по територията на целия парк; 

 изследванията на различните екологически групи и подгрупи и на 

таксономическите групи са неравностойни (например бентосните съобщества 

са значително по-малко познати от планктонните; реките са по-малко 

изследвани от езерата, цели таксономически групи /класове, разреди и др./ 

изобщо не са изследвани и т.н.); 

 почти напълно липсват дългогодишни изследвания на динамиката на 

алгофлората в конкретни местообитания; 

 повечето от проучванията се основават на еднократни кратки посещения и само 

с малки изключения данните за алгофлората са съпътствани от данни за физико-

химическите параметри на средата. 

Всички събрани досега данни са като добра отправна точка за бъдещи 

изследвания с приложение на съвременни методи, както и за оценка и опазване на 

биоразнообразието на водораслите на НП Рила. 

Природозащитно-значими таксони  

На територията на НП „Рила“ не са установени видове от Червена книга на Р 

България (2015) и от Червения списък на макрофитните водорасли на страната 

(TEMNISKOVA & AL. 2008), но 106 микроводорасли от три таксономични групи имат 

консервационен статут според червени списъци на други европейски страни (LANGE-
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BERTALOT 1996, LANGE-BERTALOT & STEINDORF 1996 – за кремъчни водорасли; LENZENWEGER 1999 – 

за стрептофитофови дезмидиеви; SIEMIŃSKA 2006 – за хлорофитови едогониални). Те се 

разпределят както следва: изчезнали – 5, критично застрашени – 13, застрашени – 19, 

уязвими – 60, почти застрашени – 6 и с недостатъчно данни – 3. Най-голям е броят на 

консервационно значимите водорасли от зелената еволюционна линия (77) – отделите 

Streptophyta (74: изчезнали – 3, критично застрашени – 9, застрашени – 16 и уязвими – 46) 

и Chlorophyta (3: изчезнали – 1, уязвим – 1 и с недостатъчно данни – 1). На второ място е 

жълтокафявата еволюционна линия – отдел Ochrophyta (клас Bacillariophyceae) – 29: 

изчезнал – 1, критично застрашени – 4, застрашени – 3, уязвими – 13, почти застрашени – 

6 и с недостатъчно данни данни – 2. 

Списък на природозащитно-значимите таксони е представен в Приложение 1.14, 

Табл. 1.14. – 1. 

Ендемизъм  

От сладководните местообитания в НП „Рила“ са описани над 30 нови вида, 

разновидности и форми, а също така и особени в морфологическо отношение 

форми на познати видове, но само за 25 от тези таксони е предположено силно 

ограничено развитие. Това ни дава основание да твърдим, че предишните 

изследователи са предполагали поне известна степен на ендемичност за тези 25 

водорасли. Такива видове, разновидности и форми с предполагаем ендемизъм са от 

изключителна важност за оценката и опазването на биоразнообразието. Прави 

впечатление, че всички таксони с предполагаем ендемизъм са разположени на голяма 

надморска височина (над 2000 м. н. в.). 

Списък на предполагаемо ендемичните таксони е представен в Приложение 

1.14, Табл. 1.14. – 2. 

Видове, предмет на специални мерки  

Всички видове сладководни водорасли, посочени като природозащитно-значими и 

потенциално ендемични, би трябвало да са предмет на специални мерки, но тяхното 

опазване и защита са възможни единствено чрез опазване на находищата им. Това 

налага допълнителни бъдещи целенасочени проучвания за потвърждаване на 

разпространението им на територията на парка и детайлно картиране. 

Макромицети 

Богатство на таксоните 

До този момент от територията на НП „Рила“ по литературни и непубликувани 

данни са известни 665 вида макромицети от 2 отдела: Ascomycota – 53 вида и 

Basidiomycota – 612 вида. Това представлява над 30% от общия брой видове 

макромицети за страната. Гъбите се отнасят към 7 класа, 20 разреда, 71 семейства и 

233 рода. Най-богати на видове са следните семейства: Russulaceae (69), 

Tricholomataceae (59), Cortinariaceae (45), Strophariaceae (43) и Mycenaceae (42). Най-

много видове са установени от родовете: Cortinarius (45), Russula (43), Mycena (36), 

Lactarius (26) и Clitocybe (15). Като все още недостатъчно проучени в парка могат да се 

определят дискомицетните торбести гъби и семействата Clavulinaceae, 

Entolomataceae, Geastraceae, Psathyrellaceae и др. от базидиалните тъби. Най-голямо 

таксономично богатство на макромицетите е установено в иглолистния и буковия пояс в 

Рила. Данните за гъбите се съдържат в 33 научни труда. Голяма част от съществуващата 

информация за видовото богатство и екологията на макромицетите в парка се 

съдържа в крайният отчет по Проект ,,Макромицетите в НП Рила – видово разнообразие 

и ресурсна оценка“, 2009 г. 

От направения анализ се вижда, че като цяло територията на НП „Рила“ е 

сравнително добре проучена по отношение на макромицетите.  

Природозащитно-значими таксони 
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На територията на НП „Рила“ до този момент са установени 64 природозащитно-

значими видове макромицети от Червения списък на гъбите в България (Guosheva et al., 

2006). Видовете са от 34 семейства и 50 рода. С най-много видове са представени 

семействата Tricholomataceae (6 вида) и Boletaceae (5 вида). Сред родовете 

единствено от род Hericium са установени 3 вида. Всички останали родове са с по един 

или два вида.  

 Четиридесет и един  вида от категориите Критично Застрашен (CR), Застрашен 

(EN) и Уязвим (VU) са включени в Червената Книга на България (Пеев и др., 2015); 

 Три вида – Catathelasma imperiale (Царска катателазма), Phylloporus pelletieri 

(Обикновен филопорус) и Suillus sibiricus (Сибирска масловка) са включени в 

Приложение 2а, чл. 35а на ЗБР (ДВ, бр. 94, 2007);  

 Три вида – Amylocystis lapponica, Gomphus clavatus и Suillus sibiricus са с 

Европейски статут за застрашеност (Критерий Aii според IUCN).  

Консервационно-значими видове гъби са публикувани изключително от 

териториите на парка в сeвероизточните и северозападните части на Рила. 

Находищата им са само в иглолистните и буковите гори. 

От изложената информация се вижда, че НП „Рила“ е защитена територия с 

изключително висока консервационна значимост по отношение на макромицетите. 

Необходими са допълнителни проучвания и мониторинг на видовете гъби от Червения 

списък и Червената книга на България. 

Списък на природозащитно-значимите таксони е представен в Приложение 1.14, 

Табл. 1.14. – 3. 

Стопански важни ядливи гъби 

На територията на НП „Рила“ се срещат 17 вида стопански важни ядливи гъби. 

По-голяма част от тях се познават от населението и се събират. Най-интензивно се 

събират ядливите манатарки (Boletus edulis – Обикновена манатарка, B. pinophillus – 

Борова манатарка и B. reticulatus – Дъбова манатарка), Пачи крак и Обикновена 

сърнела. 

Списък на стопански-значимите таксони е представен в Приложение 1.14, Табл. 

1.14. – 4. 

Видове, предмет на специални мерки  

Видовете, които трябва да бъдат предмет на специални мерки са от двете важни 

групи:  

 консервационно значими видове от Червения списък на гъбите и Червената книга 

на Р България; 

стопански важни ядливи гъби, които се събират интензивно и безконтролно на 

територията на парка (особено ядливите манатарки и Пачи крак). 

Лихенизирани гъби 

Богатство на таксоните 

В националния парк са установени общо 251 вида (с 3 подвида, 5 разновидности 

и 3 форми) лихенизирани гъби, отнасящи се към 107 рода и 46 семейства. Видовото 

богатство съставлява около 25% от общия брой видове, известни за България. 

Семействaта, установени на територията на НП „Рила“, съставляват почти 68% от всички 

семейства лихенизирани (вкл. лихениколни) гъби, познати за страната ни. Най-богати на 

видове са семействата: Parmeliaceae – 61; Cladoniaceae – 24; Lecanoraceae – 19; 

Physciaceae –19; Lecideaceae – 12; Peltigeraceae – 11 и Verrucariaceae – 10 вида. 

Родовете, представени с най-много видове са: Cladonia – 23; Usnea – 14; Lecanora, 

Peltigera – 10, Umbilicaria - 7, Pertusaria и Physcia – 7. Участието на родове от семейства 

като Lecanoraceae, Lecideaceae, Parmeliaceae, Physciaceae и Ramalinaceae отразява 

до голяма степен планинския характер на лишейната микота. В същото време 
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присъствието на видове от семействата Cladoniaceae, Peltigeraceae и Verrucariaceae 

показват сходства с представители на лишеите от южните области. 

Много добре проученo е разнообразието от семействата Parmeliaceae, 

Cladoniaeae, Lecanoraceae и Physciaceaе, докато семейства Acarosporaceae, 

Candelariaceae, Megasporaceae, Pertusariaceae, Stereocaulaceae и Teloschistaceae 

(клас Lecanoromycetes) остават все още по-слабо изучени. Амфибиалните 

лихенизирани гъби (с малки изключения) не са проучвани. 

Природозащитно-значими таксони 

 Lobaria pulmonaria (белодробен лишей), семейство Lobariacaeae, с 

консервационен статут в Европа (IUCN); 

 Icmadophila ericetorum, семейство Icmadophilaceae – Воденичаров и др. (1993); 

 Usnea longissima, семейство Parmeliaceae – Воденичаров и др. (1993). 

Голяма част от тази група видове са с малко находища, но това трябва се 

възприема като последствие от отсъствието на системни и пълни проучвания. Затова не 

може с достатъчна сигурност да се посочат редките видове. Като редки видове у нас 

могат да се разглеждат: а) указаните в Националната стратегия за опазване на 

биоразнообразието (Воденичаров и др. 1993), напр. Icmadophila ericetorum, Usnea 

longissima; б) видовете с единични и малко находища (с ограничено разпространение в 

България), напр. Hypogymnia vittata, Ramalina thrausta, Stereocaulon alpinum, 

Tuckermanopsis chlorophylla; в) видове, оценявани като индикатори на атмосферна 

чистота и запазени стари гори, напр. Arthonia radiata, Calicium viride, Letharia vulpina 

(Вълчи лишей), Lobaria pulmonaria (Белодробен лишей), Lobaria scrobiculata, Nephroma 

laevigatum, Pertusaria amara. 

Стопански-значими видове 

На територията на парка са установени 3 вида с ограничен стопански интерес: 

 Cetraria islandica (Исландски лишей): Разпространен на почва, в дребни 

храсталачни съобщества от боровинка, в клековия пояс, или на открито в 

планинските части. Обикновено се среща на открито или в разсветлени гори. 

Включен в приложение на чл. 1, ал. 2 на Закона за Лечебните растения. Тъй като 

по време на теренните проучвания не са установени места, където да e видим 

обект на активно събиране, не може да се изтъкнат конкретни реални заплахи 

по отношение стабилността на популациите, съответно на запасите му като 

цяло. 

 Evernia prunаstri (Дъбов лишей, Дъбов мъх): Среща се по кора на широколистни 

и иглолистни дървета. Използван като суровина в парфюмерията. 

 Pseudevernia furfuracea (Лъжлива еверния, Боров лишей, Буков лишей): 

Разпространен по кора на иглолистни и широколистни дървета. Използван в 

парфюмерийната промишленост. 

Ендемизъм 

Ендемизмът е слабо разпространен сред лишеите, поради тясната им привързаност 

към определен тип субстрати. Като се добави и недостатъчната проученост на 

лихенизираните гъби у нас, за ендемити в България са приети видовете, описани и 

познати само от страната (Воденичаров и др., 1993). На територията на НП „Рила“ не са 

установени такива. 

 

1.14.2. Висши растения  

Мъхове 

Богатство на таксоните 

На територията на НП „Рила“ се срещат общо 313 вида мъхове, което е 42% от 

общия брой видове за страната. От тях 227 са листнатите мъхове (отдел Bryophyta) и 86 
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вида са чернодробните мъхове (отдел Marchantiophyta). Мъховете са представени от 28 

рода и 59 семейства (74% от семействата за страната). 

Петте най-богати на видове семейства са Brachytheciaceae (15), Grimmiaceae 

(25), Mniaceae (17), Scapaniaceae (29) и Sphagnaceae (19). Петте най-богати на видове 

родове са Dicranum (9), Grimmia (14), Sciuro-hypnum (5), Sphagnum (19) и Scapania (10). 

НП „Рила“ е сравнително добре проучен по отношение на видовото 

разнообразие на мъховете. Недостатъчно добре проучено остава разпространеието и 

екологията на редица видове, включително и повечето видове с консервационно 

значение, както и тези, обитаващи торфища и скални местообитания в зоните около 

дълго задържащи се снежници. Показателен пример е намирането на няколко вида, 

които до сега не бяха намирани в парка (Tayloria lingulata, Sphagnum subfulvum, 

Sphagnum magellanicum), а някои от тях са нови и за България (Dichelyma falcatum, 

Tayloria serrata). Тези групи следва да бъдат обект на бъдещи проучвания и мониторинг, 

особено като се има предвид тяхната уязвимост към промените на климата и 

антропогенни въздействия. 

Таксономично най-богати са зоните от парка, разположени над 1800 м н.в. – 

поясът на клека и над него. Причината за това е разнообразието от местообитания и 

микроместообитания за мъховете, както и тяхната особено висока степен на 

запазеност. Богати на видове са и старите смърчови гори (особено в резерватните 

територии), които предлагат разнообразни субстрати и подходящ микроклимат за 

мъховете. 

Природозащитно-значими таксони 

НП „Рила“ е защитена територия с изключителна висока консервационна 

значимост по отношение на мъховете. Общият брой видове с природозащитно 

значение е 83. Те са разпределени в 30 семейства. Най-богатите на природозащитни 

видове семейства са Brachytheciaceae (3), Grimmiaceae (8), Hypnaceae (4), 

Scapaniaceae (5) и Sphagnaceae (19) и родовете Sciuro-hypnum (3), Grimmia (5), 

Marsupella (3), Hypnum (3) и Sphagnum (19). В националния Червен списък на мъховете 

(Natcheva & al. 2006) са включени 66 вида, от които 2 с категорията Критично застрашен 

(CR), 7 Застрашен (EN), 46 Уязвим (VU), 7 Почти застрашен (NT), 1 С недостатъчно данни 

(DD), 3 Няма оценка (NE). В Червена книга на Р България (Пеев и др. 2015) са включени 15 

вида. Видовете, включени в Приложение 2 на ЗБР са 2 вида, а в Приложение 2а – 19 вида 

(всички видове от р. Sphagnum). Същите са включени и в Директива 92/43/ЕИО и 

Бернската конвенция. Шест вида са включени в европейския Червен списък на мъховете 

(ECCB 1995) – 2 с категорията Регионално застрашен (RT), 2 Уявим (V), един Рядък (R) и 

един Недостатъчно проучен (K). Обект на мониторинг от Нацоналната система за 

мониторинг на биоразнообразието са 3 вида. 

Списък на природозащитно-значимите таксони мъхове на територията на 

национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 5. 

Видове, предмет на специални мерки 

Тъй като опазването на мъховете е свързано основно с опазването на техните 

местообитания, предмет на специални мерки следва да бъдат торфищата, 

приизворните участъци над 1800 м надм. в. и скалните местообитания, където се 

задържат дълго време снежни преспи. Голяма част от видовете, които се срещат в тези 

местообитания, имат висока консервационна стойност и са изключително чувствителни 

към климатичните промени и антропогенни влияния. Мерките, които е необходимо да 

бъдат предприети, са мониторинг на популациите на консервационно значимите 

видове в изброените местообитания, мониторинг на самите местообитания и мерки, 

свързани с възстановяването на конкретни торфища, в които се наблюдава 

нарушаване на водния режим. 

1.14.2.2. Папратовидни и семенни растения 

 

Богатство на таксоните  
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На територията на НП са установени общо 1318 вида папратовидни и семенни 

растения, принадлежащи към 418 рода и 95 семейства. Това съставлява около 32% от 

видовото богатство на тази организмова група в страната, което характеризира 

флората на парка като богата. Най-богати на видове са семействата Asteraceae (201 

вида), Poaceae (94), Rosaceae (86), Caryophyllaceae (82) и Fabaceae (64), а най-

богатите на видове родове са Carex (39 вида), Hieracium (36), Taraxacum (31), Alchemilla 

(22) и Ranunculus (22). 

Видовият състав на парка е сравнително добре проучен, но все още липсва 

пълна инвентаризация на таксономичния състав на флората в резултат на теренно-

изследователска работа. Слабо проучени са разпространението и екологичните 

особености на природозащитно-значимите таксони. Липсват генетични проучвания 

върху видове с висок природозащитен статут и ограничено разпространение в Рила, 

като основа за тяхното ефективно опазване.  

Природозащитно-значими таксони  

С природозащитна значимост са общо 153 вида (11,6% от флората на парка). 

От тях 119 вида са включени в Червен списък на папратовидните и семенните растения в 

България: Критично застрашени – 11; Застрашени – 33; Уязвими 52; Почти застрашени – 

23. Защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие са 68 вида. Видовете, 

включени в Приложение І на Бернската конвенция са 7, а тези в Приложения II и IV на 

Директивата за местообитанията са 3 вида. 

Списък на природозащитно-значимите таксони папратовидни и семенни 

растения на територията на национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.14, 

Табл. 1.14. – 6. 

Ендемизъм 

Ендемичните видове на територията на парка са 125 вида (9,5% от флората на 

парка), от които 89 вида са балкански ендемити и 36 – български ендемити. 

Принадлежат към общо 25 семейства. Най-богати на ендемити са семействата 

Asteraceae (27 вида), Caryophyllaceae (13), Poaceae (10), Campanulaceae (9), Fabaceae 

(7), Rosaceae (7) и Scrophulariaceae (7). От ендемичните видове 20 вида са защитени по 

ЗБР (Приложение 3), 37 вида са с консервационен статут (Критично застрашени – 6; 

Застрашени – 5; Уязвими – 17; Почти застрашени – 9; С недостатъчно данни – 5), 5 вида 

са включени в Приложение І на Бернската конвенция. Сред най-характерните за НП 

„Рила“ ендемични видове са Рилската иглика (Primula deorum), Българското омайниче 

(Geum bulgaricum), Планинският явор (Acer heldreichii), Златистата кандилка (Aquilegia 

aurea), Каменистият рожец (Cerastium petricola), Планинският минзухар (Crocus 

veluchensis), Дребнолюспестият карамфил (Dianthus microlepis), Бялата мура (Pinus 

peuce) и др. 

Списък на ендемичните папратовидни и семенни растения на територията на 

национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 7. 

Видове, предмет на специални мерки 

Специални мерки се налагат за приоритетните за опазване видове на 

територията на парка. Списък на тези видове папратовидни и семенни растения на 

територията на национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 8. 

Хигрофити 

Богатство на таксоните 

Според настоящите данни общият брой на хигрофитите, които се срещат на 

територията на парка, е около 260 таксона, принадлежащи към 109 рода и 40 

семейства. Този списък е резултат от обобщаване на информацията от литературни 

справки, хербарни колекции и реализирани вече проекти, както и от теренните 

наблюдения.  

Природозащитно-значими таксони  
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От общия списък на хигрофитите в НП „Рила“ са установени 19 растителни вида 

с природозащитен статут. От Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие 

присъстват 12 вида. На територията на парка са установени 3 вида с категория 

„критично застрашен“, 6 вида с категория „застрашен“ и 2 вида с категория „уязвим“ от 

Червената книга на Република България. В Червения списък на висшите растения в 

България фигурират 17 вида, като 11 от тях са включени и в Червената книга на 

Република България. В Бернската конвенция са включени 4 вида. В списъка на IUCN 

присъстват 2 вида, а в Директива 92/43/ЕИО – 1.  

Списък на природозащитно-значимите растения-хигрофити на територията на 

национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 9. 

Петрофити 

Богатство на таксоните  

Петрофитните растения в НП „Рила“ са 132 вида, от 75 рода от 35 семейства. От 

тях 5 вида (от 4 рода в 2 семейства) се отнасят към Плауновите (Lycopodiophyta). 

Папратовите (Polypodiophyta) са 12 вида (отнасящи се към 7 рода от 4 семейства). От 

Голосеменните (Pinophyta) в списъка е включена рядката казашка хвойна (Juniperus 

sabina), която e факултативен скален вид. Двусемеделните растения са 125 вида от 22 

семейства, а едносемеделните – 13 вида от 5 семейства. В списъка са включени 

основно видовете, които са облигатни скални растения – 100 вида. От видовете, които са 

факултативни петрофити, са включени 32 вида – такива, за които скалните и каменисти 

места са основно (макар и не единствено) местообитание, както и такива с 

консервационно значение. 

С най-много видове в списъка са преставени семействата Asteraceae (12 вида), 

Crassulaceae (12), Saxifragaceae (11), Rosaceae (10) и Lamiaceae (10). На родово ниво 

най-богат е род Каменоломка (Saxifraga) с 11 вида; следван от род Тлъстига (Sedum) 

със 7 вида; мащерка (Thymus) със 6 вида ; изтравниче (Asplenium) с 5 вида. Три рода, 

подрумиче (Anthemis), плюскавиче (Silene) и шапиче (Alchemilla) са с по 4 вида. 

Природозащитно-значими таксони  

Петрофитните видове във флората на НП „Рила“, които са защитени (включени в 

Приложение 3 на ЗБР) са 30. Сред оценените за Червен списък на България видове 

(Petrova & Vladimirov 2009) има 44 вида, срещащи се в Парка. Разпределението им по 

категории е както следва: Критично застрашени – 3 вида (Rheum rhaponticum, Rhodiola 

rosea, Saussurea discolor); Застрашени – 17 вида; Уязвими – 13 вида; Почти застрашени – 5 

вида; Слабо засегнати – 4 вида. С недостиг на данни са 2 вида (Sempervivum 

leucanthum, Soldanella pusilla). От тези видове, 22 са включени в Червена книга на 

България (Пеев и др. 2015). Два вида са включени в Приложение 1. Флора на Котвенцията 

за дивата флора и фауна на Европа (Бернската конвенция): рилски ревен (Rheum 

rhaponticum) и българското омайниче (Geum bulgaricum). 

Ендемизъм  

Районите с обширни скални масиви, каквато е Рила планина, се отличават с 

високо ниво на ендемизъм. От петрофитните растения в НП „Рила“ има 9 български 

ендемита. Сред тях са рилското и светиивановото подрумичета (Anthemis orbelica, A. 

sancti-johannis), троянската камбанака (Campanula trojanensis), кернеровата метличина 

(Centaurea kernerana) и рилския ревен (Rheum rhaponticum). Балканските ендемити са 

21. Освен добре известните българско омайниче (Geum bulgaricum), цар-борисово 

прозорче (Potentilla regis-borisii), балкански ендемити са чернотичинковия лук (Allium 

melanantherum), алпийското лъжечниче (Armeria alpina), нежната аубриета (Aubrieta 

gracilis), пълзящото омайниче (Geum reptans) и др.  

Инвазивни чужди видове 

На територията на планината Рила се срещат около 15 вида инвазивни чужди 

вида – бял щир (Amaranthus albus), обикновен щир (A. retroflexus), черна акация 

(Amorpha fruticosa), летен люляк (Buddleja davidii), канадска злолетица (Erigeron 
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canadensis), суматренска злолетица (E. sumatrensis), дребноцветна перуанска лайка 

(Galinsoga parviflora), влакнеста перуанска лайка (G. quadriradiata), жлезиста 

слабонога (Impatiens glandulifera), дребноцветна слабонога (I. parviflora), теснолистна 

дзука (Juncus tenuis), миризлива лайка (Matricaria discoidea), американски винобой 

(Phytolacca americana), салкъм (Robinia pseudoacacia), новобелгийски звездел 

(Symphyotrichum novi-belgii agg.) (Петрова и др. 2012). По-голяма част от тези видове се 

срещат докъм 1000 м надм. в., т.е. разпространението им на територията на 

националния парк е малко вероятно. На територията на националния парк са 

установени единични индивиди от черна акация  (Amorpha fruticosa), канадска 

злолетица (Erigeron canadensis), теснолистна дзука (Juncus tenuis) и миризлива лайка 

(Matricaria discoidea). Засега не са установени инвазивни чужди видове растения, които 

са заплаха за местното биологично разнообразие на територията на националния 

парк. 

1.14.3. Лечебни растения 

Богатство на таксоните 

В Плана за управление на НП „Рила“ (2001) са съобщени 142 вида 

принадлежащи към 50 семейства. При настоящото изследване са добавени нови 265 

вида. Актуализираният списък включва общо 407 вида, отнасящи се към 225 рода и 76 

семейства. Сред съобщените видове са 1 лишей, 3 плаунови, 4 хвощови и 11 

папратовидни. На територията на парка са представени 55% от видовете и 62% от 

семействата лечебните растения, посочени за страната в приложение към Закона за 

лечебните растения (2000). Отнесени към броя на всички видове папратовидни и 

семенни растения, установени в НП „Рила“, лечебните растения представляват около 

29%. Най-богати са семействата Rosaceae (50), Asteraceae (41), Lamiaceae (29), 

Fabaceae (18) и Ranunculaceaе (18), а от родовете Alchemilla (23), Orchis (9), Rumex (8), 

Gentiana (7) и Potentila (5). Най-голямо е видовото разнообразие в буковия, следван от 

иглолистния пояс до 1600 м н.в. В субалпийския и алпийския пояс броят на видовете 

намалява, но се увеличава процента на консервационно-значимите таксони. 

Списък на видовете лечебни растения на територията на национален парк 

„Рила“ е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 10, а Списък на видовете лечебни 

растения, предложени за включване в ЗЛР (Законопроект за промяна на Закона за 

лечебните растения, 2004 г.) е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 11. 

Природозащитно-значими таксони 

Консервационно значимите видове са 39 или 9,6% от лечебните растения в парка. 

Най-богати на видове са семействата Rosaceae (9) и Orchidaceae (9). В Червен списък 

на папратовидните и семенните растения (Petrova & Vladimirov 2009) са включени 23 

вида, в Червена книга на Р България т. 1 (Пеев и др. 2015) – 23, Закона за биологичното 

разнообразие – 11, IUCN – 5, Бернска конвенция – 2. 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. 

Списък на прородозащитно-значимите видове лечебни растения на територията 

на национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 12. 

Ендемизъм 

Установени са 8 ендемита от които 2 български и 6 балкански. Списък на 

ендемичните видове лечебни растения на територията на национален парк „Рила“ е 

представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 13. 

Видове, предмет на специални мерки 

Видове лечебни растения с малочислени популации и специфични 

местообитания – Рилски ревен (Rheum raponticum),  Казашка хвойна (Juniperus sabina), 

Тис (Taxus baccata), Кръглолистна росянка (Drosera rotudndifolia). Необходими мерки са 

конвенционални и биотехнологични подходи за реинтродукция. 
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Списък на лечебни растения (билка от тях), разрешени за лични нужди и за 

стопанско ползване, на територията на национален парк „Рила“ е представен в 

Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 14. 

Списък на видовете лечебни растения под специален режим на опазване и 

ползване по ЗЛР чл.10 на територията на национален парк „Рила“ е представен в 

Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 15. 

Списък на консервационно-значимите видове лечебни растения с висока степен 

на антропогенен риск на територията на национален парк „Рила“ е представен в 

Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 16. 

Списък на индикаторни видове растения и гъби на територията на национален парк 

„Рила“ е представен в Приложение 1.14, Табл. 1.14. – 17. 

 

1.15. ФАУНА 

 

1.15.1. Безгръбначни животни 

Богатство на таксоните 

Анализът на публикуваните литературни данни и резултатите от настоящите 

теренни проучвания показват, че до момента на територията на НП „Рила“ са 

установени 4186 вида безгръбначни животни. Установените таксони принадлежат към 10 

типа, 23 класа, 87 разреда и 469 семейства. Броят на видовете представлява около 15% 

от всичките 27 879 вида безгръбначни животни, установени в България и около 60% от 

очакваните за парка 7000 вида (Приложение 1.15., Табл. 1.15.– 1). 

За последните 15 години са настъпили известни подобрения в познанията за 

безгръбначната фауна, както за цялата територия на страната така и за територията на 

НП „Рила“. Въпреки че паркът все още не е проучен достатъчно добре и равномерно, 

изследванията върху безгръбначните животни са се увеличили значително. За това 

свидетелства фактът, че след 2000 г. от НП „Рила“ са описани 16 нови за науката вида 

безгръбначни животни: Паякообразни (Arachnida, Araneae) - 1; Еднодневки 

(Ephemeroptera) – 1; Пеперуди (Lepidoptera) – 1; Двукрили (Diptera) - 11; Мекотели 

(Mollusca) – 2 вида. От територията на парка са съобщени и 104 вида, нови за 

безгръбначната фауна на България: Едноклетъчни (Protozoa) - 3 вида; Малочетинести 

червеи (Oligochaeta) – 5; Еднодневки (Ephemeroptera) – 2; Водни кончета (Odonata) – 2; 

Твърдокрили (Coleoptera) – 10; Двукрили (Diptera) – 70; Охлюви (Mollusca, Gastropoda) – 

12. 

В сравнение с данните, включени в първия план за управление на НП „Рила“ (2934 

вида), към настоящия момент са установени общо 4186 вида, т. е. богатството на 

таксони в парка се е увеличило с 1252 вида (около 40%). Най-съществено са се 

подобрили познанията за групите Diptera (от 227 на 640 вида), Lepidoptera (от 157 на 

400), Coleoptera (от 668 на 873), Hymenoptera (от 39 на 110) и др. Към безгръбначната 

фауна на парка са включени и видове от някои слабопроучени или малобройни групи, 

които не са били обект на изследвания в първия план за управление: Еднаквокрили 

(Homoptera) – 65; Олигохети (Oligochaeta) – 22; Хлебарки (Blattaria) – 7; Ухолазки 

(Dermaptera) – 4; Камилки (Raphidioptera); Голямокрили (Megaloptera) – 2 и 

Скорпионници (Mecoptera) – 4 вида. Освен с увеличаване на броя на установените 

видове са се увеличили и познанията за тяхното разпространение, като за повече от 450 

вида са съобщени редица нови находища от територията на НП „Рила“. Съществен 

принос в новия план за управление е извършената синонимизация на много таксони 

съгласно последните промени в таксономията и систематиката на редица групи 

(Protozoa, Araneae, Crustacea, Myriapoda, Ephemeroptera, Orthoptera, Plecoptera, 

Coleoptera, Diptera и Mollusca). В резултат на това от списъка с консервационно 

значимите таксони са извадени тези видове, които са синомизирани или за които 

последните изследвания показват, че имат по-широко разпространение и не се отнасят 

към редките или ендемични видове, за каквито са били смятани преди това. В същото 

време към този списък са добавени новоустановени видове, които се отнасят към някоя 

от категориите на консервационно значимите видове. 
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Въпреки значително подобрените познания за безгръбначната фауна на НП 

„Рила“, трябва да се отбележи, че степента на проученост на отделните групи и тяхното 

разпространение в различните дялове на парка все още е твърде неравномерно. Най-

добре проучени и с най-богат видов състав са Мусаленското било и Мальовишко-

Мечитското било, а най-слабо проучени са Северното (Аризманишко) било и 

Отовишко-Кабулското било. През последните години са се увеличили изследванията в 

районите на Рилецкото и Ибърското било, поради което познанията за безгръбначната 

фауна на тези райони са значително подобрени. 

Видове с консервационен статус 

Видове включени в “IUCN Red List of Threatened Species” (Version 2015.2). Към тази 

категория от територията на НП „Рила“ са установени общо 44 вида от 7 групи 

безгръбначни животни, като най-много са представителите на пеперудите (Lepidoptera) 

– 13, водните кончета (Odonata) – 9 и охлювите (Mollusca, Gastropoda) – 8. 

Видове включени в Дир. 92/43/ЕЕС и Натура 2000 в България. От видовете в 

приложенията на Директивата за хабитатите (Дир. 92/43/ЕЕС) и в мрежата Натура 2000 

за територията на НП „Рила“са включени общо 10 вида от 5 групи безгръбначни животни. 

Видове включени в Bern Convention - Приложения 2 и 3. Към тази категория от 

територията на НП „Рила“са установени общо 13 вида от 4 групи безгръбначни животни. 

Видове от закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В Приложения 2, 3 и 4 на Закона 

за биологичното разнообразие (ЗБР) са включени общо 18 вида от 7 групи безгръбначни 

животни, срещащи се на територията на НП „Рила“. 

Видове от Червената книга на Република България. В новото издание на Червената 

книга на Република България (2015) са включени общо 12 вида от 6 групи безгръбначни 

животни, срещащи се на територията на НП „Рила“. Три от видовете са включени в 

категорията на критично застрашените видове, 4 са в категорията застрашени видове, 4 

са отнесени към уязвими видове и 1 е в групата на слабо засегнатите видове. 

Индикаторни видове от списъка на Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие (НСМБР). В Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие (НСМБР) са включени общо 78 вида от 14 групи 

безгръбначни животни, срещащи се на територията на НП „Рила“. С най-много видове 

са представени пеперудите (Lepidoptera) - 18, паяците (Araneae) – 13 и твърдокрилите 

(Coleoptera) – 12 вида. 

 

Списъкът на видовете е представен в Приложение 1.15, Табл. 1.15 – 2. 

Обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти 

Редки таксони. Към тази категория спадат таксони, обитаващи единични находища в 

малочислени популации. В повечето случаи те са привързани към ограничен тип 

биотопи и изискват специфични абиотични и биотични условия за живот. Всяка негативна 

промяна в климата, замърсяване на околната среда и разрушаване на естествените 

местообитания могат да бъдат фатални и да доведат до изчезване  на видове в локален 

или ареален план. Общо 347 таксона са приети за редки (стенотопни) на територията 

на парка Те са разпределени в отделните групи както следва: Protozoa 34, Nematoda 14, 

Rotatoria 13, Opiliones 6, Araneae 90, Crustacea 12, Myriapoda 12, Ephemeroptera 10, 

Odonata 1, Orthoptera 5, Blattaria 2, Dermaptera 1, Plecoptera 11, Heteroptera 4, 

Coleoptera 14, Neuroptera 9, Megaloptera 2, Mecoptera 1, Hymenoptera 9, Trichoptera 69, 

Lepidoptera 11 Diptera 11, Mollusca 6 (Приложениe 1.15, Табл. 1.15. – 3). 

Процентът на редките видове е най-голям при ручейниците (Trichoptera) – 73%, 

където значителен брой от видовете са стенобионтни хидробионти, привързани към 

условията на чистите и студени планински водоеми и често имат ограничени ареали. 

Висок е процентът и при паяците (Araneae) - 31%, където най-характерни примери са 

видовете Scotinotylus alpigenus, Erigone pirini, Oreonetides glacialis, Araneoncus clivifrons, 

Metopobactrus orbelicus, Mughiphantes lithoclasicolus Incestohantes annulatus, 

Improphantes improbulus, обитаващи само най-високите части на алпийския пояс. При 

повечето от останалите групи процентът на редките (стенотопни) таксони не надминава 
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10%, но при всички има характерни видове, тясно привързани към опеределени 

хабитати в планината. 

Ендемити. Към тази категория се разглеждат таксони, които не са разпространени 

извън Балканския полуостров. Най-често се разделят на балкански (установени на 

територията на повече от една балканска държава) и български (намерени в пределите 

на България). Последните биват регионални (намерени в повече находища на даден 

район) и локални (известни от едно ограничено находище). Ендемитите са важен 

елемент с висока консервационна стойност при оценка на териториите и показват 

уникалността на фауната. 

Общият брой на ендемитите, установени в НП „Рила“е 280 (Приложениe 1.15, 

Табл. 1.15. – 3). Те са разпределени в отделните групи както следва: Nematoda 8, 

Araneae 20, Opiliones 5, Acari 16, Crustacea 3, Myriapoda 19, Ephemeroptera 6, Orthoptera 

10, Blattaria 1, Plecoptera 15, Heteroptera 4, Coleoptera 112,  Trichoptera 21, Lepidoptera 20, 

Diptera 9 и Mollusca 11. Балканските (123) и българските (123) ендемити са значително 

повече в сравнение с локалните, които са 34. Най-много ендемити са установени в 

групата на твърдокрилите (Coleoptera) – общо 112, от които 20 са локални, 42 - 

български и 50 - балкански. От другите по-добре проучени групи сравнително голям 

брой ендемити (19-21) имат ручейниците (Trichoptera), пеперудите (Lepidoptera), 

паяците (Araneae) и многоножките (Myriapoda). Най-много високопланински елементи 

са установени при ендемитите на паяците (Araneae) (13). Процентът на ендемичните 

таксони от безгръбначните животни (Invertebrata) не е малък (7 %) и определя Рила 

планина, като център на видообразуване. 

 

Реликти. Реликтната фауна е резултат на палеоклиматичните и палеогеографските 

промени от терциера до наши дни. Реликтите имат висока консервационна стойност и 

придават специфичност и уникалност на фауната. Значителна част от тях са и 

ендемити. Произходът им е различен, поради което те са хетерогенна група – 

терциерни, преглациални (монтанмедитерански и тропични) и кватернерни 

(интерглациални и глациални). Повечето български реликти са концентрирани по 

високите планини и често имат ареали от бореомонтанен, бореоалпийски и 

арктоалпийски тип, което се свързва с глациален или интерглациален произход. 

Терциерните и преглациалните реликти са концентрирани по-често в Южна и Източна 

България, в пещерите и рядко в орофитната зона на планините. 

Общият брой на реликтите, установени в НП „Рила“е 261 (Приложениe 1.15, Табл. 

1.15. – 3). Те са разпределени в отделните групи както следва: Rotifera 30, Araneae 10, 

Crustacea 38, Myriapoda 7, Orthoptera 3, Plecoptera 1, Homoptera 12, Heteroptera 76, 

Coleoptera 20, Neuroptera 5, Trichoptera 2, Lepidoptera 55 и Mollusca 2. Глациалните 

реликти са общо 222 и са значително повече от преглациалните - 39. Най-много реликти 

(преглациални 6, глациални 70) са установени при хетероптерите (Heteroptera). 

Преглациалните елементи са остатък от древната монтанмедитеранска фауна и са 

свързани с иглолистния (Dimorphocoris fuscus, Dichrooscytus valesianus, Alloeonotus 

egregius, Carpocoris melanocerus, Aradus erosus) и буковия (Trochiscocoris rotundatus, 

Dionconotus neglectus) пояси. Глациалните реликтни видове са привързани главно към 

иглолистния пояс и представляват предимно бореомонтанни видове, чиито основни 

ареали са в Средна и Северна Европа. Много реликти (55), всичките глацални, са 

установени и при пеперудите (Lepidoptera). Сравнително голям е броят на реликтите 

при ракообразните (Crustacea) - общо 38 (19 преглациални и 19 глациални) и при 

ротаториите (Rotifera) - 30 (7/23). При много групи безгръбначни не са установени 

реликтни форми. 

 

1.15.2. Риби 

Бгатство на таксоните 

По време на теренната работа във водоемите на НП „Рила” бяха установени 7 

вида риби: 

 Балканска пъстърва (Salmo cf. trutta / Salmo sp.) – обитава някои от 

високопланинските езера, където е зарибена, както и реките от Дунавския 
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водосбор на НП „Рила”, където естественият  произход и таксономичната  

принадлежност са неясни. Среща се и в някои от останалите реки от 

Егейския водосборен басейн вследствие на зарибявания. 

 Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) – установена е в реките от 

водосборите на р. Струма и р. Места. Таксономичният  статус не е напълно 

изясенен. 

 Американска (дъгова) пъстърва (Oncorhynchus mykiss) – Интродуциран вид. В 

границите на Парка е установена само в Мусаленските езера.  

 Сивен (Salvelinus fontinalis)– Северноамерикански вид, установен само в 

някои от високопланинските езера и р. Марица, където е зарибен. 

 Главоч (Cottus gobio) – Обитава само водосбора на р. Искър на територията 

на НП „Рила”. 

 Лешанка (Phoxinus phoxinus) – Установена е в някои високопланински езера в 

границите на Парка. Таксономичното положение на вида в страната не е 

напълно изяснено. Вероятно вида е зарибен във водоемите на Парка. 

 Обикновен гулеш (Barbatula barbatula) – Установен само в яз. Бели Искър, 

където вероятно е зарибен.  

Част от видовете, публикувани в литературните източници не бяха установени по 

време на теренните проучвания, проведени през 2015 г. Досега на територията на НП 

Рила са установени общо 11 вида, принадлежащи към 3 разреда, 5 семейства и 9 

рода. Установените видове са около 8 % от цялата сладководна ихтиофауна на 

страната, която наброява общо 142 вида. Три вида от тях не са типични за ихтиофауната 

на страната, а са интродуцирани – сивен, липан и дъгова пъстърва. Списъкът с видове е 

представен в Приложение 1.15., Табл. 1.15 – 4. 

Видове с консервационен статус  

От установените до момента 11 вида на територията на НП „Рила” 3 са включени 

в приложенията на Директивата за хабитатите – два вида в Приложение 2 (Barbus petenyi 

и Cottus gobio) и един вид в Приложение 5 (Barbus cyclolepis). Съответно същите видове 

фигурират и в Приложение 2 на ЗБР. Общо 5 вида са включени в Червената книга, като 

един от тях е в категорията „Критично застрашен” (Cottus gobio) и един в категорията 

„Уязвим” (Barbatula barbatula). Обобщена информация за природозащитния статус на 

ихтиофауната на НП „Рила” е поместена в Приложение 1.15, Табл. 1.15 – 5. 

Общо 4 от установените в границите на НП „Рила” видове риби са обект на 

Националната система за мониторинг на биоразнообразието (НСМБР). Това са 

Alburnoides bipunctatus (Говедарка), Barbus cyclolepis (Маришка мряна), Salmo cf. trutta 

(Балканска пъстърва), в т. ч. и  Salmo macedonicus (Македонска пъстърва), както и Cottus 

gobio (Главоч). Трябва да се отбележи, че два от тях не бяха установени по време на 

теренните проучвания в Парка през 2015 г., а именно говедарката и маришката мряна.  

Обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти 

Един вид е ендемичен за Балканския полуостров – Salmo macedonicus 

(Македонска пъстърва). 

Видове предмет на специални мерки 

Един от установените в Парка видове риби един вид е ендемичен за Балканския 

полуостров -  Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) и един е включен в категорията 

„Критично застрашен” на Червената книга – Главоч (Cottus gobio). За тези два вида е 

необходимо предприемане на специални мерки за тяхното опазване: строга охрана и 

пълна забрана на риболова в техните местообитания, абсолютна забрана на каквито и 

да било зарибителни мероприятия в тях, както и провеждане на редовен мониторинг 

върху състоянието на техните популации 
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1.15.3. Земноводни и влечуги 

Теренните проучвания до момента не са установили нови за парка видове от 

описаните в литературата. За някои видове (алпийски тритон) са установени нови 

находища. Установените до момента видове на територията на НП „Рила” са 28. 

Земноводните са 10 вида, от 2 разреда и 5 семейства. Влечугите са 18 вида, от 2 

разреда и 7 семейства (Приложение 1.15, Табл. 1.15 -6). Това представлява 50% от 

известните в България видове земноводни и 46% от известните в България видове влечуги. 

Зоогеографското разпределение на видовете в парка е по Stoyanov et al. (2011) и е 

както следва:  

За земноводните: европейски (40%), евро-малоазиатски (20%), балкански (20%), 

централно-балкански (10%), южно-източноевропейски (10%). За влечугите: балкански 

(28%), балкано-малоазиатски (22%), евро-малоазиатски (17%), европейски (11%), южно-

балкански (11%), централно-източноевропейски (6%), балкано-кавказки (5%). 

Видове с консервационен статус 

От установените до момента 10 вида земноводни на територията на НП „Рила” 

общо 4 са включени в приложенията на Директивата за местообитанията – 1 вид в 

Приложение 2,  3 вида в Приложение 4 и 2 вида в Приложение 5. Всички видове 

фигурират в ЗБР. Един вид е включен в Червената книга в категорията „Уязвим”. 

(Приложение 1.15, Табл. 1.15. - 7).  

От установените до момента 18 вида влечуги на територията на НП „Рила” общо 

16 са включени в приложенията на Директивата за местообитанията. Десет вида 

фигурират в ЗБР. Два вида са включени в Червената книга в категорията „Застрашен”. 

Обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти 

Два вида земноводни са ледникови реликти: Алпийски тритон ( Ichthyosaura 

alpestris , Планинска водна жаба  (Rana temporaria). 

Сред влечугите един  вид е ледников реликт - Живороден гущер (Zootoca vivipara) 

и 1 е ендемит -  Македонски гущер (Podarcis erhardii ). 

Видове предмет на специални мерки 

Няма видове, подлежащи на специално наблюдение и мерки. 

 

1.15.4. Птици 

Богатство на таксоните 

В НП “Рила“ са установени по теренни и литературни данни 156 вида птици. Това 

видово богатство представлява 35,5% от общия брой видове птици установени в България 

/439 вида/. Пълният видов списък на птиците в НП “Рила“ е представен в Приложение 

1.15, Табл. 1.15 – 8. 

Броят на гнездещите видове птици е 120 (77,4% от установените). Останалите 36 

вида са установени само по време на миграция или зимуване или имат неясен статус. 

Общо са установени птици от 15 разреда, 40 семейства и 100 рода.  

Видове с консервационен статус 

От общия брой установени видове птици в парка 143 вида са защитени според 

ЗБР (91,7%), 52 вида са включени в Червената книга на България (33,5%), 41 вида са 

включени в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС (25,8%),146 вида са включени 

в Бернската Конвенция(93,6%), 37 вида са включени в Бонската Конвенция за опазване на 

мигриращите видове(23,2%) и 32 са включени в Конвенцията CITES (20%). В Червения 

списък на МСЗП са включени 8 вида от установените в парка. Списъкът с видове е 

представен в Приложение 1.15, Табл. 1.15 – 9. 

Обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти 

 

Глациални реликти  са три вида – врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка и 

трипръст кълвач.  

Ендемични подвидове – балкански ендемити и субендемити – 7 вида. 
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Ендемити  - алпийска чучулига (Eremophila  alpestris balcanica), щиглец (Carduelis 

carduelis balcanica), качулат синигер (Parus (Lophophanes) cristatus bureshi), сивогуша 

завирушка (Prunella modularis meinertzhageni), дългоопашат синигер (Aegithalos 

caudatus macedonicus), жалобен синигер (Parus lugubris lugubris). 

Субендемит - пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpinа) /гнезди и в Мала 

Азия/. 

Обект на мониторинг от НСМБР са всички гнездещи видове на територията на 

парка-120 вида. От останалите видове установени в парка 24 вида също са обект на 

мониторинг от НСМБР, но извън територията на парка, тъй като гнездят в други части на 

страната. 

Видове предмет на специални мерки 

Орел змияр (Circaetus gallicus), Сокол скитник (Falco peregrinus), Скален орел 

(Aquila chrysaetos), Черен щъркел (Ciconia nigra), Врабчова кукумявка (Glaucidium 

passerinum), Пернатонога кукумявка(Aegolius funereus), Горски бекас (Scolopax rusticola), 

Гълъб хралупар (Columba oenas), Черен кълвач (Dryocopus martius), Трипръст кълвач 

(Picoides tridactylus), Осояд (Pernis apivorus), Полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), Воден кос (Cinclus cinclus), Сив кълвач (Picus canus), Глухар (Tetrao 

urogallus), Лещарка (Bonasa bonasia), Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina), 

Скалолазка (Tichodroma muraria),  Алпийска чучулига (Eremophila alpestris balcanica), 

Алпийска гарга (Pyrrhocorax graculus), Планински кеклик (Alectoris graeca). 

 

1.15.5. Бозайници 

Богатство на таксоните 

Бозайници (без прилепи) 

На територията на НП „Рила“ са регистрирани 50 вида бозайници (в тази цифра 

не са включени 12 прилепи, които са установени в околностите на парка) от 38 рода, 18 

семейства и 6 разреда (Приложение 1.15, Табл. 1.15 - 10). Това съставлява 53% от цялата 

сухоземна бозайна фауна. Видовото разнообразие може да се оцени като 

сравнително голямо. То е типично за планинските екосистеми на територията на 

страната и се характеризира с висока консервационна значимост.  

Прилепи (Chiroptera) 

Въз основа на наличната информация до този момент, както и след проведените 

теренни проучвания, можем да се каже, че в Националния парк „Рила” е 

документирано присъствието на 10 вида прилепи от две семейства и пет рода. В 

съседни, гранични на Националния парк, планински зони са установени 12 вида 

прилепи от три семейства и осем рода, като те вероятно също обитават Националния 

Парк или той представлява част от техните благоприятни потенциални и ловни 

местообитания. Установените видове прилепи на територията на НП и тези за които той 

представлява част от техните благоприятни потенциални и ловни местообитания 

съставляват 66 % от известното досега видово богатство на групата в България. 

Видове с консервационен статус 

Консервационният статус на наземните видове от клас Mammalia в НП „Рила” е 

представен в Приложение 1.15, Табл. 1.15 – 11.  

Бозайници (без прилепи). Девет вида бозайници са включени в Директива 92/43: 

деветте вида са в Приложение 4, а пет от тях и в Приложение 2. Общо единадесет вида 

са включени в ЗБР като седем са в Приложение 2 и девет са в Приложение 3. Два от 

разпространените в парка видове бозайници имат категория „уязвими” (Vulnerable) в 

Световния Червен списък (IUCN, 2015). Това са пъстрия пор и лалугера. Видрата е в 

категория „почти застрашени” (Near Threatened). Общо девет вида са включени в 

Червената книга на Република Бъргария: четири вида в категория „застрашени” 

(Endangered), четири вида в категория „уязвими” (Vulnerable) и един вид в категория 

„критично застаршени” (Critically Endangered). Общо шест вида са включени във 

Вашингтонската конвенция (CITES). Три от тях са в Приложение 1, четири – в Приложение 

2 и един - в Приложение 3. Дванайсет вида от наземните бозайници, разпространени 
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на територията на НП „Рила”, са обект на мониторинг в НСМБР. Това са дивата коза, 

благородният елен, кафявата мечка, чакалът, вълкът, дивата котка, видрата, златката, 

пъстрият пор, катерицата, лалегурът и белозъбото сляпо куче. Дивата коза, дивата котка, 

видрата, златката, мечката и лалугерът са приоритетни за мониторинг.  

Прилепи. Всички видове прилепи на територията на резервата имат 

природозащитен статус по българското законодателство и са включени в редица 

международни конвенции за опазване на биологичното разнообразие (Приложение 

1.15, Табл. 1.15 – 11). 

Обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти 

Единственият реликт от бозайната фауна на територията на НП „Рила” е снежната 

полевка (глациален реликт). Като редки могат да се посочат четири вида: алпийският 

козирог, дивата коза, рисът и златката. Два подвида бозайници са балкански ендемити - 

дивата коза, която принадлежи към подвида Rupicapra rupicapra balcanica и 

невестулката, оснасяща се към подвида Mustela nivalis galinthias.  

Видове предмет на специални мерки 

Уязвими видове наземни бозайници, които следва да се разглеждат като предмет 

на специални мерки на територията на НП „Рила”, са кафявата мечка, вълкът и дивата 

коза. За тези видове е необходимо да се провеждат дългосрочни наблюдения и 

ежегоден мониторинг. 

 

 

КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 

1.16.1. Население и демографска характеристика (неприложимо, в парка няма 

населени места и селищни образувания) 

1.16.2. Селищна мрежа (неприложимо, в парка няма развита селишна мрежа) 

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 

Информацията за техническата инфраструктура е на база инвентаризация на 

терен, предоставена от експлоатационни дружества и чрез преки геодезически 

измервания на видими на терена съоръжения, довеждащи и отвеждащи канали, ел. 

проводи, ски влекове, водохранилища, водохващания, хидротехнически съоръжения, 

микро-ВЕЦ, чешми, водостоци и др.  

В областта на транспорта са инвентаризирани основни пътища в парка с 

начална точка 200 м извън границата на парка, осъществяващи връзка с най – близкото 

населено място на прилежащата територия – общо състояние на трасето, дължина на 

територията на НПР, вид на настилката (асфалт, трошено-каменна, земна, наклон.  

Инвентаризирани са и заснети с преки геодезически измервания отделни главни 

пътища, голям брой пътни съоръжения – водостоци, канавки, мостове, бариерни 

съоръжения и др.  

Техническата инфраструктура на територията на парка се характеризира с 

изградените на нейна територия. 

Основните пътища на територията на парка са собственост на “Язовири и 

каскади”.  

 

 Хидротехнически съоръжения  -   28 бр. 

 Утвърдени вододайни зони       - актуализират се 

 Водохващания                            -   54 бр. 

 Микро -   10 бр. 

 Съоръжения и шахти                 - 173 бр. 

 Бетонови площадки  -   11 бр. 

 Електропроводи  -     9 бр. 
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За всички обекти на техническата инфраструктура, които са заснети с преки 

геодезически измервания, е създаден цифров модел и са отразени в раздела 

“Техническа инфраструктура” на ГИС за територията на парка. 

Допълването на наличната информация в Цифровите модели е извършено чрез, 

преки геодезически измервания. Изготвен е кадастър на посочени чрез списък от ДНПР 

обекти на капиталното строителство, сгради и съоръжения, както и допълване с нови 

обекти и съоръжения, открити на терен при извършване на геодезически дейности по 

кадастъра и трасиране границите на парка, които са в значителна степен повече от 

предоставения първоначално списък. 

За всички сгради и съоръжения, предмет на Кадастралната карта и на 

основание ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) и Наредба № 3 от 28.04.2005 

год. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, са посочени  

 Местоположение  

 Собственост, предназначение и начин на ползване  

 Застроена площ  

 Документ за собственост  

 Конструкция  

 

Всички сгради (нефункциониращи, изоставени в т.ч. и съборени), за които са 

извършени геодезически измервания са отразени чрез координати в Кадастралната 

карта. 

Сградите и съоръженията предмет на КВС (Карта на възстановената 

собственост) се отразяват в съответствие със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, като за всички се 

изготвят преписки съгласно процедурата за изменение и допълнение на Цифровите 

модели на КККР и КВС. 

Структурата на сгради и съоръжения е както следва: 

- хижи -   27 бр.  

- заслони, туристически спални -   12 бр. 

- кантони -   16 бр. 

- почивни бази -   36 бр. 

- селскостопански (заслони и офчарници) -   24 бр. 

- горски пункт -     1 бр. 

- трафопостове -   13 бр. 

- обслужващи и спомагателни сгради - 174 бр. 

- разрушени сгради - 111 бр. 

- дворец -     1 бр. 

 

При геодезическите дейности на терен е извършена проверка на сгради, 

отразени в Кадастралната карта и КВС общо налични в картата 73 обекта. За 19 от тях 

се оказа, че са грешни, което наложи ново измерване за да бъдат вярно отразени в 

картите.  

Към раздела за сгради и съоръжения, е приложен обобщен списък, отразяващ 

наименованието на сградата и съоръжението с местоположение в съответния парков 

участък, координати и съответно в коя карта попада - Кадастрална или КВС. 

Освен приложението на Кадастралния регистър за сгради и съоръжения, 

прилага се и Списък на сгради по землища със статут на собственост различна от 

Публично държавна собственост (собственост на частни лица, общини, организации и 

др.). 

 

1.16.4. Селско стопанство 

В НП „Рила“ няма обработваеми селскостопански площи, но се използват 

високопланинските ливади и пасища за добив на сено и паша на домашни животни. 

Голяма част от площите са трудно достъпни във високата част на парка. През 2003 
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година в парка са пашували 1128 овце, 364 коне и 524  броя едър рогат добитък. След 

прилагане на програмата за развитие на селските райони и стимулиране на 

пасищното животновъдство за поддържане на пасищата в добро състояние, броят на 

домашните животни през последните години се е увеличил многократно. През 2014 

година са пашували 8549 овце, 799 коне и 4448 броя едър рогат добитък. Добивът на 

сено е минимален, като през 2014 г. не е добивано. 

Добивът на гъби, билки и горски плодове е минимален. Събират се ограничени 

количества черна боровинка, най-много 7000 кг през 2013 и най-малко през 2006 г , едва 

100 кг. Не се отчитат добивите за лични нужди, а те са значителни. Няма проучване за 

отчитане на тези количества. 

Данните са взети от годишните отчети на ДНП „Рила“. През последните 5-6 години 

отчетите позволяват да се направят добри прогнози и анализи. Справка за 

разрешителните за паша е представена в Приложение 1.16.4, Табл. 1.16.4. – 1. 

 

1.16.5. Горско стопанство 

Залесената площ е 45653.1 ха и представлява 57% от територията на парка. 

Естествените насаждения заемат 94,8% от горите. Основни дървесни видове са смърч 

26.1%, бял бор 16.2 % , бяла мура 12.8%, ела 4.0%,  клек 16964.4 ха (36.3%0 и др. Площта 

на буковите гори е едва 948,3 ха. 

Чуждите видове са лиственица 1.4 ха и дуглазка ела 2.2 ха, които са залесени 

преди обявяването на Парка, но не представляват заплаха за биологичното 

разнообразие. 

Общият дървесен запас възлиза на 10267515 куб.м, в това число запасът на 

иглолистните е 9817720  куб.м. Този запас през последните 15 години се е увеличил с 

над 60.0% спрямо запаса  по План 01. 

Данните от ползването на горите показва, че се водят само санитарни сечи и 

много малко отгледни. Годишното ползване е от 3400 до 6700 куб.м, около 6.7% от 

годишния прираст,  като половината е за  задоволяване на местното население с дърва 

за огрев и другата част е чрез възлагане на фирми за сеч на участъци с изсъхнала 

дървесина. Тези количества са минимална част от общият запас. Годишният прираст от 

горите в Парка е над 89 000 куб.м. Използва се животинска сила за извоз на 

дървесината. Преобладават стари и престарели гори. Средната възраст на горите е 

107 години, а това означава, че голяма част от горите са достигнали биологичната 

зрелост и има процеси на съхнене, увеличаване на мъртвата дървесина, което е 

характерно и нормално за старите гори.  

През последните години няма значими повреди от абиотични фактори. 

Основната част от горите са разположени върху стръмни и много стръмни терени. Този 

факт определя ролята на горите като изключителен фактор за опазване на  почвата от 

ерозия, за водоохранната, ветрозащитната и средообразувата им роля.  

Естественото възобновяване на горите в Рила е много добро. Фактът, че има 

самозалесяване в пасищата и голините е показателен за благоприятни природни 

условия и запазени естествени екосистеми. 

Констатираните нарушения в горите са малко, основно нарушенията са за 

незаконно навлизане  на моторни превозни средства. 

Вековните гори на НП „Рила“ са образец за естественост, за величествена и дива 

природа. 

 

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 

Стопанското ползване на природни ресурси на територията на НП „Рила“ е 

ограничено. Този извод се потвърждава както от данните на Дирекцията на НП „Рила“ за 

издадените разрешителни, така и от данните, получени от проведеното проучване сред 

наслението в населени места, чиито землища попадат на територията на парка.   

Доколкото има интерес, той е насочен основно към дивите плодове, по-

специално боровинките (червена и черна), много по-ограничено към събиране на гъби.  

Контролната дейност на Дирекцията за периода между двата плана се 

характеризира с увеличане броя на проверките, разширяване на проверяваните 
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дейности и детайлизиране на отчетността. Като резултат от извършваната контролна 

дейност се идентифицират следните проблемни области, респективно най-чести 

нарушения, свързани с: 

• Навлизане на МПС 

• Гори (сеч/извоз) 

• Бивакуване и огън 

• Отпадъци, замърсяване 

• Дейности без съгласуване 

• Пашуване 

Ловът на територията на резерватите е изцяло забранен, докато на територията 

на парка има определени 34 разрешени района/места за риболов, но поради 

зарибяване са въведени допълнителни времеви забрани (2010-2012 г.). Интересът към 

риболова като цяло е ясно изразен сред местното население, но случаите с 

нерегламентирано практикуване на лов и риболов не са сред основните нарушения на 

територията на парка.  

В последните години гамата на нарушенията се допълва и от някои актуални 

спортни практики - планинско колоездене извън маршрути и над 2000 м, свободно 

спускане (сноуборд и ски), „свободни“ моторни трасета (АТВ, кросови мотори, 

моторни шейни през зимата). 

Проучването на актуалните практики на директно ползване на природните 

ресурси от страна на пълнолетното население в населените места, около парка 

показва, че ползването на различните видове природни продукти  е дейност основно за 

удоволствие(лично ползване), а не с комерсиален, стопански характер. Само за някои 

тази дейност носи малки допълнителни доходи, свързано предимно със събирането на 

гъби. Тези практики са локализирани на около 3-5 км от населеното място и в 

преобладаващата си част са извън границите на НП „Рила“. 

Актуалните практики, свързани с риболова се характеризират със следната 

специфика: 

 Риболовът става по-полулярен през последните години и групата на 

практикуващите го е нарастнала с около 4% и сега е почти 13% от местното 

население. 

 Практикуващите риболов се отдалечават значително, на разстояние средно 20 

км, което означава, че често навлизат в границите на парка.  

 Рибните ресурси са най-ценените от местното население (35%). 

 Местата за практикуване на риболов включват обекти както до границата, така и 

на територията на парка (язовирите Белмекен, Чаира; „езерата“ (Вапски, 

Скалишки, Мъртво, Грънчар, Рибно, Сухо), реките Черни/Бели искър, Бела Места, 

Марица, Бистрица, Горица, Джерман, Яденица ) 

Почти всички (над 90%) от събиращите някакъв природен продукт или ходят за 

риба, посочват конкретни местности, където практикуват това. Локализирането на 

местностите показва, че около 1/4 от тях се намират на територията на парка, около 1/6 

са на границата с парка и останалите (около 60%) са извън него. Въз основа на данните 

от проучването и данните от ДНП „Рила“ са изработени карти на ползванията природни 

продукти и нарушенията на на територията на парка. 

 

1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 

 

Състояние на туристическата инфраструктура 

Понастоящем условията за туристите в хижите са от средно добри до лоши. За 

периода от 2001 г. до 2015 г. са вложени малки или почти никакви инвестиции в 

инфраструктурата им, без да има съществени подобрения на интериорните и 

екстериорни условия за храна, нощуване, активен и разнообразен отдих. Комунално-

битовите съоръжения в хижите, както и свързаните с тях елементи, често пъти са 

повредени и/или не функционират ефективно. Санитарните възли и условията в тях са 

лоши или липсват. Основните услуги за посетителите в планината както и към 2001 г., са 

свързани основно с изхранването и пренощуването. 
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Като резултат от дейността на Дирекцията на НП „Рила” през годините на 

действие на първия план за управление, понастоящем се отбелязва значителен 

напредък по отношение предлаганата информация за възможностите за туризъм и 

препоръчителното поведение на туристите по време на пребиваването им в парка. 

През последните години се забелязва една тенденция, набираща популярност в 

предпочитанията на някои групи посетители към нетрадиционен, екстремен вид 

туристическите занимания.  

Както и към 2001 г., все още на територията на парка (по данни, предоставени 

от ДНП”Рила”), има установени значителен брой изоставени, полуразрушени и 

разрушени сгради и съоръжения, които загрозяват природната среда и предизвикват 

негативни емоции у туристите. 

За нощувка по маршрутите се ползват планинските хижи и заслони, с превес 

върху първите. Състоянието на хижите варира от много добро и отговарящо на 

очакванията на съвременния турист (х. „Рилски езера“) до почти пълна занемареност (х. 

„Венетица“). Хижа „Чакалица“ от известно време функционира по-скоро като заслон, 

но също е в занемарено състояние. Районите около някои от хижите имат нужда от 

естетизиране, особено при х. „Рибни езера“ или х. „Грънчар“. При заслоните, въпреки 

че всеки посетител е наясно какво може да се очаква и че те имат специфична роля и 

функция, също се наблюдават разлики. Два съседни заслона – „Страшното езеро“ и 

„Кобилино бранище“ са в много различно състояние; първият е ремонтиран 

сравнително наскоро; докато вторият е напълно занемарен. 

Посетителската инфраструктура по маршрутите в смисъл на кътове за отдих, 

места за пикник, огнища за палене на огън и др. подобни, е концентрирана в районите 

на хижите, което е смислено в един национален парк от ранга на НП „Рила“. Нейното 

състояние кореспондира с цялостното състояние на самите хижи и на много места 

определено има нужда от обновяване. При високата степен на посещаемост, напр. на 

връх Мусала и района на хижа „Мусала“, състоянието на къта за отдих пред хижата 

(пейките, масите) е просто срамно. 

По отношение на броя и капацитета на туристическите обекти за подслон на 

територията на парка, не са настъпили съществени промени. Към 2015 г. в границите 

на парка се намират в експлоатация 17 хижи и пет заслона. Част от хижите и 

заслоните се стопанисват от туристически дружества със седалище градовете около 

парка. В периода между 2001г. и 2015 г. редица хижи и заслони са дадени под 

аренда, или са станали частна собственост Хижа „Иван Вазов” от 2003г. е частна 

собственост, както и хижа „Отовица”. Централният съвет на БТС стопанисва хижа 

„Грънчар”. Капацитетът на хижите възлиза общо на 1 938 легла, 1/10 от които са заети 

от персонала на самите хижи, но с пускане в експлоатация на новостроящите се 

обекти за подслон, броят на леглата ще надхвърли 2000. Точният им брой се установи 

след пълна инвентаризация на хижите и другите обекти за подслон на територията на 

парка. Изгорялата хижа “Белмекен”(1996 г.) е възстановена и голяма част от нея е 

обновена. Все още не е пусната в експлоатация изгражданата от години съвременна 

хижа, намираща се в непосредствена близост до хижа “Мусала”. Предвижда се тя да 

е с капацитет 105 легла в стаи с по 2 и 4 легла и една с 10 легла. Ще има собствено 

водоснабдяване, централно отопление, зали за хранене, за отдих, като част от стаите 

ще бъдат с вътрешни санитарни възли. Край хижа „Чакалица” има нова триетажна 

сграда в процес на доизграждане. В нея за сега са обзаведени 3 стаи с по 6 легла. 

Край х. “Отовица”, която е частен имот,  има допълнителни легла в дървени бунгала и 

нова сграда. Край хижа “Чакър войвода” също има  в процес на доизграждане и 

пускане в експлоатация на нова сграда. До х. “Мусала” се намира малката дървена 

хижа(„Клековата хижа”), която е една от най-старите в България (1924 г.) 

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 юни-юли 2015 г. е представена 

в Приложение 1.16.7 - 1. към ПУ. 

 

Оценка на посетителите за условията за рекреация, спорт и услуги 
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Посетителите дават много добри оценки в общ план на основните услуги и 

условия за рекреация в НП „Рила“ (между 4,45 до 5,17 по шестобалната система като 

цяло за маркировката, условия за настаняване, условия за снабдяване с храна и други 

вещи, отношение на домакините/хижарите, условия за практикуване на желаните 

дейности). В сравнителен план относително най-ниски са средните оценки за условията 

за снабдяване с храна и др. и за настаняване, а най-високи – за отношението на 

хижарите и условията за практикуване на желаните рекреационни дейности. Тези 

добри оценки вероятно се дължат както на обективното подобряване на условията на 

някои места в сравнение с изминалия период на План ’01, така и на адекватните 

очаквания на туристите. Условията в хижите и състоянието на маркировката обаче често 

се споменават и  в негативен план, което може да намери обяснение както в различни 

очаквания, така и във факта, че състоянието на хижите и маркировката не е еднакво в 

целия парк. 

Посетителите харесват и са привлечени в най-голяма степен от обективните 

дадености на НП „Рила“ – красота и чистота на природата и въздуха, както и 

спокойствието и възможностите за усамотение. Най-неприятните  впечатления са 

свързани с наличието на някои места и/или в някои дни на твърде много хора, шумни 

компаниии, МПС, АТВ, замърсяването с отпадъци, старата /неподдържана маркировка.  

Най-честите препоръки за подобряване на условията са в следните основни насоки: 

 Повече контрол, охрана и ефективно налагане на санкции в случай на 

нарушения. Тази препоръка е една от най-често даваните не само от 

посетителите и националната общественост, но и от населението около парка.  

 Подновяване/текущо поддържане на маркировката; 

 По-нататъшно развитие на туристическата инфраструктура като цяло – 

регламентирани и обозначени места за отдих, за бивак, за палатки – където това 

е възможно, както и подобряване на условията в хижите. Последното не е под 

контрола на Дирекцията на НП „Рила“, но съвместната работа със съответните 

структури и лица може да окаже влияние в тази посока и да допринесе за 

цялостното подобряване на условията за туризъм и рекреация в парка; 

 Повече информация за условията - маршрути, пътеки, хижи, достъп, транспорт, 

инструкции за поведение и безопасност на туристите, предоставяне и 

поддържане на актуална информация с особен акцент върху интернет 

страницата на ДНП „Рила“. 

Може да се заключи, че най-широко ценени са условията за добре устроен и 

безопасен пешеходен туризъм, който позволява в най-голяма степен наслаждаването 

на красотата на природата и спокойствието на планината и в тази насока са и най-

съществените очаквания към администрация на НП „Рила“. 

 

Туристически маршрути 

Съгласно получената информация  от ДНП „Рила”, към 2015г. няма промени на 

територията на парка по отношение на утвърдените главни и второстепенни 

туристически маршрути в План,01. Равномерността на разположение на маршрутите 

е оптимална и е свързана с релефните особености на планината и интереса на 

туристите чрез пешеходни преходи да посещават впечатляващи природни феномени 

на територията на парка, привлекателни за отдих местности и да отсядат по време на 

туристическите преходи в хижи и заслони, намиращи се  по пешеходните маршрути. 

Капацитетните им възможности са достатъчни да поемат туристическия поток и по-

най-натоварените трасета, като например пешеходния преход х.”Ястребец” – х. 

„Мусала” или ТК ”Мальовица” – х. „Мальовица”. Качеството и достъпността на 

трасетата като състояние на настилката, възможност за преминаване при 

неблагоприятни атмосферни условия, наличие и състояние на туристическа 

информация, маркировка, места за отдих, паркова мебел и т.н. обаче не са 

навсякъде добри. Това зависи от въздействието, което оказват през зимния сезон 

ниските температури и снежната покривка, полагането на навременни грижи за 

поддържане и ремонт и от проявите на вандализъм от някои от туристите. Според 
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продължителността на престоя и честотата на посещенията, натоварването на хижите 

не е равномерно. Ясно се очертават както и към 2001 г. силно, средно и  слабо 

посещавани  хижи. 

През територията на парка минават 2 основни европейски туристически 

маршрута - Е4 и Е8, които пресичат парка в посока запад-юг и северозапад- юг. 

Както беше посочено по-горе, по досегашния План за управление ,01, 

туристическите пешеходни маршрути в парка са групирани в две категории – основни и 

второстепенни. В актуализирания План за управление възприемаме тази категоризация, 

като трябва да се направят корекции по отношение на дължината на маршрутите в 

Националния парк, тъй като части на някои от основните и второстепенни маршрути се 

намират извън парка. Основните туристически маршрути по стария план са с обща 

дължина 197,80 км, а второстепенните – с обща дължина 362,90 км., но тези дължини, 

както беше посочено по-горе, в актуализирания план за управление са прецизирани на 

базата на измервания на терен. описанието на основните и второстепенни маршрути 

(Приложение 1.16.7 – 3) в по-голямата им част е направено въз основа на обхождането 

им на терен, а на останалите – по документи.  

Маршрутите в категория „основни“ не са по-посещавани от маршрутите в 

категория „второстепенни“. И в двете категории има много посещавани и малко 

посещавани маршрути. Най-посещавани са районите над Паничище (с изключително 

силно изразена концентрация в района на х.”Седемте езера”), Мальовица (особено от 

комплекс „Мальовица“ до връх Мальовица) и над к.к. Боровец (с изключително голяма 

натовареност от к.к. Боровец до х. „Мусала“ и връх Мусала), докато има райони с почти 

нулева посещаемост, като напр. районът на х. „Чакалица“ над Благоевград или на х. 

„Венетица“ над Долна баня. Най-голямо е натоварването там, където с автомобил/лифт 

може да се достигне сравнително по-високо в планината, и оттам могат да се направят 

не особено трудни, еднодневни или максимум двудневни преходи. 

Маршрутите свързват или преминават през едни от най-красивите места в Рила 

планина. Това са върхове, скални комплекси, езера, водопади и пр., които заслужават 

да бъдат видяни и запомнени. Предвид характера на тази алпийска планина обаче 

трябва да се има предвид, че повечето маршрути са дълги, не лесни за преминаване, с 

голяма денивелация и като цяло не са за неподготвени посетители. 

Състоянието на трасетата на маршрутите е в пряка зависимост от нивата на 

посещаемост. Като правило най-поддържани и лесни за преминаване са маршрутите, 

които се посещават от по-голям брой хора, въпреки че при тях има вероятност за 

ерозирани и неприятни за преминаване участъци (напр. при основен маршрут № 1 

(Паничище-Зелени преслап-х.”Рилски езера”), където трасето излиза под седалковия 

лифт от х. „Пионерска“). Малко посещаваните маршрути се поддържат малко или 

никак, до степен на пълна непроходимост, какъвто е случаят с второстепенен маршрут 

№ 33 (х.”Белмекен” за Айран дере), или частична, като при второстепенен маршрут № 

32 (х.”Венетица” – м.Топоклията-вр.Ибър, в който непроходим е участъкът под вр. Ибър и 

върхът не може да бъде достигнат откъм северната страна). В други случаи трасето се 

губи, т.е. липсва път или пътека, но не е непроходимо, като в случаите, когато навлиза в 

гора. При наличие на мобилно устройство със записан трак посетителят все пак може 

да премине по маршрута. Такъв е примерът с основен маршрут № 6 (х.”Македония” – 

вр.Капатник-м.Предела) и второстепенен маршрут № 40 (х.”Македония”-

вр.Аризманица-Царев връх –х.”Елешница”), при които трасето се следва лесно в 

билната част на планината, но се губи при слизане в по-ниските участъци и навлизане в 

гората при м. Предел или над х. „Елешница“. 

Има и случаи, при които маршрутът се очаква да преминава по дадено 

„официално“ трасе, т.е. първоначално зададеното при създаване на маршрута, но се 

установява, че с годините посетителите сами са утъпкали алтернативни трасета, при 

което старото или въобще не съществува, или е трудно за намиране и се създава 

сериозна опасност от объркване. Типичен пример е втористепенен маршрут №5 

(х.”Скакавица” –вр. Кабул), който при езеро Окото трябва да се отклони от пътеката за 

хижа „Иван Вазов“ и да се изкачи на запад към билото и връх Кабул. Утъпкано трасе за 

този участък на маршрута липсва. За сметка на това посетителите редовно изминават 

участък от ез.Окото до връх Отовица и обратно, който е лесно разпознаваем на терен, 
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но не е част от нито един основен или второстепенен маршрут на Парка. Същият е 

примерът с основен маршрут №8 (х.”Грънчар”-Джанка-вр.Овчарец-Маришки връх -

вр.Мусала-х.”Мусала”), където официално маршрутът трябва да мине през върховете 

Овчарец и Маришки, но от х. „Грънчар“ всички посетители минават по утъпкана (и дори 

маркирана!) пътека под билото, директно за Мусала. 

При някои маршрути има опасни участъци, някои свързани със сезонността 

(задържащи се снежни преспи; бавно изсъхващи локви по трасето; пълноводие на 

реките, които трябва да се преминат при липса на мост и т.н.), но има и такива, които 

са постоянно опасни. За пример може да се посочи участък от основен маршрут №4 

(х.”Мальовица”-засл”Страшното езеро”-засл.”Кобилино бранище”-х.”Рибни езера”) в 

района на заслон „Страшното езеро“, където трасето е със сипейно-каменист 

характер, при това стръмно и изключително трудно за преминаване; има въже в 

каменистите части, на места заменено с кабел, но паднало и/или нестабилно. 

Съществуват маршрути, които явно са създавани на база на някаква логика, 

която днес е неясна и не е актуална, при което маршрутът не е логичен по начина, по 

който е формулиран. Такъв е второстепенен маршрут № 20 (х.”Медарник”-вр.Голям 

Медарник-Римски друм), чиято крайна точка, след средно около шест часов преход от 

х. „Медарник“, се достига до разклон Римски друм и оттам посетителят тепърва трябва 

да търси варианти за достигане на място, подходящо за нощувка, като най-близката 

алтернатива е заслон „Страшното езеро“. Ако трасето на втористепенен маршрут № 

32 (х.”Венетица”-м.Топоклията-вр.Ибър) бъде почистено, посетителят би се озовал в 

подобно положение, защото от крайната точка връх Ибър трябва да се върне обратно в 

началната - х. „Венетица“, а това са близо 14.5 км в едната посока. Второстепенен 

маршрут № 40 също е неподдържан в момента, но дори и да се разчисти и 

осъвремени, ще бъде много проблематичен за ползване, защото е свързан с нощувка 

на х. „Чакалица“, която би трябвало на наричаме „бившата“ или „недействащата“. 

Условията там са изключително неподходящи за нощувка, а без нощувка трябва да се 

тръгне в същия ден от м. Славова над Благоевград, което прави разстоянието 

практически непостижимо. 

Други маршрути е препоръчително да се изминават само в едната си посока 

предвид денивелация и трудност. ВМ 10 например, който в момента е обявен като с. 

Бистрица – х. „Иван Вазов“, е препоръчително да се ползва само в посока от х. „Иван 

Вазов“ към с. Бистрица. ОМ 6 и ВМ 40 също се препоръчва да се изминават само в 

посока от х. „Македония“ надолу, съответно към м. Предела и към х. „Елешница“. 

Рила неслучайно е наричана „Водната планина“. Водата е навсякъде - освен в 

езерата и реките, и в многобройни потоци и дори просто наводнени тревно-каменисти 

терени в безлесната част. Често тези терени се явяват част от маршрут, какъвто е 

случаят например с ОМ 4(х.”Мальовица” – х”Рибни езера”), ОМ 7(х.”Рибни езера”-

х.”Грънчар”), ОМ 16(х.”Семково”-х.”Рибни езера”) и др. С малки изключения, няма 

проблем за преминаване и затова не са изграждани много мостове по трасетата. 

„Чешмите“ по маршрутите масово представляват нещо като елементарен каптаж – 

тръба (метална или пластмасова), закрепена на пътя на водата и оформяща чучур за 

пиене или пълнене на вода. 

Нивото на информационното обезпечаване на туристическите маршрути е 

трудно да се определи еднозначно. В по-малко посещаваните райони, съответно по 

неподдържаните маршрути, обозначителните и информационни знаци са изчезнали, 

повредени, нечетивни или неизползваеми по други причини (напр. сочат в погрешна 

посока). Това създава допълнителни опасности за посетителите. Същевременно в 

райони като Паничище – х.”Рилски езера” натоварването с информационни и 

обозначителни табла и табели е толкова голямо, че също може да създаде опасност от 

объркване. Като цяло няма единна концепция за визията на информационните 

елементи. Дори самата Дирекция на Националния парк през годините е поставяла 

различни по вид, форма, цветове, материал и начин на поднасяне на информацията 

знаци. В допълнение към тях има и разностилни табели, поставяни от БТС или други 

организации/институции, които освен че причиняват естетически дискомфорт поднасят 

противоречива информация, често дори разполагайки се едни до други. Следва да се 

отбележи, че и в посещаваните райони има отделни случаи/участъци с проблемни 
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информационни знаци – повредени, нечетивни и дори съдържащи стари 

наименования, като хижа „Б. Хаджисотиров“ вместо хижа „Грънчар“. 

Особен проблем представлява обявената, т.е. тиражирана в публичното 

пространство и пред посетителите информация за дължината на маршрутите. Има се 

предвид информацията по самите знаци/табели/табла на терен, както и 

публикуваната в Интернет. Разликите между различните източници понякога са в пъти, но 

и разлики от 5 км могат да представляват проблем, когато посетителят планира 

например преход, който трябва да завърши до определена хижа в светлата част на 

деня. В рамките на актуализацията на настоящия План за управление, дължините на 

всички маршрути са измерени с GPS-устройства и са отразени в ГИС на ДНП „Рила“, 

така че именно тази достоверна и надеждна вече информация трябва да се тиражира 

оттук нататък в печатни и електронни източници на информация за посетителите, 

включително върху информационните знаци на терен. 

Състоянието на маркировките също не е еднакво по територията на Парка. 

Отново, по неползваните и неподдържани маршрути маркировка или изцяло липсва, 

или е в много лошо състояние. Маркировката по често използваните маршрути се 

поддържа, но трябва да се внимава с цветовете, които се използват – има участъци, 

които трябва да бъдат с червена или зелена маркировка, но е избрана червено-

кафява/оранжева или съответно синьозелена боя, а тя не се разчита еднозначно от 

всички посетители. Цветът в някои случаи се променя в рамките на един и същ маршрут 

и това създава опасност от объркване. Самият стил на маркиране понякога е 

проблемен – на прави участъци, където няма как посетителят да се отклони от трасето, 

е поставяна маркировка през 10 м, а на разклоните същата тази маркировка просто 

липсва. В района на Рилските езера има необходимост от систематизиране на 

маркировките – това е район, в който има голям брой маршрути (минимум 13 от 

основните и второстепенните, без да се броят „неофициалните“), и тези маршрути 

доста често се пресичат, като на терен това се изразява във внезапна поява и/или 

изчезване на даден цвят, включително по указателните табели, без допълнително 

обяснение. Така например, по трасето от х. „Рилски езера“ към х. „Иван Вазов“ 

посоката към втората се указва първо в червен цвят, после в син, а накрая – в зелен. 

Зимната маркировка е разположена по билните и по лавинобезопасните през 

зимата части на планината и е осъществена чрез жалони, боядисани в черно и жълто. 

Личи си, че не е подновявана отдавна, много жалони са ръждясали и цветовете им 

съответно не са ясно видими, а има и паднали или огънати жалони, които трябва да се 

поправят. 

Констатациите за състоянието на туристическите маршрути, установено при 

обхождането им, за да се избегне повторение при всеки маршрут,  са обобщени по- 

долу и са групирани по основни проблеми. 

 Има сериозни разминавания между дължината на маршрутите, 

посочена от План 01 и реалните разстояния на терен, понякога до два 

пъти! Такъв е примерът с Основен маршрут 15( летовище „Бодрост“ – х. 

„Македония”). Разстоянието, дадено в План 01 е 6.5 км, а всъщност е 11.7 

км. Това е опасно за посетителите, към които се разпространява 

погрешна информация; 

 Прави впечатление коренно различното състояние на самите трасета и 

маркировките в различните части на планината – очевидно свързано с 

различната степен на посещаемост. Така например, районите над 

комплекс Мальовица и над КК Боровец са доста посещавани и 

маркировката е в отлично състояние, докато районът над Благоевград ( х. 

„Македония“) не е толкова посещаван, въпреки че е част от 

Международния маршрут Е4. Маркировката по повечето маршрути 

изисква редовно поддържане и обновяване. Например както при основен 

маршрут 6( х. „Македония“ – в Капатник – х. „Предела“) тя е избледняла, 

трудно откриваема, а в някои части (напр. участъкът вр. Скачковец – вр. 

Капатник) липсва въобще. По тези по-малко ползвани маршрути има и 

непроходими участъци, и места, където трасето се губи. Обозначителните 

табелки и такива за посока или липсват, или са нечетливи; 
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 Зимната маркировка като цяло се нуждае от обновяване.  Приблизително 

на 7-8 кола с маркировка липсва един или коловете се нуждаят от ремонт 

( изправяне) и опресняване на оцветяването; 

 По много маршрути има участъци, трудни за преминаване, където е 

препоръчително изграждането на отводнителни канавки или на малки 

мостчета (особено за активния туристически сезон след зимата, когато 

реките са пълноводни). На места е необходимо поставянето на 

обезопасителни въжета, когато трасето се спуска по каменни сипеи. 

Особен проблем за туристите представлява липсата на водоотвеждане 

на повърхностните води, вследствие на което на места пътеките са 

превръщат в легла на потоци или в малки водни площи. Освен 

неудобството за туристите, този проблем има и икономическо 

измерение, тъй като се налагат чести  ремонти на трасето; 

 Много е важно маршрутите да се изписват с вярната им 

продължителност; иначе се създава сериозна опасност за посетителите, 

особено в планина като Рила. Недостатъчни са информационните табла 

и указателни табели, които са ориентир не само за туристите, минаващи 

за първи път по туристическия маршрут; 

 По много от маршрутите има необходимост и подходящи места за 

изграждане на площадки за отдих или изгледни площадки, на чешми, на 

стабилизарани огнища, беседки и други елементи на туристическата 

инфраструктура; 

 Дирекцията на Националния парк в своята перманентна дейност трябва 

да следи и ревизира състоянието и ползването на туристическите 

маршрути при организиране на тяхното поддържане и рекламиране. 

Икономически целесъобразно е за маршрути, които не се ползват 

активно от посетителите и не са популярни, да се преосмисли и прецени, 

дали има смисъл от тяхното поддръжане. 

За всички обходени маршрути са записани тракове от начална до крайна точка 

и са взети координати на места като: отклонения по маршрута, нарушени участъци и 

настилки, смяна на ширината на трасето, наличие на табели/стрелки за посока или 

водоизточници, наличие на посетителска инфраструктура, заслони и хижи и др. 

подобни. На всички записани точки са направени и снимки, като пълна информация за 

туристическите маршрути е дадена в Приложение 1.16.7 - 2 и Сборник Културна и 

социално–икономическа характеристика. 

 

Ски свободен и екстремен стил 

Практикуването на ски свободен и екстремен стил (free riding) придобива все по-

голяма популярност. При практикуването на тази дейност на територията на 

националния парк, освен потенциапните вреди върху природата и биоразнообразието, 

е налице и моралният проблем за безопасността на други туристи и разходите по 

издирване и спасяване, свързани с риска от предизвикване на лавини. Необходими са 

мерки в посока постигане на баланс между интереса на практикуващите тази дейност 

и посочените проблемни аспекти, като напр. регламентиране на терени, отцепване на 

другите туристи, задължителни допълнителни застраховки и др.   

Периодът, в който се практикуват ски-преходите в България е свързан с наличие 

на достатъчна по количество снежна покривка. Обикновено той стартира след 

началото на м. декември, като до началото на м. януари се практикуват излети по 

широките летни пътеки и безлесни била. Обикновено ски-преходите се извършват от 

малки групи, които се състоят от 5 до 10 човека, рядко до 15 човека. Случаите на 

предвижване на по-големи групи обикновено са свързани с организирани 

туристически посещения, образователни курсове или спортни прояви. Местата за 

лагеруване и за пребиваване на любителите на екстремни форми на туризъм и на 

спортистите край обектите за практикуването им са сравнително малко. Все повече 

се предпочитат хижите пред установяването на биваци и ползването на заслони, което 
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е от значение за опазване на околната среда от нарушения и замърсяване 

(Приложение 1.16.7 – 3). 

В таблицата по-долу са представени основните, най-популярни места за 

фрирайд в НП „Рила“. Най-голяма концентрация на такива места има в района на 

Мальовица (подход откъм ЦПШ Мальовица - х. Мальовица) – ПУ Говедарци и на Седемте 

рилски езера (подход от Паничище - х. Пионерска – х. Рилски езера) – ПУ Дупница. 

 

Популярни места за каране на ски свободен и екстремен стил (фрирайд) 

Наименование Район/дял Подход 

Улей „Х“ Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Северен склон на вр. Малка 

Мальовица (Камината) 

Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Мальовишки коридор Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Улей на Малкия петел Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Улей на Големия петел Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Северен склон на вр. 

Безименен 

Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Северозападен склон на вр. 

Камилата 

Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Овчарски улей Мальовица ЦПШ Мальовица – х. Мальовица 

Северен склон на вр. Мечит Мальовица Говедарци - х. Мечит 

Североизточен склон на вр. 

Дено 

Мусаленски Боровец  - Ястребец 

Скакавишки улей Дамгския дял, 

района на 

Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Icefly Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Улей Стиви Уондър Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Склоновете над Окото Седемте рислки 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Отовица – склонът към ез. 

Окото 

Седемте рислки 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Чочов връх Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Шести до Десети улеи Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Пети улей Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Четвърти улей Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Трети улей Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Втори улей Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Y-ка Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Първи улей Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   

Нулевия улей Седемте рилски 

езера 

х. Пионерска – х. Рилски езера   
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Наименование Район/дял Подход 

Югоизточен склон на вр. Суха 

вапа 

Източна 

Рила/Ковачки дял 

гр. Якоруда – х. Трещеник  

Югоизточно ребро на 

Ангелов връх 

Югозападна 

Рила 

гр. Белица – Семково   

 

Планинско колоездене 

Планинското колоездене в общ план и по-специално практиките, свързани с 

навлизане в района с над 2000 м надморска височина също са увеличаваща своята 

популярност нерегламентирана практика. В много случаи практикуващите не са 

напълно наясно с щетите от тази дейност върху ландшафта, природата и 

биоразнообразието.  

В таблицата по-долу са представени основните най-популярни маршрути за 

планинско колоездене в непосредствена близост и/или навлизащи в територията на НП 

„Рила“. Най-честата изходна точка за маршрутите е с. Говедарци и навлизането в НП 

„Рила“ най-често е в ПУ „Говедарци“. 

 

Популярни маршрути за планинско колоездене в близост и/или навлизащи в 

територията на НП „Рила“ 

Маршрут  Изходна точка 

Говедарци - Яворова поляна (хижа Вада) - 

Мальовица 

с. Говедарци 

Говедарци - Мечит - Йончево езеро – к.к. 

Мальовица 

с. Говедарци 

Ресилово - хижа "Отовица" с. Говедарци 

Лакатишка Рила с. Говедарци 

Говедарци - хижа Мечит - Мала църква с. Говедарци 

Говедарци – Мальовица – х.Вада с. Говедарци 

Сапарева баня - Паничище - вр. Ташмандра 

– Овчарци 

Сапарева баня. 

Вр. Ташмандра - Сапарева баня, през 

Черната скала 

Сапарева баня 

Зелени рид м. Раздела над Рилски 

езера 

Ястребец – Ситняково – Боровец вр. Ястребец 

 

Обичайно нагласата на практикуващите посочените екстремни спортове е 

позитивна към природата, но често поради липсата на достатъчно информация и 

разбиране, те невинаги са наясно защо се налагат определени ограничения. 

Ефективният подход към регулирането на тези практики предполага: 

 

 Установяване на контакти с организациите на практикуващите екстремни 

спортове, които обхващат голяма част от тях (а до другите имат достъп); 

 Съвместни действия за подбор на райони/места, където вредите от тези 

практики са по-ограничени, регламентирането им в тези райони и забрана на 

места, където заплахите са много големи, а щетите- много трудно възстановими; 

 Съвместни информационни кампании за разясняване на причините за 

ограниченията; 

 Включване на тези организации и в други дейности на Дирекцията на НП „Рила“, 

където и доколкото това е приложимо. 

 

Устройствен проект за извършване на алпийска дейност 

Условията за достъп до планините, скалите и върхове са от фундаментално 

значение за развитието на алпинизма и катеренето като спортни и рекреационни 
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дейности със значим принос в откриването, изследването и опазването на земните 

форми и укрепването на човешкия дух. 

Устройственият проект е изготвен от Българска федерация по катерене и 

алпинизъм с цел адаптиране на досегашните практики за извършване на алпийска 

дейност към Плана за управление на Национален парк „Рила” и съпътстващото 

национално и международно законодателство в областта на опазването на 

планинските екосистеми. 

Основната цел на устройствения проект е да съгласува действията и проектите 

на катерачната общност в България с идеалните и дългосрочни цели, залегнали в Плана 

за управление на Национален парк “Рила” (2015-2024). 

В проекта са заимствани идеи от най-подходящите за условията в България 

световни катерачни практики, които през годините са доказали, че имат максимален 

ефект за постигане на общата цел – устойчиво ползване и опазване на алпийската 

среда и природното наследство. 

Нормативно основание за разработването на настоящия Устройствен проект за 

на алпийска дейност – катерене и алпинизъм на територията на НПР е: 

 Закона 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.) – чл. 64. 

 Плана за управление на НП “Рила” . 

 

Промени и тенденции в ползването, свързано с туристически дейности на 

територията на НП „Рила“ 

 

Оценка на посещаемостта на НП „Рила“ 

За описване на посещаемостта на парка и динамиката на посетителите в 

периода 2000-2014 г. са събрани, анализирани и обобщени данни от официалните 

справки на Дирекцията на НП „Рила“ и проведеното представително социологическо 

изследване сред националната общественост. Съпоставката на данните от тези 

източници осигурява надежност на изводите, въпреки методологичните особености 

както на извършваните наблюдения от страна на парковата администрация, така и на 

извадковите изследвания.  

Посетителският поток  в НП „Рила“ на годишна база се движи в порядъка на 100-

200 хил. души:  

 Съгласно данните от справките на Дирекцията на НП „Рила“, средният годишен 

брой преминаващи посетители – предимно посетители без нощувка, за 

периода 2000-2014 г. е 100 018 души. Наблюдават се съществени вариации по 

години (достига до 268 хил. души през 2012 г.), които се дължат на 

метеорологични особености (по-хубаво/по-лошо и дъждовно време в дадена 

година), затваряне/ремонт на дадени обекти за определен период,  местни 

икономически фактори. 

 Съгласно данните от изследването сред националната общественост, 1/4 от 

респондентите декларират, че в периода 2000-2014 г. са посетили поне веднъж 

НП „Рила“. Средногодишно за периода този дял се преизчислява на  111 198 

души. Респондентите декларират средно по 2 посещения в НП „Рила“ за 

периода, което прави 222 396 посещения средногодишно. 

 
Преминаващи посетители по години и средно за периода  (по данни от справки на 

Дирекция на НП „Рила“) 
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В рамките на периода значително се увеличава броят на преминаващите 

посетители, сред които преобладават еднодневните посетители (без нощувка на 

територията на парка). Средно за периода съотношението между преминаващите и 

пренощувалите лица става 1 към 5. Това вероятно е свързано както с улесняването на 

навлизането в парка (напр. чрез лифтов превоз), така и на достъпа до прилежащите 

територии предвид общото увеличаване на автомобилизацията на населението на 

големите градове и в частност София. 

Средната продължителност на престоя е намаляла значително – 1,8 нощувки, 

при 5 нощувки в предходния период на планиране. Практиката на по-дългите престои 

остава в миналото, като изключение от това правило могат да бъдат осъществяващите 

по-дълги преходи планинари и някои специфични групи като Бялото братство. 

Нощували посетители по години и средно за периода (по данни от справки на 

Дирекция на НП „Рила“) 
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Нощувки по години и средно за периода (по данни от справки на Дирекция на НП 

„Рила“) 
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Съотношението между броя нощували посетители спрямо средния брой 

нощувки показва, че средно за периода групата на лицата, посетили парка с нощувка, 
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се движи около 11 193. Сравнено с данните за периода към 2001 г. това показва, че 

групата на нощуващите посетители е сравнително устойчива (оценена на ок. 13 500 за 

1996 г.). 

 

Динамика по паркови участъци 

Анализът на данните от справките на ДНП „Рила“ по паркови участъци показва, че 

най-голямо натоварване от посетителски поток се реализира в парков участък Дупница 

(над 45 000 преминаващи посетители средногодишно за периода 2000-2014), следван 

от парков участък Боровец (20-25 000) и парков участък Говедарци (10-15 000), като 

аналогично е подреждането за нощувалите посетители. Това е закономерно с оглед 

разположението на най-популярните за посещение места в НП „Рила“ – Седемте 

рилски езера, вр. Мусала.  

 

Брой преминаващи посетители по паркови участъци и по години (по данни от справки 

на Дирекция на НП „Рила“) 
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Брой преминаващи посетители по паркови участъци – средни стойности за периода 

2000 – 2014 г.  (по данни от справки на Дирекция на НП „Рила“) 
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Динамика по сезони 

Данни за динамиката на посещенията в парка по сезони са набрани от 

представителното проучване сред националната общественост – лицата, заявили, че са 

посещавали НП „Рила“ в периода 2000-2014 г. и изследване сред посетителите в  НП 

„Рила“.  

Анализът на данните показва, че макар посещенията НП „Рила“ да остават 

преобладаващо летни, се наблюдава нормализиране на разпределението им през 

различните месеци на годината. Докато в периода на изготвяне на План’01 75% от 

посещенията са в месеците юли, август и септември, днес този дял е под 60% 

(национално представителни изследване, лица, посетили НП „Рила“ в периода 2000 – 

2014), за сметка на посещенията в останалите летни месеци, а също и известно 

увеличаване на посещенията през зимните месеци. 

 
Динамика на посещенията в НП „Рила“ по сезони 
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Характеристики на посещенията в НП „Рила“  

 

Най-често практикуваните дейности от посетителите както през зимата, така и 

през лятото, са пешеходните преходи, наблюдението на природни забележителности, 

животни и растения, фотографирането. По-ясно изразена различия между 

посетителите в двата сезона се наблюдава закономерно при характерните сезонни 

дейности, като печене на слънце, събиране на билки, палене на огън, къпане. Следва 

да се отбележи, че при немалки дялове се идентифицират практики, които не са 

разрешени в парка или са разрешени само на определени места/при определени 

режими - като къпане в реки, езера и водоеми (10% при летните посетители), палене на 

огън (15% при летните посетители), единични лица, практикуващи нерегламентирано 

лов и/или риболов.  

Малко под 1/5 посочват, че извършват спортни дейности, основно свързани с 

физически състезателни игри сред природата (като федербал, фризби и др.). При 

летните посетители трекингът/пешеходният туризъм много често се възприема като 

спорт, особено в случаите, когато се реализират преходи за време и бързина; в по-

малко случаи става въпрос за планински крос, ориентиране, колоездене и скално 

катерене. При зимните посетители спортните практики са свързани почти изключително 

със ските – придвижване или спускане, сноуборд; в отделни случаи се посочва ледено 

катерене.  

При летните туристи закономерно е по-силно изразено предпочитанието да 

посетят повече места, макар и за по-кратко време, отколкото да имат по-дълъг престой 

на по-малко места. Като цяло обаче и при двете групи любителите на всяка от опциите 

са почти по-равно, с превес на онази, които искат да посетят повече места. 

Посещенията в НП „Рила“ са предварително организирани (около 90%), най-

често съвместно с приятелската група, с която се осъществяват (над 1/2 от случаите), 

или лично (1/5 до 1/4). Туристическите дружества имат роля в организирането на 

посещения в парка, но тя е доста по-ограничена в сравнение с миналото, поради което 

и практиката на посещенията в големи организирани групи е намаляла значително.  

Почти 70% от всички посетители достигат до територията на парка с автомобил, 

като за 62% това е единствено използвано превозно средство, след което се навлиза и 

се придвижва в парка пеша. Тези дялове са почти идентични за зимните и летните 

посетители. 
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Маркираните пътеки са предпочитани от над 70% от зимните и летните 

посетители. Все пак е налице група от около 1/4 от посетителите, които освен по 

маркирани, се движат и по немаркирани пътеки; предпочитащите предимно 

немаркираните пътеки са много малък дял – под 1%. 

Над 2/3 от анкетираните посочват, че са изхвърляли отпадъците си на 

определените за това места, като тази група частично включва 15%, които изрично 

посочват, че са си прибирали и носили отпадъците със себе си до достигане на място, 

където могат да бъдат изхвърлени, включително обратно в града. 

 

Типология  на посетителите по характеристики и дейности 

Въз основа на проведените проучвания се оформят две основни групи 

посетители на НП „Рила“: 

 

1) „туристи-планинари“ в НП „Рила“ (предимно посетители с повече нощувки, 

посещават парка с цел планински преходи, наслаждаване на природата, 

търсене на спокойствие и почивка от ежедневието, предимно хора от големите 

градове, образовани и активни, ходят на планина редовно от дълго време, имат 

ясно изразен природолюбителски жизнен стил, събират си отпадъците и т.н). Тази 

група може да бъде активен и полезен партньор на Дирекцията. За нея се 

препоръчва осигуряване на специфична информация и обучение. 

 

2) „пикник-туристи“ в НП „Рила“ (предимно еднодневни посетители или с 1 нощувка 

във и около парка,  включва значителна група местни хора (около 1/3 от местните 

хора посещават парка поне веднъж годишно),  посетители от София и др., 

търсят кратки разходки, пикник, купон, събирания за местни и лични празници, 

плажуване – печене и къпане, имат по-скоро утилитарно и консуматорско 

отношение към природата). Това е група, за чиито потребности е необходимо да 

се предвиди сътветната инфраструктура с оглед ефективното управление на 

този специфичен поток от посетители (беседки, биваци), насочването му към 

определени места на по-малка височина и дори извън границите на парка, 

информиране,  контрол и наблюдение на невралгични места в определени дни 

с оглед ефикасно овладяване на въздействието от гледна точка най-вече на шум 

и отпадъци. 

 

Въздействие на туризма върху околната среда и биоразнообразието в НП „Рила“ 

В План 01 е посочено, че въздействието на различните форми на туризъм върху 

биоразнообразието не е проучено. Тази констатация очевидно е останала извън 

вниманието на ДНП „Рила“ и МОСВ, тъй като и до днес няма осъществени 

целенасочени, системни мониторингови наблюдения, които да дадат конкретни 

оценки. Актуални данни за видовете антропогенно въздействие идват от наблюденията 

на доброволци, НПО и учени при провеждане на изследвания върху 

биоразнообразието, но по проекти с друга тематика, не директно насочени към 

проблема. Има частично подобряване на условията в хижите от гледна точка на 

обслужване и хигиенно-санитарни условия, но има все още много работа в тази 

насока. Улесненият достъп до по-високите части в парка особено след построяване на 

лифта към Седемте рилски езера, доведе със себе си и проблема с овладяване на 

замърсяването с битови отпадъци и утъпкването. Затлачването и еутрофизацията на 

някои езера продължава. Няколко са основните вида антропогенна дейност, която 

оказва най-голямо негативно влияние върху езерата и силно ускорява тяхното 

сукцесионно развитие: 

1. Битови отпадъчни води от близко разположените до езерата хижи – в повечето от 

хижите практически липсва съвременно пречистване на отпадните води, което 

води до замърсяване на водоприемниците в НП „Рила“ и до промяна в 

екологичното им състояние с тенденция към влошаване (напр. до Седемте 

рилски езера, х. Мальовица, х. Иван Вазов и др.). 
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2. Септични ями - разположени са на сравнително близко разстояние от хижите. 

Когато ямите се запълнят, на практика водата преминава транзитно през тях. 

Поради факта, че обектите са труднодостъпни, септичните ями не се почистват и 

пречиствателният им ефект е незначителен. 

3. Нерегулиран туризъм - класически пример е добре известният проблем с 

огромния брой хора, които по едно и също време се хранят, мият, перат и др. в 

района на Седемте рилски езера, и особено Рибното. 

4. Антропогенно регулиран хидрологичен режим на езера чрез преливници и 

отбиване на води от естествените корита на реките за стопанска дейност, с 

което се променя съществено хидробиологичният режим, а оттам – и условията 

за развитието на водната биота. 

5. Бракониерство с ползване на нерегламентирани биваци, при което се оставят 

битови отпадъци, често трудноразградими. 

Ново влияние, което през следващите години ще оказва все по-голям натиск 

върху биотата в парка е използването на ATV, мотори за крос, високопроходими МПС, а 

през зимата и моторни шейни, въпреки усилията на парковата охрана за контрол. За 

всички паркови зони ползването на тези превозни средства е забранено, но е 

необходим и засилен контрол и санкции за нарушителите, което може да се 

осъществи със съвместни действия между парковата охрана и съответните полицейски 

части, напр. Пътна полиция. 

Необходимо е повишаване на поведенческата култура на посетителите в 

парковата територия, за което от години се работи чрез образователни и рекламни 

проекти, но вниманието трябва да се насочи приоритетно към целеви групи като 

ученици, студенти, туристически дружества и др. чрез предоставяне на пълна и в 

достъпен вид информация за ценността на природния комплекс в Парка и правилата 

за поведение на посетителите.  

Ясно регламентирани и оповестени места за събиране на природни ресурси, 

контрол върху събраните количества, периодите, в които е разрешено събиране и др., 

съчетано с контрол върху бракониерските прояви, ще допринесе в значителна степен 

за устойчиво ползване на ресурсите. 

Като приоритет през следващите 1-2 години трябва да бъде изграждането на 

пречиствателни съоръжения към най-натоварените хижи, както и цялостна оценка на 

проблема с останалите хижи. 

На места, за които е регистрирано утъпкване, поради струпване на хора, както и 

в участъци, където се пресичат влажни зони, е необходимо изграждане на дървени 

пътеки, осигуряващи преминаване само на определени места. 

 

1.16.8. Промишленост 

На територията на НП „Рила“ има изградени 54 водохващания, съоръжения и 

шахти за водоснабдяване 173, електропроводи 9, микровецове 10 , които се използват 

за снабдяване на туристическите хижи с еленергия.  

НП „Рила“ е една естествена напорна водна кула за снабдяване на столицата и 

населените места около парка с питейни води и формиране на оттока на реките 

Искър, Марица, Места и Струма.  

На територията на парка е изграден един от най-старите язовири в България – 

язовир „Бели Искър“, който осигурява 20% от питейните води на столицата София и 

голяма част от населените места по поречието на р. Искър. Язовирът има обем от 15.3 

милиона куб.м. вода и водосборна област 28.1 кв. км. площ, а заедно с притоците 

Дарково дере, Шопалата и Люти дол, чиито води се довеждат с тунел, водосборната 

площ нараства до 42.5 кв.км. На язовира е изградена и ВЕЦ „Бели искър“ . Язовир „Бели 

Искър“ акумулира водите от топенето на снеговете и поройните дъждове.  

Въпреки строителството на тези съоръжения сега след като са минали  повече от 

25 години, няма признаци за отрицателно въздействие.  
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1.16.9. Информираност на обществеността за парка и отношението към него 

Информация относно отношението на обществеността на национално и 

местно ниво, както и на специфични целеви групи, имащи отношение към защитената 

територия, е събрана в рамките на целенасочено проведени проучвания в процеса на 

разработване на настоящия План за управление (сред националната общественост, 

населението в прилежащите територии и посетители в парка). Представената 

информация разглежда настоящото състояние, както и проследява някои промени и 

тенденции в сравнение с План ’01. 

 

Интерес към състоянието и опазването на природата 

Отношението и интересът към конкретна защитена територия е положено в 

контекста на цялостното отношение към природозащитната проблематика. Сред 

националната общественост продължава да съществува разбирането, че 

съхранението на природата е с по-нисък приоритет, доколкото ниското жизнено 

равнище и липсата на икономически растеж имат по-непосредствен и осезателен 

ефект върху живота на хората, още повече, че състоянието на природата се оценява 

като най-добро в сравнение с други сфери и най-вече  икономиката. В същото време 

обаче е нараснала чувствителността към рисковете и ¾  смятат, че благополучието не 

трябва да се преследва с цената на екологични, социални и културни рискове (68% 

през 1997 г.)  

От гледна точка на интереса към природозащитната проблематика се очертават 

три основни групи – група с целенасочен интерес (висока степен на интерес и 

целенасочено търсене на информация); група с фонов интерес (някаква степен на 

интерес и информиране в общия поток от новини) и група с липса на интерес. Групата 

с целенасочен интерес не само възприема факти и оценки за състоянието и защитата 

на природата, но и съзнателно търси такива и съобразява с тях своето поведение, като 

демонстрира по-висока активност и при нужда - готовност за оказване на подкрепа. 

Тази група отбелязва нарастване в сравнение с 1997 г. и достига до 12%. 

От гледна точка на готовност за предприемане на конкретни действия при 

възникване на проблемна ситуация се наблюдава известно общо повишаване на 

склонността към някакъв вид действия - 62% от всички анкетирани сред националната 

общественост заявяват готовност за оказване на подкрепа по някакъв начин. Особено 

голямо е покачването на готовността за уведомяване на медиите – от 15% на 37%, 

вероятно като резултат от реалното увеличаване на тяхното влияние. На фона на 

високата декларативна готовност за обща принципна подкрепа, много по-малък дял – 

22%, биха подкрепили безусловно действия за опазване на природата, ако те имат 

първоначално неблагоприятни последици. Сред населението около НП „Рила“ 

разбирането за оказване на подкрепа е по-ограничено до  уведомяване на медиите – 

69% от анкетираните заявяват готовност за това действие. За всички останали посочени 

възможности за действия готовността е 5% и по-малко. 

 

Групи сред обществеността според интереса към съхраняването и защитата на 

природата
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Представа за основните проблеми и заплахи  

Един от най-сериозните проблеми, свързани със състоянието и опазването на 

природата в представите както на националната, така и на местната общественост, е 

унищожаването на горите. Населението в прилежащите територии възприема като 

най-сериозни заплахи конкретно за НП „Рила“ изсичането на гори, бракониерството и 

пожарите.   

Други важни проблеми във визията на националната общесвност са загубата на 

плодородие на почвите, наличието на производствено замърсяване, вкл. на въздуха, 

както и намаляване на биоразнообразието - дяловете на лицата, които посочват, че 

това буди тревога у тях, също така надвишават 50%.  

 

 

Кое от следните обстоятелства буди тревога у Вас?  
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Разбиране за защитените територии 

Сред значителна част от националната общественост и над 1/3 от местната 

общественост е налице адекватна представа за същността и смисъла на защитените 

територии - те се възприемат както като място за съхраняване на природата, така и 

като важен ресурс за почивка и рекреация. Сред местното население обаче е по-

разпространено разбирането, че защитената територия е важен и ценен ресурс, който 

е необходимо да се пази с оглед благосъстоянието на сегашното и на бъдещите 

поколения – близо 3/4 смятат, че съществуването на защитени територии е абсолютно 

необходимо, докато този дял сред националната общественост е малко над 

половината. 

 

 

Как определяте съществуването на защитени територии в нашата страна? 

(изследване сред националната и местната общественост) 



 121 

0,7

0,2

0,4

26,2

72,5

13,1

0,6

5

24,5

56,8

0 20 40 60 80

Колебание

Напълно ненужно

По-скоро ненужно

Донякъде необходимо

Абсолютно необходимо

Национална общественост

Население около парка

 
 

Информираност и отношение към НП „Рила“  

Разпознаваемостта на НП „Рила“ е висока и се е увеличила спрямо периода на 

изготвяне на План ‘01. Сред националната общественост 88% са чували за парка, което 

представява нарастване с 6% в сравнение с 1997 г. Сред населението около НП „Рила“ 

почти всички знаят за съществуването му, а 2/3 посочват, че са запознати поне 

приблизително с неговите граници, като този този дял е нараснал три пъти. Висока е 

информираността и сред посетителите, които почти без изключение знаят за 

съществуването на националния парк, и близо 90% разбират, че се намират в неговите 

граници. 

 

Информираност за НП „Рила“ 

 
 

Отношението към НП „Рила“ е базирано преди всичко на неговите ценни 

природни характеристики. Националната общественост възприема НП „Рила“ като 

важен ресурс за почивка и рекреация, който привлича най-вече с красотата и чистотата 

на природата, тишината и спокойствието, както и със своята надморска височина и 

алпийски характер. Сходно е разбирането сред населението в прилежащите на парка 

територии. Една значителна група сред това население обаче - около 1/3, счита, че 

паркът е подходящ за такива характерни рекреационни дейности като къмпингуване, 

барбекю, печене на слънце и къпане, веселби и угощения – които в много случаи не са 
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щадящи към природата и биоразнообразието най-вече с оглед създаването на 

отпадъци и шум. В процеса на планиране и управление може да се предвиди 

насочване на този тип посетители към определен тип места, включително извън 

границите на парка, както и изграждане на съответната инфраструктура където е 

допустимо (беседки, биваци), което ще насърчи този тип посетители да използват 

предвидените за това места и, съответно, локализира въздействието. За местната 

общественост като цяло обаче, също както и за националната, НП „Рила“ е ценен най-

вече с уникално красивата природа  (33,6%), както и със своите стари гори (18,9%) и 

води – реки, езера и водопади (16,3%). 

 

Потребности от информация и предпочитани източници на информиране 

Сред националната общественост има ясно очертан интерес към получаване 

на повече информация за НП „Рила“, свързана със забележителностите в парка, 

машрути и хижи, информация за състоянието и опазването на биоразнообразието, 

както и обща информация от всякакъв вид. Най-често формулираната в свободна 

форма препоръка към Дирекцията на НП „Рила“ е принципното осигуряване на повече 

информация за маршрути, пътеки, хижи, достъп и транспорт до парка (24,8%), а 

втората най-често формулирана препоръка – повече реклама и популяризиране 

(13,7%). Предпочитани източници на информация за националната общественост са на 

първо място националните радио и телевизия (84,7%), неформалната информация от 

приятели и познати (56,8%), както и интернет като цяло – различни сайтове, социални 

мрежи, форуми и др. (52,5%). 

Сред населението в околностите на НП „Рила“ не се наблюдава такива ясно 

формулирани желания и  не се посочват  препоръки конкретно в тази насока. Неговият 

интерес е по-общо  формулиран и се свежда до обща информация от всякакъв вид 

(62,7%), състояние маршрути и хижи (57,5%), природни забележителности (50,5%). Това 

вероятно се дължи на факта, че местните хора в по-голяма степен са или се чувстват 

запознати с парка и аспектите, които ги интересуват. Също така един значим дял от 

между 2 и 8% посочват, че са обхванати в последните 1-5 години с получаване на 

информация за НП „Рила“ под някаква форма – най-често целенасочена информация 

от медиите относно новини за парка, състояние, планове и др., както и различни 

печатни материали, а 2-3% посочват, че пряко са участвали в различни събития – беседи, 

презентации, публични обсъждания и др.  Категорично най-предпочитани източници на 

информиране са електронните медии – национални и местни радио и телевизия, както 

и местните вестници, и в много по-малка степен интернет, което е основно различие с 

другите две разглеждани групи. 

Сред посетителите в НП „Рила“ ясно се откроява интересът към информация за 

маршрути и хижи и силно предпочитание към интернет и неформалната комуникация 

с приятели и познати като източник. Много значим дял от тази група – 43,8% биха 

предпочели да се информират директно от интернет страницата на НП „Рила“.  

По отношение конкретно на интернет страницата на парка в допълнение трябва 

да се каже, че 12% от респондентите сред националната общественост посочват, че са 

я посещавали поне един път. Въпреки че вероятно тази група е малко по-малка (има 

респонденти, които са потвърдили посещение от неразбиране или по престижни 

съображения), все пак категорично е налице група хора, които очакват да си набавят 

интересуващата ги информация пряко от официален и надежден източник, какъвто е 

Дирекцията на НП Рила. С оглед изразените препоръки от анкетираните, описани по-

горе, ясно се очертава необходимостта от допълване и още по-често обновяване 

съдържанието на страницата с информация пряко насочена към посетителите и 

техните потребности, независимо, че не всички тези аспекти са под контрола и 

юрисдикцията на парка – хижи, пътища, атмосферни условия, съвети към туристите за 

подготовка и екипировка, инструкции за спазване на режимите и нормите. 
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Каква информация за Национален парк „Рила“ би представлявала интерес за Вас? 
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Кои са Вашите предпочитани източници на информация?  
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1.16.10. Превенция и борба с пожарите 

Част „Превенция и борба с пожарите“ към Плана за управление на НП „Рила“ 

включва съдържанието, посочено по-долу, което в пълния си вид е представено в 

Сборник  „Пожарна безопасност“. 

Данните от дейностите по инвентаризация на терен и по документи ще послужат 

да се актуализира и допълни информацията в Пожароустройствения проект на парка. 

Съществува тълкувание Сборник Пожарна безопасност да бъде част от Сборник 

Социално-икономически аспекти, но препоръката е, да е отделен сборник. 

По-долу е представен списък и съдържание на дейностите, свързани с 

пожарната безопасност. 

 Характеристика на горските пожари в Д „НП Рила“ 

Фактори влияещи за разпространението на горските пожари 

а) източник на запалване; 
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б) скорост на разпространение и интензивност на пожара;  

в) горивни материали – разглеждат се  характерни за парка;  

г) време;  

д) топография. 

 Горските пожари като бедствие, Единна спасителна система(ECC) - 

координация и субординация, правни норми регламентиращи 

действията на ЕСС при горски пожар характеризиращ се като бедствие. 

 

 Анализ на дейността на ДНП „Рила“ по опазването на парка от пожари 

през ревизионния период, съгласно наличната документация 

 Проверка изпълнението на годишните Оперативни планове за опазване от 

пожари на територията на НП „Рила”.  

 Дейности по  оперативния план : 

-Обявяване на пожароопасния сезон;  

-Подписване на споразумения с поделенията на НСПБЗН -Подписване на 

споразумения за съвместна дейност (на територията на парка и в прилежащите 

горски територии) с ЮЗДП;  

-Създаване на гасачески групи от местното население съвместно с органите 

на местната власт в населените места около парка;  

-Организиране на обучения; 

-Медийни изяви; 

-Проверка на терена и поддръжка на наличната инфраструктура с 

противопожарно значение; 

-Сформиране на противопожарно ядро от обучени и инструктирани 

служители; 

-Назначаване на необходимия брой пожаронаблюдатели; 

-Периодичен инструктаж на всички ползватели на територията на парка. 

 Цели и задачи произтичащи от Плана за управление 2003-2013 / 

ревизионния период /, свързани с опазването на парка от пожари и 

тяхното изпълнение; 

 Пожари и запалвания на територията на парка през ревизионния период; 

 Анализ на пожарите по фактори; 

 Оценка на постигането на целите и задачите по опазването на НП „Рила” 

от пожари; 

 Обобщени данни от инвентаризацията на съоръженията с 

противопожарно значение 

 

Инвентаризацията се извършва по участъци , както следва: 

1.Парков участък Благоевград 

2.Парков участък  Дупница 

3.Парков участък Бели Искър 

4.Парков участък Говедарци 

5.Парков участък Боровец 

6. Парков участък Костенец 

7.Парков участък Белово 

8.Парков участък Якоруда 

9.Парков участък Белица 

10.Риломанастирска гора 

 

На инвентаризация подлежат - места за палене на огън и паркиране, депа за 

противопожарен инвентар, табели с противопожарни мерки и изисквания, 

Забранителни (указателни) табели, водоизточници за зареждане на 

противопожарни автоцистерни и водоноски, ремонт на пътища за движение на 
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противопожарни автоцистерни, горски автомобилни пътища използвани като 

естествени бариери, минерализовани ивици, площадки за кацане на хеликоптери.  

Карта на противопожарните мероприятия 

Съществуващите и проектирани съоръжения с противопожарно значение ще 

са представени на Карта на противопожарните мероприятия в М 1: 10 000 (М 1: 

25 000 за полево ползване). На картата ще са представени и териториите според 

класа им на пожарна опасност и границите на парковите райони. 

 

1.16.11. Собственост и вещни права 

Собственик на територията на НП “Рила” е държавата. МОСВ управлява от името 

на държавата всички съществуващи в момента защитени територии, които са 

изключителна държавна собственост. 

Информацията за техническата инфраструктура е на база инвентаризация на 

терен, предоставена от експлоатационни дружества и чрез преки геодезически 

измервания на видими на терена съоръжения, довеждащи и отвеждащи канали, ел. 

проводи, ски влекове, водохранилища, водохващания, хидротехнически съоръжения, 

микро-ВЕЦ, чешми, водостоци и др.  

В областта на транспорта са инвентаризирани основни пътища в парка с 

начална точка 200 м извън границата на парка, осъществяващи връзка с най – близкото 

населено място на прилежащата територия – общо състояние на трасето, дължина на 

територията на НПР, вид на настилката (асфалт, трошено-каменна, земна, наклон.  

Инвентаризирани са и заснети с преки геодезически измервания отделни главни 

пътища, голям брой пътни съоръжения – водостоци, канавки, мостове, бариерни 

съоръжения и др.  

Техническата инфраструктура на територията на парка се характеризира с 

изградените на нейна територия. 

Основните пътища на територията на парка са собственост на “Язовири и 

каскади”.  

 

 Хидротехнически съоръжения  -   28 бр. 

 Водохващания                            -   54 бр. 

 Микро -   10 бр. 

 Съоръжения и шахти                 - 173 бр. 

 Бетонови площадки  -   11 бр. 

 Електропроводи  -     9 бр. 

 

За всички обекти на техническата инфраструктура, които са заснети с преки 

геодезически измервания, е създаден цифров модел и са отразени в раздела 

“Техническа инфраструктура” на ГИС за територията на парка. 

Допълването на наличната информация в Цифровите модели е извършено чрез, 

преки геодезически измервания. Изготвен е кадастър на посочени чрез списък от ДНПР 

обекти на капиталното строителство, сгради и съоръжения, както и допълване с нови 

обекти и съоръжения, открити на терен при извършване на геодезически дейности по 

кадастъра и трасиране границите на парка, които са в значителна степен повече от 

предоставения първоначално списък. 

За всички сгради и съоръжения, предмет на Кадастралната карта и на 

основание ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) и Наредба № 3 от 28.04.2005 

год. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, са посочени  

 Местоположение  

 Собственост, предназначение и начин на ползване  

 Застроена площ  

 Документ за собственост  

 Конструкция  
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Всички сгради (нефункциониращи, изоставени в т.ч. и съборени), за които са 

извършени геодезически измервания са отразени чрез координати в Кадастралната 

карта. 

Сградите и съоръженията предмет на КВС (Карта на възстановената 

собственост) се отразяват в съответствие със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, като за всички се 

изготвят преписки съгласно процедурата за изменение и допълнение на Цифровите 

модели на КККР и КВС. 

Структурата на сгради и съоръжения е както следва: 

- хижи -   27 бр.  

- заслони, туристически спални -   12 бр. 

- кантони -   16 бр. 

- почивни бази -   36 бр. 

- селскостопански (заслони и офчарници) -   24 бр. 

- горски пункт -     1 бр. 

- трафопостове -   13 бр. 

- обслужващи и спомагателни сгради - 174 бр. 

- разрушени сгради - 111 бр. 

- дворец -     1 бр. 

 

При геодезическите дейности на терен е извършена проверка на сгради, 

отразени в Кадастралната карта и КВС общо налични в картата 73 обекта. За 19 от тях 

се оказа, че са грешни, което наложи ново измерване за да бъдат вярно отразени в 

картите.  

Към раздела за сгради и съоръжения, е приложен обобщен списък, отразяващ 

наименованието на сградата и съоръжението с местоположение в съответния парков 

участък, координати и съответно в коя карта попада - Кадастрална или КВС. 

Освен приложението на Кадастралния регистър за сгради и съоръжения, 

прилага се и Списък на сгради по землища със статут на собственост различна от 

Публично държавна собственост (собственост на частни лица, общини, организации и 

др.). 

 

1.16.12. Научноизследователски дейности 

По време на действие на План 01 са провеждани мониторингови програми, оценка 

на биоразнообразието, оценка на санитарното състояние на горите и др., включващи: 

 Фитопатологично обследване на горите в пробните площадки в Парков участък 

„Якоруда“ и Парков участък „Дупница“; 

 Биологичен мониторинг на горските екосистеми с цел поддържане санитарното 

състояние на горите - дейности на територията на парка; 

 Оценка на разпространението на гъби (макромицети), видов състав и ресурсна 

оценка; 

 Инвентаризация на висшата флора, картиране на популациите на петниста 

тинтява и райхенбахова перуника в ПУ „Дупница“, на едроцветното секирче, 

петниста и жълта тинтява, ревен, златен корен, тис, Борисова ела, снежно кокиче, 

кафява мечка, дива коза; 

 Ресурсна оценка на черна боровинка; 

 Мониторинг на видове растения, включени в НСМБР; 

 Дейности, свързани с възстановяване на популацията на балканската пъстърва в 

избрани реки н парка; 

Понастоящем се актуализира Устройствения проект на лечебните растения. 
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1.16.13. НП в международен контекст 

През периода 2001-2015 г. международното сътрудничество и европейската 

интеграция на НП „Рила“ се изразява в сертифицирането и членството в 

природозащитни организации и поемане на дългосрочни ангажименти относно 

развитие на устойчив туризъм, съхраняване и опазване на местообитания и 

биоразнообразие, отговорно управление на парка.  

От 2008 г. паркът е защитена зона (BG0000495) в Европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000 от тип С, т.е. едновременно по Директивата на Европейския съюз за 

опазване на дивите птици (79/409/ЕС) и по Директивата за съхранение на естествените 

местообитания на дивата флора и фауна (92/43/ЕС).  

НП „Рила“ има ангажименти и към Програма „Човек и биосфера. С Решение на 

бюрото на Международния съвет за координация на програмата „Човек и биосфера“ 

към Организацията на обединениет нации за образованието, науката и културата 

(UNESCO) от 1 март 1977 година резерватът „Парангалица“, който след създаването на 

Национален парк Рила се намира изцяло на негова територия, е включен като 

неразделна част от международната мрежа на биосферните резервати. Тази мрежа 

има за цел да опази природата и да насочи научните изследвания в полза на човека. 

Териториите от мрежата се управляват по интегриран начин, определят се като 

специални места за хората и природата.  

Присъединяването на целия парк, заедно с най-близките населени места към 

програмата, е принципно възможен сценарий, който не би довел до рестрикции в 

режимите на ползване на природните ресурси, а напротив – би дал нови възможности 

за международна подкрепа в полза на устойчивите модели за устойчива икономика, 

основаваща се на природните ресурси. 

Инициативата за създаването на геопарк произтича от Агенция за регионално 

развитие на Рила, подкрепена от Рилските общини Самоков, Сапарева баня, Белово, 

Костенец, Дупница, Рила и Благоевград, с изрични решения на общинските съвети за 

включването им в територията на геопарка. Тези категорични актове потвъждават 

инициативата на местната общност, като процеса за приобщаването на останалите 

Рилски общини все още не е приключил. 

Геопаркът трябва да ангажира държавните и местни публични администрации, 

местните общности, предприемачески интереси, изследователските и образователни 

институции в създаването и управлението на геопарка и неговия план за развитие. Това 

сътрудничество ще създаде и насърчи партньорства между различните заинтересовани 

страни, ще мотивира и мобилизира местните органи и местното население в 

създаването на нов интегриран продукт в сферата на туризма. 

В тази връзка, демонстрирана подкрепа е налице и от академичната общност в 

лицето на Българска академия на науките - Институт по етнология и фолклористика с 

етнографски музей при БАН, Национален природонаучен музей при БАН, Национален 

институт по метеорология и хидрология при БАН и Национален археологически институт 

с музей при БАН. 

Обособяването на Орнитологично важните места (ОВМ) е световна инициатива 

на BirdLife International, насочена към определяне и опазване на мрежа от критични 

места за птиците по света. Целта на ОВМ е да се насърчи опазването на птиците. В 

България през 2005 г. са определени 114 ОВМ, които обхващат около 23% от територията 

на страната. Национален парк Рила е едно от тях. 

Важна роля за развитието на туризма в рамките на парка и региона около него 

през периода 2004 – 2010 г. има включването на парка в Европейската мрежа от 

защитени територии PAN Parks (Protected Areas Network). Тази мрежа вече не 

съществува институционално, поради закриването на фондацията, която я 

управляваше. Този факт, обаче, не омаловажава процеса, в който са участвали в 

продължение на повече от пет години Дирекцията на националния парк и нейните 

партньори в сферата на туристическите услуги. Съществува възможност усилията в тази 

насока да продължат като се установят контакти с Европейското дружество за дивата 

природа (http://wilderness-society.org), което е в партньорска мрежа на ПАН Паркс. Тази 

мрежа може да подновява сертификатите, издадени от ПАН Паркс и в бъдеще, като ги 

http://www.natura2000bg.org/
http://www.natura2000bg.org/
http://www.birdlife.org/
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замени със сетификати за европейски стандарти за качество на дивата природа, които 

са изключително престижни не само на европейския континент, но и на международно 

ниво.  

Администрацията на Национален парк „Рила“ има дългосрочни ангажименти и 

към международни конвенции, в които България е участник. Някои от тяха са: Конвенция 

за биологичното разнообразие, ратифицирана от РБългария през 1996 г.; Европейска 

Конвенция за ландшафта в сила за Р България от 1 март, 2005 г; Конвенция за опазване 

на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания /Бернска 

конвенция/, в сила за РБългария от 01.05.1991 г; Конвенция за опазване на мигриращите 

видове диви животни /Бонска/, ратифицирана на 3.08.1999 г.; Конвенция по 

международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора CITES 

/Вашингтонска конвенция/, в сила за България от 1991 г.  

През периода 2001 – 2015 г. паркът е получил финансова подкрепа от 

международни дарители. Американската агенция за международно развитие в 

рамките на Проект „Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж” 

(ОБРИР) подпомогна създаването на Сдружение за екотуризъм в района н аобщина 

Самоков. Подкрепа за парка има и от Американския корпус на мира в България, чрез 

приноса на доброволци от различни области в работата на дирекцията. С 

финансовата помощ НДЕФ със средства от Суаповата сделка между България и 

Швейцария е изградена Екопътека „Бели Искър”. Продължава изпълнението на Проект 

„Устойчиво управление на Национален парк Рила“, съфинансиранЕвропейския фонд 

за регионално развитие и държавния бюджет а Република България в рамките на 

Оператвна програма Околна среда.  Основната цел на проекта е да се изпълнят 

дейности за устройството и устойчивото управление на Национален парк „Рила”.  

Съществуват още някои възможни международни участия и признания за НП Рила 

за бъдеще: 

 Необхдоимо е да се направят стъпки за присъединяване на НП Рила към 

Федерацията на европейските паркове EUROPARC. Това е единствената обща 

организация на защитените територии в Европа. Членството във федерацията 

задължава за годишен членски внос в размер на 585 евро годишно. Необходимо 

е попълването и внасянето на формуляр за кандидатстване само по електронен 

път. 

 Друга възможност за развитие на парка в международен контекст е 

присъединяването му към глобалната мрежа на Геопарковете. Най-

същественото в концепцията на Геопарковете е единството на три аспекта в 

тяхното управление – опазване на природата, устойчиво развитие и участие на 

местните общности. Те се развиват за образование, наука, туризъм, култура и 

общуване. Съществува Европейска мрежа на геопарковете, създадена през 

2000 година. Най-директният начин за стимулиране на икономическото развитие 

на територията на геопарковете е развитието на геотуризма. 

Кандидатстването за включване в мрежата на геопраковете изисква няколко 

стъпки, свързани с доказване на съществуващата връзка между заинтересованите 

страни в района и природата. Последователността на стъпките е следната: подаване 

на форма за кандидатстване; верификация за проверка на пълнотатта на докуметите; 

документална проверка; мисия за проверка на място; решение за подадените 

кандидатури – по време на следващата сесия на бюрото през есента. 

 

1.16.14. Регионални планове и стратегически документи с отношение към 

управлението на НП „Рила“ 

В този раздел се разгледани двата планиращи документа, които имат пряко 

отношение към управлението на НП „Рила“, тъй като определят парка като допустим 

директен бенефициент чрез неговата Дирекция. По-широкият регионален контекст и 

стратегически документи, свързани с ползванията на територията на парка и 

взаимодействието му с прилежащите територии съгласно заданието, са разгледани  в 

раздел 6 (1.17.9).   
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Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма 

Околна среда 2014 – 2020 година предвижда финансов ресурс за „Подкрепа за 

устойчивото управление и възстановяването на мрежата Натура 2000, и 

„Преустановяване на загубата на биологично разнообразие“. Националните паркове в 

България, включително Национален парк „Рила“ е допустим бенефициент по няколко 

мерки, а именно: Определяне и допълване на мрежата от защитени зони. Анализи и 

проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от 

Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците в морски и 

крайбрежни територии и в сухоземната част на страната; Изготвяне/ актуализиране/ 

хармонизиране на планове за управление на ЗЗ, планове за действие за видове и други 

стратегически документи и Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 

екологичната мрежа Натура 2000 в България 

Програма за развитие на селските райони 

Основната цел на мерките по Ос 2 на Програмата за развитие на селските 

райони 2007 – 2013 г. е опазване на природните ресурси и околната среда в селските 

райони. Подкрепата по мерките от ос 2 е насочена към устойчивото управление на 

земите. Програмата определя като допустми кандидати по част от мерките на тази ос 

собственици на гори и техни асоциации, горски кооперации; Държавни лесничейства, 

държавни дивечовъдни станции, микропредприятия преработващи горски продукти, 

Национални паркове и Научно-изследователски горски стопанства, които управляват 

държавни гори. 

Националните паркове са допустим кандидат по Мярка 223 Първоначално 

залесяване на неземеделски земи и Мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни дейности. 

Програмата прави връзка с програмата за настоящия програмен период 

2014-2020 - разходите за следващите плащания по сключените договори ще бъдат 

отнесени към бюджета на Мярка 8 ”Инвестиции в развитието на горски територии и 

подобряване на жизнеспособността на горите”, подмярка 8.1 „Залесяване и създаване 

на горски масиви – разходи за създаване“ и подмярка 8.2 „Залесяване и създаване на 

горски масиви – разходи за поддръжка“ на ПРСР 2013-2020.  В съответствие с чл. 88 от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 за заявленията в процес на изпълнение ще се прилагат 

условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005. Разходите по мярката, за които е поет 

ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на мярка 8, ще бъдат извършени 

най-късно през 2020 г. 

Много е важно да се отбележи един аспект на Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. Някои от дейностите по под-мярка 10.1 — плащания за 

ангажименти за агроекология и климат пряко засягат и се определят от дейностите по 

управление на териториите на националните паркове. Става дума за направлението, 

познато с наименованието „Пасторализъм“. 

Тази дейност ще допринесе основно за постигането на целите на приоритетна 

област 4А и ще допринесе за предотвратяване на климатичните промени. 

Ангажиментите са за период от пет години, като съществува вариант за удължаване на 

срока с две допълнителни години. 

Мярката се състои от 5 под-мерки, всяка от които включва серия от 

направления, тясно свързани със  специфичните цели на мярката.  

Под-мярката е свързана с утвърждаването на традиционно животновъдство. 

Двете направления на допустимите дейности са формулирани като: опазване на 

застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство; традиционни 

практики за сезонна паша (пасторализъм). Бенефициенти по тези направления са 

земеделски стопани – физически или юридически лица.  

Очакваните резултати от тази мярка са по-пълноценно използване на 

високопланинските пасища, което ще доведе до поддържане на високопланинските 

съобщества с висока природна стойност и традиционните открити планински 

ландшафти; увеличаване на броя на животните от традиционни местни породи, в т.ч. на 

каракачанското куче. 
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Изискването е разрешителното за паша във високопланинско пасище да е 

издадено за площ с размер, съобразен с изискването за гъстота на животните, 

определена с  Плана за управление на националния парк. 

 

1.17.НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

1.17.1. Население и демографска характеристика 

Населението в общините около парка трайно намалява – сега е 249 791 души 

и е намаляло  с 11% (279 196) в сравнение с периода на План’01.  

Общините са много нехомогенни по селищна структура и брой население – 

една е много голяма с население доста над 50 000 (77 441  Благоевград), 2 - Дупница и 

Самоков - са с население между 35000 и 45 000 души), Разлог с около 20 000 и всички 

останали са под 15 000 души и дори много по-малко. Този факт естествено води и до 

редица други демографски различия, като сравненията в много случаи са невъзможни 

или най-малкото нелогични.  

Селското население намалява – данните потвърждават общата тенденция в 

страната на намаляване на селското население, което в момента е 28% (намаляло с 

около 4%), респективно градското население в посочените общини съставлява 72%.   

Делът на лицата с висше образование е нисък - 14% в общините,  което е 2 пъти 

по-ниско от средното за страната (29%), а в населените места около парка той е 8%. 

Последните две тенденции стават още по-изразени с приближаването към границите 

на парка, което води до изключване на най-големите градски структури, които не са в 

непосредствена близост до границата на парка (градовете Благоевград, Дупница, 

Самоков, Костенец, Разлог, Симитли): градското население намалява до 50%, а делът 

на лицата с висше образование намалява от 14% до 8%. 

Съотношението на населението по пол като цяло се запазва близко до това в 

страната и е сходно в отделните общини. На ниво населено място обаче в някои по-

малки села се наблюдава обърнато съотношение – с лек превес на мъжете във 

възрастови групи над 50 г.  

Общините се отличават със застаряваща възрастова структура – във всички 

общини наслението над 60 г. е повече от 15%, в 8 общини населението над 61 г. е с най-

голям дял. Изключение от тази тенденция са общините Благоевград, Белица и Якоруда, 

където възрастовата група 18-30 г. е с най-голям дял.   

Коефициентът на възрастова зависимост, който показва дела на лицата в 

зависими възрасти (0-14 и над 65 г.) е по-нисък, т.е благоприятен, от средния за страната 

само в 3 общини – Благоевград, Якоруда и Костенец. Най-висок, т.е. най-много 

зависимо население, изискващо социални грижи, има в общините Сапарева баня, 

Самоков, Дупница, а за другите общини е около средния за страната.  

Естественият и механичният прираст са отрицателни във всички общини, което 

е тенденция, регистрирана и в План’01. Община Благоевград се отличава с най-нисък 

отрицателен естествен прираст (почти близък до 0), но не и механичен такъв.  

Като цяло общините са рядко населени - гъстотата на населението е под 

средната за страната в 8 общини, с изключение на общините Благоевград и Дупница, 

където гъстотата е два пъти по-висока от средната за страната, а в община Долна баня 

е с 1% над средната за страната.  

За 2012 г. НСИ посочва за страната следните коефициенти на икономическа 

активност, заетост и безработица за населението 15-64 години – съответно 67,1%, 58,8% и  

12,4 % , които бихме искали да използваме като сравнителен ориентир за ситуацията в 

общините около НП Рила, където: 

- само три от общините са с по-висок коефициент на икономическа активност 

(Благоевград, Разлог и Костенец),  

- всички общини имат под средния за страната коефициент на заетост, като най-

високият е 57,5 в община Разлог  

- всички са с коефициент на безработица по-висок от средното за страната, като 

най-нисък е в община Дупница (13,8%); в общините Белица (37,2%) и Якоруда 
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(29,3%) е доста висок и в останалите е между 16,1% до 21,5% (по данни за 2011 г., 

т.е една година по-рано).   

Населението под, във и над трудоспособна възраст варира значително по 

общини, което се дължи основно на броя на техните жители, респективно възрастовата 

структура. Най-висок е делът на населението в над трудоспособна възраст в общините 

Сапарева баня и Белово (над 1/4), следвани от общините Дупница, Самоков, Костенец 

(1/5). В 6 от общините обаче делът на населението в над трудоспособна възраст е под 

средния за страната.  

Основният отрасъл, в който е заето населението, както за периода на План‘ 01, 

така и сега си остава преработвателната промишленост, което се дължи на големия 

брой преработвателни предприятия в община Благоевград (367),  следвана от 

търговията. Отрасли, които косвено са свързани с природните ресурси (селско, горско, 

рибно стопанство и хотелиерство и ресторантьорство), осигуряват заетост на не много 

голям дял от населението.   

Тези статистически данни се потвърждават и от данните, получени от проучването 

сред местното население, където 2% декларират, че са ангажирани с обслужване на 

туристи – основно с даване на стаи под наем, къщи за гости, кафенета или  продажба 

на сувенири; а 1,8% владеят някакъв занаят, но не практикуват с комерсиална цел.  

Следва обаче да се отбележи, че делът на  проявяващите макар и общ интерес 

към развитие на туризма е доста по-висок (1/3), като отново дейностите за обслужване 

на туристи са основно три - даване стаи под наем, отваряне на кафенета и заведения 

за хранене, продажба на сувенири. Други 5% са склонни да се ангажират с 

организиране на събития, свързани с местни традиции и обичаи и да бъдат водачи на 

туристи, включително по културни забележителности. 

Започването на някакъв дребен бизнес е възможно обаче само ако бъде 

осигурено финансиране чрез проекти, помощ за разработването им, както и наличие 

на други подобни инициативи, т.е общ подем в населеното място. 

 

Население по общини (НСИ ‘2011) 

Община Общо 

БЕЛИЦА 9927 

БЕЛОВО 8891 

БЛАГОЕВГРАД 77441 

ДОЛНА БАНЯ 4522 

ДУПНИЦА 44988 

КОСТЕНЕЦ 12793 

РАЗЛОГ 20598 

САМОКОВ 38089 

САПАРЕВА БАНЯ 7528 

СИМИТЛИ 14283 

ЯКОРУДА 10731 

Общо 249791 

 

 

Население по трудоспособна възраст (НСИ ‘2012) 

община  Под 

трудоспособна 

възраст % 

В трудоспособна 

възраст % 

 Над  

трудоспособна 

възраст % 

Страната 14,4 61,8 23,8 

БЛАГОЕВГРАД 13,4 68,7 17,9 

БЕЛИЦА 19,3 62,8 17,9 

РАЗЛОГ 14,9 61,7 23,4 
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СИМИТЛИ 14,5 62,6 22,9 

ЯКОРУДА 16,0 64,8 19,3 

БЕЛОВО 11,1 61,1 27,8 

ДУПНИЦА 14,1 60,0 25,9 

САПАРЕВА БАНЯ 12,1 59,0 28,9 

САМОКОВ 15,6 58,7 25,7 

КОСТЕНЕЦ 12,7 62,1 25,2 

ДОЛНА БАНЯ 18,5 61,9 19,6 

 

 

Основни демографски показатели по общини (НСИ ‘2012) 
Община Коефициент 

на възрастова 

зависимост 

(брой на 

лицата в 

зависимите 

възрасти 0-14; 

65+ на 100 

души от 

„независимите

“ възрасти 15-

64) 

Естествен 

прираст 

на 1000 

души 

 

 

Механиче

н прираст 

Брой лица 

Гъстота 

Души на 

кв.км. 

Градове 

брой 

Села 

брой 

Страната 48,7 -5,5 -2512 66.1 257 5021 

БЛАГОЕВГРАД 36,3 -0,4 -143 124,2 1 25 

БЕЛИЦА 48,2 -3,2 -46 33.5 1 11 

РАЗЛОГ 48,6 -5,5 -61 46,2 1 7 

СИМИТЛИ 48,4 -5,1 -48 25,5 1 17 

ЯКОРУДА 43,5 -2,3 -67 31,2 1 7 

БЕЛОВО 49,4 -11,9 -17 25 1 7 

ДУПНИЦА 51,4 -7,0 -236 133,7 1 16 

САПАРЕВА 

БАНЯ 55,3 -12,1 -20 

40,6 1 4 

САМОКОВ 54,9 -7,6 -123 30,9 1 27 

КОСТЕНЕЦ 47,0 -9,8 -55 41,1 2 7 

ДОЛНА БАНЯ 49,1 -3,6 -8 67,1 1 - 

 

1.17.2. Селищна мрежа на прилежащите територии 

В територията на НП „Рила“ има 25 землища от 11 общини, като всички населени 

места са разположени в прилежащата територия. Паркът има граница и с други 

населени места, най-вече от община Рила, но подходът в тази част е основно през 

територията на ПП „Рилски манастир“, поради което селищата, респективно 

населението, попада в прилежащите територии на ПП „Рилски манастир“.  

Селищната структура се състои от 12 града и 128 села  – само в oбщина 

Костенец има 2 градски селищни структури, а в община Долна баня има само едно 

градско селище без села, съответно, 11 общински центъра. В прилежащата територия 

се намира едно селищно образувание с национално значение – курортен комплекс 

Боровец.  

 

Таблицата по-долу представя общините и землищата с територия в НП „Рила“: 

 

Общини и населени места със землища в НП „Рила“ 
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Област  Община Землища 

Благоевград 

Благоевград с. Бистрица 

Белица Гр. Белица 

Разлог с. Бачево 

с. Годлево 

с. Добърско 

с. Горно Драглище 

с. Долно Драглище 

Симитли с. Долно  Осеново 

Якоруда Гр. Якоруда 

Кюстендил 

Сапарева баня Гр. Сапарева Баня 

с. Овчарци 

с. Ресилово 

Дупница с.Самораново 

с. Бистрица 

Пазарджик 

Белово Гр. Белово 

с. Сестримо 

с. Габровица 

Софийска 

Костенец с. Костенец 

Долна баня Гр. Долна баня 

Самоков Гр. Самоков 

с. Радуил 

с.Бели искър 

с. Мала Църква 

с. Маджаре 

с. Говедарци 

 

Възможността за автомобилен достъп в Националния парк, както в плана за 

управление от 2001 г., така и сега е разгледан в контекста на анализ на пътната 

мрежа в него и района около него. Като нови по отношение интензивността на 

ползване от страна на туристите в сравнение с 2001 г., са се развили редица 

автомобилни подходи, към които има повишен интерес : 

- Гр. Дупница – с. Бистрица – местност Сливарника; 

- Самоков – с. Говедарци – м. Рударица – ТК ”Мальовица”; 

- Самоков – кантон Марица – м. Маришко курабище; 

- Боровец – от път Ибър – м. Зелени преслап – път Данчолов преслап; 

- Боровец – хижа „Мусала”; 

- Костенец – х. „Гургулица” – м. Кимила; 

- Костенец – м. Генчов валог – местност Арамлиец; 

- Белово – летовище Юндола – яз. Белмекен; 

- Белово – м. Водна кула; 

- Белово – м. Пиздина вода – м. Самара; 

- Белово – м. Тепето; 

- Белово – м. Камъка; 

- Белово – м.Джаферица – м. Карабалица; 

- Белово – м. Горни водни кули; 

- Белово – яз. Белмекен – кантон Крайна река; 
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- Симитли – разклон Чаталития бор – с. Долно Осеново – м. Сарандил. 

Компенсация на засиления интерес към гореизброените пътни връзки, към  

 настоящия момент от друга страна е намалелият интерес за някои автомобилни 

туристически подходи, които към 2001 г. са се използвали повече: 

- Дупница – лесопарк „Партизанска чешма”; 

- Дупница – м. Санаториум – м. Бяла вода; 

- Дупница – х. „Пионерска” – х. „Ловна”; 

- Дупница – м. Сапаревски пункт – х.”Ловна”(първо трасе); 

- Дупница – м. Сапаревски пункт – х. „Ловна”(второ трасе); 

- Белово – път по р. Яденица; 

- Белово – м. Валявиците – м. Бараката; 

- Белово – отклонение за м. Минкова поляна; 

- Белово – м. Валявиците – м. Лавината; 

- Якоруда – м. Гроба – Царския път; 

- Симитли – път за х.”Чакалица”; 

- Боровец – ТК”Бистрица” – х.”Чакър войвода”. 

Направеният подробен анализ на автомобилната пътна мрежа показа, че по 

пътно-комуникационния пръстен, ограждащ територията на парка, както към 2001г., 

така и сега са оформени 15 селища и курорти като изходни автомобилни 

туристически подходи към нея, които са: Сапарева баня - Паничище; Самоков - Бели 

Искър; Самоков - Мальовица; Рилски манастир; Трещеник; Семково; Юндола - 

Белмекен; Сестримо - Чаира; Костенец - курорт Костенец; Боровец; Бистрица 

(Благоевградско) - Карталска поляна; Бели Искър; Самоков - х. “Вада”; Дупница - 

Отовица; Разлог – Драглище. 

На територията на Национален парк „Рила” и на околния му регион, съставен 

от териториите на 12 общини, има следните информационни центрове и пунктове за 

оказване  помощ  на туристите : 

- Дирекция на Национален парк „Рила” в гр.Благоевград; 

- Посетителски и информационен център за НП „Рила” в курорта Паничище; 

- Туристически информационен център в гр.Рила; 

- Дирекция на ПП ”Рилски манастир” в гр. Рила; 

- Посетителски информационен център на ДПП ”Рилски манастир” в 

м.Кирилова поляня; 

- Туристически информационен център в гр.Самоков; 

- Посетителски център в с. Добърско; 

- Център за туристическа, бизнес и културна информация в гр.Белица; 

- Единен номер за спешни повиквания 112; 

- Планинска спасителна служба-централен денонощен пост; 

- Денонощна спасителна дейност в Рила планина:  

– ПСС база Боровец; 

– ПСС база Мальовица; 

– ПСС отряд в Благоевград. 

 

1.17.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 

В ивицата на 200 м от границата на НП „Рила“ преминават пътища, свързващи 

населените места от вътрешността на страната и намиращите се в околопарковата 

територия. Главните пътища са отразени в ГИС за парка. Много от населените места в 

околопарковата територия са свързани с НП „Рила“ чрез коларски пътища и пешеходни 

пътеки. 

По отношение начина на ползване площите са предимно гори и земеделски 

земи, принадлежащи на съответните горски стопанства и части лица от съответните 

населени места.  

В населените места, разположени в ивицата от 200 м, има изградени 8  сгради 

(бунгала), намиращи се в землището на гр. Белица.  
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1.17.4. Селско стопанство 

Селскостопанските практики в територията около парка (200 метровата ивица) и 

по-далеч са се променили. Отглеждат се много малко картофи за лични нужди. В тази 

част на планината обработваемите площи са намалели, основно заради миграцията 

на населението към големите населени места.  

През периода на действие на План 01 има съществена промяна в 

селскостопанските практики в ниската част на планината. След 2007 г. със започналото 

плащане на средства от Европейския съюз за обработваеми площи, започва 

разораване и засаждане на изоставени ниви. 

Основните култури са пшеница и слънчоглед. Нивите с малка площ, които не 

могат да се комасират не се обработват. 

В обработваемите площи се използват широкоспектърни пестициди, които 

осигуряват пълно контролиране на плевели и вредители, но тези площи са далеч от 

парка и няма реална заплаха. Земеделското производство се осъществява от 

арендатори. Няма дребни селскостопански производители, които да отглеждат 

продукция за пазара. По този показател селското стопанство коренно се различава от 

периода преди 2007 г.  

Домашните животи, които се отглеждат в териториите около парка са овце, 

крави, малко кози и коне. 

През 2014 г. в Парка са пашували 8550 овце, 4450 крави и 800 коне. Над 15% от 

кравите са от българската порода „искърско сиво говедо“ и са докарани от района на 

Източните Родопи. Тези  животни не са само от близките  общини. 

През 2015 г. в гр. Рила е регистрирано заболяване от бруцелоза по домашните 

животни. Този факт е изключително тревожен, защото заразата може да обхване и 

дивите животни.  

Изкарването на домашни животни на паша в границите на Парка трябва да 

става след писмено становище от държавен ветеринарен лекар, че животните са 

здрави и няма опасност от разпространение на заразни и паразитни болести по дивите 

животни. Всички животни трябва да са с ушни марки, описани в разрешителното за 

паша. 

 

1.17.5. Горско стопанство 

Горските стопанства са ДГС „Костенец“, ДГС „Боровец“, ДГС „Самоков“ и ДГС 

„Дупница“.Понастоящем ДГС „Боровец“ е обединено с ДГС „Самоков“. 

Всички горски стопанства имат лесоустройствени проекти с период на действие 

10 години. Опазването, стопанисването и ползването от горите се извършва съгласно 

предвижданията по съответните проекти. 

Общата дървесина, която годишно се ползва в Държавните горски стопанства е 

над 240 000 куб.м. Най-голямо количество дървесина се добива в ДГС „Симитли“ – 

57 800 куб. м.,  ДГС „Самоков“ 41000 куб.м. , ДГС „Благоевград“ и др. 

За населението от прилежащите територии годишно се добиват около 14 000 

куб.м. дърва за огрев и 300 – 350 куб.м. строителна дървесина. Местното население се 

снабдява с дърва за огрев и от общинските гори и гори на частни стопани. 

Преди 1992 г. за залесяване са използвани и чужди видове, като дуглазка ела и 

лиственица. В Парка са останали 14 дка лиственица и 22 дка дуглазка ела. 

Възобновяване от лиственица не се наблюдава, а от дуглазка ела има, но не 

представлява заплаха за местните видове.  

Добиват се ограничени количества билки – 8500 кг в ДГС „Самоков, в ДГС 

„Костенец“ има 2 пункта за изкупуване на билки и плодове, един в Долна баня и един в 

с. Пчелин. В ДГС „Якоруда“ се събират над 2000 кг черна боровинка и 2000 кг. диви 

малина. 

Здравословното състояние на горите в съседните стопанства е добро, има 

ограничено съхнене от коренова гъба и корояди в ДГС „Костенец“. Това заболяване се 

наблюдава и в парков участък „Костенец“. 
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През последните години има съхнене, предизвикано от развитието на корояди и в 

Природен парк „Рилски манастир“, който граничи с НП “Рила“. Тези тенденции 

заслужават засилено внимание от страна на администрацията на Парка и 

Министерството на околната среда и водите. 

 

1.17.6. Лов и риболов, събиране на природни продукти 

Ловът и риболовът в районите около Парка се осъществяват съгласно Закона за 

лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) и Закона за рибарствито и аквакултурите (ЗРАК). 

Ловните територии са разделени на ловни райони и се стопанисват от ловни дружини. 

Контролът на дейностите по опазването и ползването на дивечовите ресурси в цялата 

страна се осъществява от структурите на Изпълнителната агенция по горите. В 

зависимост от пролетното преброяване на дивеча за всеки ловен район се изготвя 

годишен план за ползване.  

Основен вид на лов е дивата свиня, която е най-многочислена. Ловът се извършва 

групово с кучета гончета. Сърната също е обект на лов, но само подборно и 

ограничено. 

Общият пролетен запас през 2013 г. на дивите животни, обект на лов в 

прилежащите територии около Парка, е както следва: диви свине 3220 бр., сърни 2400 

бр. , вълци 82 бр. Общото годишно ползване е около 980 диви свине, 40 сърни и 39 вълци. 

В районите около Парка има подходящи местообитания за мечки, кози и глухари, но те 

се използват главно през размножителния период. Ловът на диви свине с кучета гончета 

принуждава животните да търсят спокойствие на  територията на Парка. 

По данни на горските стопанства в техните райони временно обитават между  20 

и 37 мечки, основно в ГС „Самоков“, „Якоруда“ и „Белица“. Няма установени бърлоги. 

Мечките имат огромни индивидуални територии на обитание и затова може да се 

счита, че тази бройка е завишена. Нормално около 10 – 15 мечки могат да обитават 

районите около Парка, но навлизат и в Парка. 

Има регистрирани щети от мечки, основно в Ловно-рибарско сдружение 

гр.Якоруда – 20 бр. овце, 10 бр. коне, 6 телета и 7 кози. В с. Долна баня има щети от 

мечка върху пчелини. Обезщетенията за нанесени щети от мечки се изплащат от 

Министерството на околната среда и водите, тъй като мечката е защитен вид.  

Сериозен проблем е бракониерството. След 1992 г. популацията на дивите 

животни, обект на ползване намалява в цялата страна. 

В ловните райони не се отглеждат и разселват чужди видове диви животни. В 

ловно сдружение гр. Костенец има ферма за полудиви патици. Разселват се 

ограничени количества фазани и яребици – годишно между 1200 и 2000 птици за 

районите около парка. 

В горните течения на реките зарибяването се извършва с балканска пъстърва. 

Въпросът със зарибяването е спорен, защото със зарибителния материал могат да се 

внесат болести, но там където популацията на пъстървата е изчезнала, това е 

единственият начин да се възстанови. Друг проблем е незаконното зарибяване. Има 

неофициални данни, че отделни реки се зарибяват незаконно от частни лица. 

Националният парк „Рила“ има изключителна роля за съхранение на 

популацията на дивите животни. През ловния сезон голяма част от животните се 

концентрират в територията на Парка. Дивите животни извършват вертикална миграция. 

През зимата слизат в южните местообитания, а лятото са във високата част на 

планината.  

Проучването на актуалните практики за директно ползване на природните 

ресурси от страна на пълнолетното население в населените места, чиито землища са 

в територията или граничат с НП „Рила“ води към следните изводи: 

 Практикуващите тези дейности не са големи съвкупности – те варират значително 

за различните ресурси, но достигат максимално 1/6 от пълнолетното население 

и като цяло са намалели. Това е обяснимо, тъй като тези дейности изискват 

определени умения. На база данните от 2000 година може да се направи 

изводът, че тези умения постепенно се губят в новите поколения; 
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 Най-разпространените практики са събирането на диви плодове и билки и 

риболовът; 

 Риболовът става по-полулярен през последните години и групата на 

практикуващите го е нарастнала с около 5%. 

 

Вие лично събирате ли някое от посочените/ходите ли за: (изследване сред 

населението около НП 

Рила“)

 
 

Ползването на различните видове природни продукти ресурси е дейност за 

удоволствие, за малки съвкупности тази дейност носи допълнителни доходи, като 

последното се отнася предимно за събирането на гъби. В този смисъл в селищата 

около парка не се наблюдава икономическа зависимост от подобен род дейности – 

изчезването на продуктите би довело до значими последствия за малки групи ( под 10%). 

Най-сериозна е зависимостта от  дървата за огрев и гъбите - събирането на дърва за 

огрев се оказва дейност, която пести сериозни разходи за домакинствата. 

Голяма част от практиките са локализирани извън парковите граници, извършват 

се основно пеша на 3 до 5 км от населеното място,  като изключение е риболовът - 

практикуващите риболов се отдалечават значително, на разстояние средно 20 км., ходят 

пеща, но също така ползват автомобил за придвижване, което означава, че често 

навлизат в границите на парка.  

Почти 50% от респондентите са в състояние да изявят предпочитание към някакъв 

природен продукт, който е ценен в най-голяма степен за тях. Най-ценните и търсени 

ресурси от местното население са рибните ресурси, дивите плодове, основно като 

практки за удоволствие, и  дървата за огрев, което има и икономически ефект върху 

домакинствата.  

 

Най ценени природни ресурси/продукти за събиране: (изследване сред населението 

около НП „Рила“) 

Продукт % 

риби  

Балканска пъстърва 24,5 

риба 3,4 

черна мряна 1,8 
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Продукт % 

кефал 1,2 

костур 1,2 

главоч 0,9 

мряна 0,6 

клен 0,6 

сивен 0,3 

Диви плодове  

ягоди 12,9 

боровинки 8,0 

малини 6,7 

черна боровинка 6,4 

диви плодове 4,3 

дърва за огрев 6,1 

гъби  

гъби 5,5 

гъбите пачи крак 2,8 

манатарка 1,5 

Билки, лечебни растения  

билки 2,5 

див здравец 0,6 

кръвен здравец 0,6 

Риган 0,3 

дивеч  

дивите  кози 0,6 

яребици 0,6 

други  

минерални извори 0,9 

билковия мед 0,9 

 

Почти всички (над 90%) от събиращите някакъв природен продукт или ходят за 

риба посочват конкретни местности където практикуват това. Локализирането на 

местностите показва, че около около 60% от тях са извън него, 1/6 са на границата с 

парка и 1/4 от тях се намират на територията на парка. Въз основа на данните от 

проучването и данните от ДНП Рила са изработени карти на ползванията природни 

продукти и нарушенията на територията на парка, приложени към точка 1.16.6 на плана. 

 

1.17.7. Туризъм, рекреация, спорт и услуги 

 

Посетителски туристически обекти за подслон  и туристически съоръжения извън 

границите на парка 

Нископланинската територия на Рила, която е извън границите на Националния 

парк, формира туристическите подстъпи към него. Тук се намират основните 

крайпаркови изходни туристически подходи, където в периода между 2001г. и 2015 г. 

се забелязва повишен туристически интерес, заключаващ се в увеличаване броя на 

туристите, развитие на курортни зони, местности и комплекси, създаване на 
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интересни туристически продукти като екопътеки, вело- и конни маршрути, класни 

стаи на открито, ски-писти и други видове привлекателни за масовия турист форми на 

обслужване. Конкретно в това отношение може да се отбележат : 

Курортът Боровец, който като изходен туристически пункт за посещения в 

националния парк е с много голяма и съвременна леглова база, ски-писти, кабинков 

и седалкови лифтове за атакуване на високите части на планината. Той  предлага и 

такива актуални форми за привличане на туристи и спортисти като база за фристайл, 

ски и сноуборд училища, детски снежен парк, маунтин байк с фамилни трасета, 

конна езда, стрелба с лък, риболов, въжен детски град(парк), пешеходни турове в 

парка с професионални водачи, различни видове забавления и др.; 

Село Бели Искър предлага възможности за подслон на туристите, които са го 

избрали като изходен подход, условия и средства за конен туризъм, посещение на 

екопътека «Бели Искър» с дължина 7500 м и др.; 

Село Говедарци – изходна база за планински туризъм, наличие на ски-писти, 

предлагане на условия за планинско колоездене, достигане до екопътека «Бели 

Искър» или до ботаническия маршрут, започващ от Яворова поляна и преминаващ по 

долината на Урдина река, ползване на леглова база и различни форми на 

туристически услуги в местността Гьолечица и др.; 

Туристически комплекс «Мальовица»- учебен център за спортно-туристически 

кадри с провеждане на курсове по алпинизъм, пешеходен туризъм, ски-туризъм, 

воден туризъм, колотуризъм, планинско спасяване, ориентиране, пещерно дело и др. 

Има ски гардероб, ски писти и учебни ски писти със  ски влекове, чайни, скиорни и 

др.; 

Курортно селище «Паничище» със своите хотели, почивни домове и хижи 

представлява много популярна изходна база за туризъм в Националния парк. Има ски 

гардероби, четири ски писти, една от които детска и другите с различна дължина и 

степен на трудност. Общата дължина на пистите е 1200м. Над курортното селище се 

намира долната станция на новия седалков лифт до хижа»Рилски езера»; 

Хижа «Пионерска» има в околното си пространство съоръжения за отдих на 

туристите. Наблизо е разположена ски писта и долна станция на двуседалковия лифт 

до х.»Рилски езера». Организиран се туристически вечери и забавления; 

Туристически комплекс «Елешница» има ведомствена почивна база, къмпинг, 

хотел, ресторанти. От него се правят туристически преходи както в близката околност, 

така и до високите била на парка. В близост се намира екопътека»Старата 

железница»; 

Летовище «Бодрост» – има леглова туристическа база. В него се намира 

зеленото училище «Еколенд», където се провеждат дейности за изграждане на 

природозащитно образование у подрастващите. Има ски писти с обща дължина 

4750м, кабинков лифт с дължина 3000м , преодоляващ денивелация от 900м, ски 

гардероб и др.; 

Курортна местност «Предел» на гранцата между Рила и Пирин. Има близо 60 

почивни домове, хотели, частни вили, къмпинги и бунгала. Предоставя възможноси за 

колоездене, конна езда, хоби туризъм и ски спорт на територията на Рила планина. На 

2 км от Предел е ски писта»Кулиното» с дължина около 1500м и ски гардероб.;  

Град Белица –развива се като изходна туристическа база за разнообразни 

форми на туризъм в националния парк. Има сертификат PAN PARKS и марката  EDEN 

на Европейската комисия. Наблизо се намират атракциите «Валявиците» и парка за 

реадаптация на танцуващите мечки. От Белица тръгват шест маркирани екопътеки с 

различна държина и характеристика: «Храмът на вечността», «Очарованието на 

торфището», «Следите на ледника», «Властелинът на планината», «Пазителката на 

живота» и «Летящите цветя».Всички пътеки започват от курорт Семково и две от тях 

попадат на територията на НП»Рила»; 

Курорт «Семково» – се развива като база за студентски туризъм и отдих, и като 

зимен курорт за масов ски туризъм. Общо в курорта има 7 ски писти, в това число три 

по северни склонове. Те са с обща дължина 4 км, с различна дължина и трудност и се 

обслужват от 8 ски влека, край х.»Семково» има изкуствена водна площ с водни 

колела.; 
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Туристически комплекс »Трещеник» се намира на север от гр.Якоруда на 1700-

1800 м н.в. В него има изградени хотели, семейни хотели и хижи. Околностите му са 

подходящи и се използват за пешеходен и ски туризъм, конна езда, колоездене и 

риболов. Над курорта се намира местността Нехтеница, от където започва типичния за 

националния парк рилски алпийски пояс.Околното пространство на хотел»Хижа 

Трещеник» има детска площадка, ски писта с дължина 400м и два ски влека – за деца 

и възрастни.; 

Хижа «Христо Смирненски» в околното си пространство има спортна 

площадка, паркинг, ски гардероб и ски писта с дължина 400 м и ски влек; 

Хижа «Гургулица». На разположение на туристите са просторна изгледна 

тераса, спортни площадки, място за барбекю и др.; 

Хижа «Гергиница» се намира на няколко километра южно от Долна баня в 

едноименния курорт. В него има почивни домове, вили и хотели, открити и закрити 

басейни с минерална вода, винарска изба и др. На разположение на туристите в 

околното пространство на  хижа»Гергиница» има кътове за отдих, барбекю, а в 

самата хижа има учебна зала за зелено училище; 

Хижа «Венетица» има в околното си пространство кътове за отдих, барбекю и 

спортни площадки. 

 

Места и маршрути за масови прояви, алтернативен туризъм и спорт извън 

границите на парка 

Обикновено организирането на масови прояви се извършва в периферията на 

националния парк или на подстъпите извън неговите граници. Те са свързани с 

организационната дейност на общини, туристически дружества и други 

неправителствени организации, обикновено под формата на традиционни местни 

събирания или отбелязване на местни или национални празници и събития. Всички 

общини и по-точно общинските центрове на веригата от селища около националния 

парк, имат изготвени културни календари за масови прояви и културни събития главно 

от местен характер.По-популярните от тези масови прояви са : 

Боровец – организиране през зимния туристически сезон на вечерно огнено 

шоу на ски-учителите и други масови спортни прояви; 

Село Бели Искър – организиране в края на юни от местното туристическо 

сдружение тридневни «Празници на рилския зелник». Масови прояви има при 

отбелязване празника на селото на 15 август-«Успение на пресвета Богородица 

(Голяма Богородица)». Традиционен е тридневният летен музикален фестивал «Рок в 

Рила» - «Българският Уудсток», който събира много гости от страната и чужбина. Към 

читалището на селото има женска и мъжка група за автентичен фолклор и танцов 

състав, без които не минава нито един селски празник; 

Село Мала църква – съборът на селото е на Петров ден – храмовият празник на 

църквата, който събира местните жители и много гости. Интересен в празничния 

календар на селото е и съвременният «Празник на водата». Има местна женска 

певческа фолклорна група, която участва във всички празнични прояви на селото.  

Град Сапарева баня – край гейзера в града има изграден малък амфитеатър, 

който е център на редица културни събития през лятото,събиращи много гости от 

района и от София.За празника на Ресиловдсия манастир”Покров Богородичен” 

всяка година на 1 октомври се събират хиляди хора от различни краища на България. 

В града има три групи за автентичен фолклор – „Овчарченските баби”, „Сапаревските 

баби” и „От извора”, които със своите изпълнения участват във всички градски 

тържества. Много жители и гости на града събират редица прояви в празничния 

календар на Сапарева баня – прегледът на кукерските състави в общината на първи 

януари, кушията на Тодоров ден и съборът Голяма Богородица на 15 август, храмовите 

празници на параклисите, посветени на Св. Богородица в Сапарева баня и с. 

Овчарци, които се почитат с общоселски курбани и други; 

Паничище- Посетителски център на НП”Рила” – центърът осъществява за групи и 

за отделни туристи от различни възрастови групи образователни и възпитателни 

програми и задачи, свързани с опазването на Национален парк”Рила” и съдейства за 
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развитие на екотуризма в парка и в селищата около него; 

Дупница – сред многобройните масови прояви, свързани с културния календар 

на града, се открояват традиционните Майски културни празници, които събират 

многобройни участници от града и околните райони; 

Рилски манастир – средище за поклоннически туризъм, което е привлекателно 

за посещение целогодишно както за българи, така и за чужденци.Особено голям 

брой посетители има на храмовия празник посветен на неговия патрон Св. Иван 

Рилски; 

Местност „Предел“ – домакин е на народния събор „Пирин пее”.Провеждал се 

е един от най-старите у нас рок-фестивали „Рок Предел”, който понастоящем е 

преместен в гр. Разлог-„Рок Разлог”. В края на юли в местността се организира 

мотосъбор. 

Град Разлог – сред културните прояви, събиращи много жители и гости на града 

за отбелязване са Празникът на града на 24 октомври, Новогодишния кукерски 

фестивал”Старчевата”, Народния събор”Пирин пее”, традиционния напоследък рок 

фестивал”Рос Разлог” и други събития от културния календар на града; 

Село Добърско – намиращите се около него осем оброчища и 

многобройните исторически свидетелства и забележителности в селото събират 

големи групи от туристи. Явление в културния живот на селото е певческата фолклорна 

група”Добърските баби”, която участва във всички културни прояви, организирани в 

съотвенднмие с местния културен календар; 

Град Белица – градът е привлекателен за групи туристи поради запазената 

природна среда, многобройните исторически паметници, намиращият се наблизо 

Парк за реадаптация на танцуващи мечки, курорта Семково, валявиците в града и 

редица събития от културния календар на града – Зимна спортна фиеста, празника 

на Успение Богородично на 15 август отбелязвано с общоселски курбан, изградените 

шест тематични екопътеки и др.; 

Село Сестримо – честване празника на селото с многолюден събор на 15 

август- Успение Богородично. Силно почитан е и Гергьовден на 6 май – празник на 

църквата „Св. Георги” и едноименния параклис над селото. Масови празнични прояви 

има и по други поводи от културния календар на селото; 

Село Радуил – организиране през последните години на ”Бобфест”в чест на 

отглеждания с високите си вкусови качества радуилски боб, като празника е свързан с 

местната кухня и има международна популярност като празник за автентичен и 

хумуристичен фолклор. Той привлича хиляди гости от страната и чужбина. 

Обектите в околопарковата територия за нуждите на туризма, рекреацията, 

спорта и услугите по общини са представени в Приложение 1.17.7, Табл. 1.17.7 – 1 и 

Табл. 1.17.7. - 2. 

 

1.17.8 Промишленост 

През последните 10 години няма изградени нови промишлени обекти в 

населените места в близост до НП „Рила“, дейността на които да предполага 

атмосферно и почвено замърсяване. В редица населени места съществуващи 

предприятия са със затихващи функции, някои вече не работят. Центрове на по-активна 

промишлена дейност остават Благоевград, Дупница, Самоков.   

Най-важното предприятие в тютюневата промишленост е “Благоевград – БТ” АД, 

който е най-големият тютюнев комбинат на Балканския полуостров. Другата голяма 

компания в Благоевград е “Пиринско пиво” АД. Хранително-вкусовата промишленост 

на Благоевград включва дейности, свързани с производство и преработка на месо, 

преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, производство на растителни и 

животински мазнини, производство на мляко и млечни продукти, мелнични продукти, 

готови храни за животни, хляб, хлебни и сладкарски изделия, готови храни, тестени 

изделия, безалкохолни напитки и алкохол. В града има металообработващ завод, както 

и обекти, свързани с текстилната промишленост. 

В гр. Дупница основен сектор е фармацевтичната промишленост. Действащ 

завод е този на „Актавис“. В града има консервна промишленост, винопроизводство 
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Икономическият сектор на община Белица е доминиран от дърводобива и 

дървопреработването. Произвеждат се дървени строителни материали, мебели, хартия 

и хартиени изделия. Разкрити са и шивашки цехове на гръцки предприемачи. 

Производството на селскостопанска продукция, на хляб и хлебни изделия е предимно 

за собствени нужди и за местния пазар. 

В гр. Костенец продължава работата на кибритената фабрика, има фирми за 

производство на  бои и химикали. Шивашка промишленост е насочена към 

производство на спортни и работни облекла, ортопедични обувки. 

Двата основни сектора на икономиката в община Самоков са промишленост и 

хотелиерство. Градът е известен със завод „Рилски лен“, произвеждащ ленени тъкани. 

Съществуват фирми за производство и търговия на бетонови изделия, производство на 

суровини за пластмасови изделия, преработка на дървен материал н абаза местен 

добив. Заводи, създадени в миналото и действащи и сега са: Завод за акумулатори 

„Мусала“, завод за стиропор „Владо Георгиев. 

За гр. Разлог и общината са характерни  зарнопроизводство и тютюно 

производство, производство на машини и оборудване за шивашката промишленост, 

мебелна, месопреработвателна промишленост 

Отрасловата структура на промишлеността в община Сапарева баня се 

формира основно от производства на шивашката, дървопреработвателната 

промишленост и строително предприемачество. Развити са и някои форми на 

промишлени услуги и дребно заваятчийство като, дърводелски услуги и дърворезба, 

текстилни услуги - тъкане, тепавичарски и транспортни услуги 

В Областната стратегия на област Пазарджик за 2005 - 2015 г. община Белово е 

определена като район в индустриален упадък и изостанал планински район, затова в 

Общинския план за развитие е акцентирано и на съответни мерки за решаване на 

проблемите. Основните производства са свързани с каскадата ВЕЦ Белмекен – 

Сестримо, завода за хартия Белана, Завода за импрегниране на траверси. Малкият 

бизнес в общината е свързан с дърводобив, търговия на дребно, дървообработване. 

Справката за дейностите в областта на промишлеността в населените места 

около Парка показва, че няма източници на атмосферно замърсяване, които да 

застрашават територията на Прака. 

 

В Част 1.20. Състояние на компонентите на околната среда са посочени данни за 

състоянието на въздуха, водите и почвите в Парка.  

 

1.17.9. Регионални планове и стратегически документи за прилежащите към 

парка територии 

Планът за управление на Национален парк Рила е в координация и синхрон с 

вече приетите и влезли в изпълнение програмни и стратегически документи на 

национално, регионално, областно и общинско ниво за периода 2014 – 2020 г. 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) 

(2012-2022) задава целите на политиката за регионално развитие, базирана на 

„Териториалния дневен ред ЕС 2020”. Главната стратегическа цел на НСРР е постигане 

на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния 

потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален 

аспект. Биоразнообразието се разглежда не само като природно богатство, но и като 

потенциал за бъдещото развитие.  

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

определя важността на успешната териториална интеграция на страната ни в 

европейското пространство чрез развитието на български транспортни, екологични и 

културни оси и свързването им с международните коридори. Този стратегически 

документ дефинира „Територии с концентрация на културни ценности“ и „Територии за 

опазване на ландшафта, природните и културни ценности“. Имат се предвид 

територии със значимост за опазване на природните ценности. Предвижда се 

приоритетно да се развиват териториите с потенциал за съчетаване на природни и 
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културни ценности, с утвърдени традиции и положителен опит и с потенциал за 

формиране на клъстери.  

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 определя 

като главна цел на развитието на туризма утвърждаването на конкурентоспособността 

и ефективността на туристическия сектор на България чрез оптимално използване на 

наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изисквания и 

потребителските очаквания за устойчиво развитие. Формулирани са приоритети, между 

които и такива, имащи пряко отношение към управленнието на националните паркове, 

включително Рила: увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до 

целогодишна и по-интензивна натовареност - еко и селски туризъм, приключенски и др.; 

опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това число природни, 

културни и антропогенни; подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 

инфраструктура.  

Регионалните планове за развитие на Югозападен и на Централен южен район 

за периода 2014-2020 г. определят стратегическите цели на районите. В плана на 

Югозападен район се акцентира на създаването на два туристически клъстъра – за ски 

и за балнеложки туризъм, както и на развитието на природни, културни и исторически 

атракции от национално и световно значение, развитието на екотуризма и др. 

Отчитането на режимите за управление на територията ще допринася за устойчивото 

развитие на туризма, съобразно местния потенциал при съхраняване на качеството на 

природната среда. Мерките и проектите в тази сфера ще разчитат на финансиране от 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” и Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020. 

В Областни стратегии за регионално развитие 2014 – 2020 година на областите 

Благоевград,  Кюстендил, Пазарджик и Софийска Национален парк Рила е представен 

с основните факти за биоразнообразието в него. Но в стратегическите им части липсва 

акцент върху ролята, която паркът би трябвало да има като център и основна атракция 

за развитието на туристическите продукти в района, както и като източник на 

недървесни природни продукти, осигуряващи поминък на немалка част от хората, 

живеещи в населените места в непосредствена близост. Не е акцентирана и ролята му 

като място за развитие на образователни и научни програми.  

Необходимо е в бъдеще екипът на Националния парк да полага специални 

усилия и проактивност в процеса на създаване и обсъждане на областните стратегии 

за регионално развитие с оглед ролята му да бъде адекватно отчетена на стратегическо 

ниво. 

За общинските планове за развитие на общините Благоевград, Дупница, 

Симитли, Якоруда, Белово, Костенец, Самоков, Сапарева баня характерно, е че по 

аналогия с областните стратегии в някои от тях в описателните части присъства коректно 

и конкретно позоваване на описанието на Национален парк Рила с включена 

информация за резерватите в него и за най-ценните видове и хабитати. Но в плановата 

част на някои от тях няма никакви конкретни виждания за „оползотворяване“ на този 

ресурс. Има и такива общински планове (Самоков, Сапарева баня, Якоруда, 

Костенец), които ясно обвързват развитието на териториите си с НП Рила и имат визия за 

взаимодействие с парка. 

Изводите, които се налагат от прегледа на стратегическите документи, водят към 

необходимостта в Плана за управление на парка за следващите десет години да се 

предвидят повече и по-съществени стъпки за взаимодействие със съответните 

институции. Важно е паркът да си осигури присъствие в тези стратегии чрез 

целенасочено присъствие и взаимодействие като партньор и фактор на развитието.  

 

1.18. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Обектите на недвижимото културно наследство в парка или близост до него са 

важен значение потенциал за развитието на туризма. На територията на НП Рила и 

прилежащата 200 метрова зона няма археологически обекти на недвижимото културно 

наследство.  
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 На територията на  11-те общини с територия в  НП Рила има над 250 недвижими 

паметници (могили, храмове, къщи, сгради, исторически/лобни места, архитектурни 

ансамбли), като техния брой е намалял (  326 към План’01), тъй като част от тях ( основно 

партизански къщи,лагери, места) са вече със свален статут на културен паметник.   

 В населените места, които са в пряка близост до парка има общо 186 

археологически обекта.  

Преобладаващата част посочените паметници са с местно значение, а 

посочените по-долу са с национално и световно значение:  

- Останки от древноримски път в местността “Помочена поляна”, община 

Костенец 

- Църква “Св. Тодор Стратилат” (иконостас) – художествен паметник, обявен в 

ДВ 52/77 г. (с. Долно Драглище, община Разлог). 

- Църква “Св. Георги” (гр. Белово) – архитектурен и художествен паметник, 

обявен с ДВ 61/78 г. 

- Антична крепост в м. Спасовица (до гр. Белово) – археологически 

паметник,обявен с ПН 4612/06.08.87 г. 

- Раннохристиянска базилика “Св. Спас”, вр. Спасовица на 3 км югоизточно от 

гр. Белово – археологически паметник, обявен с ДВ 58/26.07.66 г. 

- Античен град Германея (гр. Сапарева баня), обявен за археологически 

паметник в ДВ 79/04.10.68 г. 

- Средновековна църква “Св. Никола” (гр. Сапарева баня) – археологически и 

архитектурен паметник, обявен с ПН 4782/21.12.78 г. 

- Пещи за топене на желязо в м. Кулацето на 2 км южно от с. Бистрица (община 

Дупница) - обявен в ДВ 77/04.10.1968 год. 

- Късноантична крепост в м. Тополяне на 1,5 км югоизточно от с. Бачево 

(община Разлог) - обявен в ДВ 63/73 год. 

  

Интерес  за развитие на туризма представляват и някои паметници с местно 

значение, които могат да представят архитектурни и традиционни битови страни на 

местното население, включително някои занаяти, например: 

- Наличие на 5 броя групови архитектурни ансамбли  в  с.Голямо Белово  

- Воденица (с. Бели Искър) 

- Тепавица (с.Марица) 

Празнично обреден календар на населението 

Съвременният празнично обреден календар в населените места включва 

основно: 

- Събори (най-често обвързани с религиозен празник); 

- Други религиозни (Гергьовден, 15 Август - Голяма Богородица, Тодоровден, 

Духовден ) 

- Фестивали (рок, рали, боб, носиите); 

- Природна тематика – празник на водата, Еньовден). 

 

В този контекст е възможна и подходящо да се осъществи свързаност с 

природозащитния календар, респективно стартиране на инициативи за празници и 

събития, които в съзнанието на местните хора отразяват природните ценности  на Рила 

планина, включително националния парк, местни традиции и същевременно са част от 

природозащитния календар както в страната, така и в европейски  и  международен 

план: 

- Седмица на гората 

- Ден на водата (22 март) 

- Еньовден ( прасник на билките) 

- Световен ден на туризма ( 27 Септември) 

- Ден на парковете ( Европейски и в България -24-27 Май) 

- Европейски ден без автомобили ( 22 Септември) 
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1.19. ЛАНДШАФТ 

1.19.1. Структура на ландшафта 

Ландшафтът е специфична географска територия, представляваща система от 

всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която 

се променя във времето под влияние на природните фактори и човешката дейност. 

Потенциален ландшафт е ландшафт, който се е формирал и функционира 

единствено под въздействието на природните фактори за ландшафтна 

диференциация. Антропогенната дейност често се намесва и трансформира даден 

ландшафт в известна степен, като по този начин се формира съвременният 

ландшафт, който представлява потенциалния с оказаното антропогенно влияние. 

Пространствената структура ландшафтите включва подреденоста и взаимното 

разположение на елементите на геосистемата и отразява многообразието от различни 

по териториален обхват и свойства ландшафти на определена територия.   

 

Фактори на височинна ландшафтна поясност  

Главният фактор за формирането на ландшафтни пояси е промяната, която 

настъпва в редица основни климатични елементи с промяната на надморската 

височина. В Рила планина се наблюдава ясна корелативна връзка между промяната на 

даден климатичен показател и увеличаването на надморската височина. Изчислено е 

че средно с 0,57о С се понижава температурата на въздуха с увеличаване на 

надморската височина с 100 m. Изложението на склоновете спрямо световните посоки 

допълнително усложнява тази обща закономерност. Склоновете с южна компонента на 

експозицията получават повече слънчева радиация в сравнение с тези преобладаващо 

северно изложение. Общият градиент по южните склонове е 0,61о С, а по северните 

0,54о С. Трябва да се има предвид, че разликите в температурата на почвата са още по-

големи в сравнение с тази на въздуха поради постоянната циркулация на въздушни 

маси по планинските склонове. Тези различия в климатичните условия водят и до 

формирането на височинна асиметрия на растителните и ландшафтните пояси. В по-

ниските хипсометрични пояси на Рила планина често може да се наблюдава как на 

една и съща надморска височина на два срещуположни склона – единият с южно 

изложение, другият със северно, са формирани различни ландшафти с различна 

растителна покривка. По склона със северно изложение се намира умерен хумиден 

ландшафт с мезофитна предимно букова гора, а по този с южно изложение 

топлоумерен семихумиден ландшафт с гора главно от горун.  

В обобщението за съществуващите климатични условия в зависимост от 

експозицията на склоновете се установява следната поясност. Нулевият изотерм 

преминава по северните склонове на 2500 m н.в., а по южните на 2550 m н.в. Над него 

се намира поясът на алпийския климат, където няма устойчив период с вегетационни 

температури. Поясът на субалпийския климат е разположен над около 2000 m н.в. по 

северните и 2050 m н.в. по южните склонове. В него се наблюдава период с 

температура над 10оС, но той е по-кратък от 60 дни. Затова в този пояс не се формира 

горска растителност. Поясът на хладния планински климат се намира над 1350 m н.в. по 

северните склонове и 1450 m н.в. по южните. В този пояс вегетационният период е от 120 

дни в долната му част до 60 дни към горната граница. Типични за този пояс в Рила са 

иглолистните гори. В по-долния пояс на умерения планински климат вегетационният 

период е между 120 и 180 дни. В този пояс горите са широколистни, като основен 

едификаторен вид е обикновеният бук. 

 

Таксономична йерархия  

Пространствената структура отразява многообразието от различни по 

териториален обхват и свойства ландшафти на Земята. Класификацията на 

ландшафтите отразява хоризонталната диференциация, а таксономията тяхната 

градация или йерархия. Класификационната система отразява съществуващото 

разнообразие от различни по ранг и пространствено изражение ландшафти, а 
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ландшафтната карта отразява диференциацията на определено таксономично ниво 

(нива). За изясняване на ландшафтната диференциация на територията на НП Рила е 

използвана класификационна система със следните таксономични нива: 

Основни таксономични  нива               Диагностични критерии 

Клас                                                       проявление на зоналността 

Тип                                                         хидро-климатични условия 

Подтип                                                   типове растителност 

Род                                                          тип релефообразуващ процес 

Вид                                                          скална основа  

Подвид                                                     според степента на трансформация 

На територията на НП “Рила” може да се обособи само един клас – планински 

ландшафти. Като основание за това може да се изтъкне ясно изразената 

диференциация на ландшафтите във височина, която се изразява във формирането на 

добре обособени растителни пояси, обусловени от различията в трансформацията на 

слънчевата енергия с увеличаване на надморската височина и оттам на хидро-

климатичните условия.  

За диференцирането на ландшафтите на ниво тип са използвани комплексни 

хидро-климатични показатели и индекси, на базата на които са обособени три типа 

ландшафти: 1) Студени хумидни; 2) Хладни хумидни и 3)Умерени хумидни.(Приложение 

1.19, Табл. 1.19 – 1). В рамките на типовете ландшафти са обособени подтипове, които 

са представени под формата на височинни пояси.  които също добре се корелират 

със стойностите на хидро-климатичните показатели. Първият тип ландшафти – Студени 

хумидни в Рила планина се диференцира на два подтипа – на ландшафти, 

формирани в пояса на алпийската тревна растителност и подтип ландшафти,  

формирани в пояса на субалпийската храстова растителност. Хладните хумидни имат 

само един подтип – ландшафти, развити в пояса на иглолистните гори. Типът с умерени 

хумидни ландшафти по принцип се диференцира на два подтипа – ландшафти, 

развити в пояса на буковите гори, който заема по-голяма надморска височина. В Рила 

планина под него се намира подтипът с ландшафти, развити в габърово-горуновия 

горски пояс. Този подтип обаче се намира извън границите на НП Рила.  

На ниво род ландшафти като основен диагностичен критерий се приема 

преобладаващият  тип релефообразуващ процес. Геоморфоложки проучвания  

показват, че над около 1900 – 2000 м н.в. преобладаващите съвременни 

морфогенетични процеси са периглациалните. От друга страна в тази част на 

планината най-характерен облик придава глациалната морфоскулптура, която е 

изключително реликтна. Затова тук преобладаващият тип релеф е периглациалният и 

реликтноглациалният. В по-ниските части на планината преобладаващите съвременни 

морфогенетични процеси са ерозионно-денудационните. Там където ландшафтите са 

изградени върху метаморфна или магмена основна скала от родът ландшафти е 

ерозионно-денудационни. По-различен характер има релефът в ландшафтите, 

формирани върху моренни материали. Те имат реликтноглациален произход, но 

преобладаващите съвременни процеса са ерозионно-денудационните. Затова те 

формират отделен род ландшафти – реликтноглациални и ерозионно-денудационни. 

При диференциацията на ниво вид за водещ фактор е приета литогенната 

основа. За целите на ландшафтната диференциация разнообразната скална основа 

е генерализирана като основен признак се използват състава и свойствата на скалите. 

Така са отделени три групи скали: 1) магмени (гранитоидни) скали; 2) метаморфни 

скали; 3) глациални и флувиоглациални седиментни скали. Най-голяма площ от парка 

е изградена от гранитоидни скали (63 889 ха или над 82%). На метаморфни скали в 

парка са формирани ландшафти, заемащи площ от 9878 ха (12,7%) главно в 

северозапданата част. Най-малка площ (4038 ха или 5,2%) заемат ландшафтите, 

формирани на глациални и флувиоглациални седименти. 

Подвид ландшафти. За да се оцени степента на антропогенната 

трансформация е необходимо първо да се изясни какъв е фоновият потенциален 

ландшафт. В долните два подтипа ландшафти (в пояса на буковите гори и в пояса на 

иглолистните гори) се приема, че потенциалните ландшафти са горските. Както се 
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вижда и от името, в пояса на субалпийската храстова растителност се очаква за 

потенциалните ландшафти да се приемат тези, в които клекът е добре запазен. В 

действителност поради суровите климатични условия има значителни участъци, в които 

почти няма растителна покривка. Затова в този пояс като първични ландшафти трябва 

да се считат както тези с голи скали, така и тези с клекова покривка. Това се отнася и за 

ландшафтите в по-високо разположения подтип с алпийска тревна растителност. Тук 

първичните ландшафти включват както алпийските ливади, така и широко 

разпространените сипеи и други видове голи скали.  

В иглолистния и буковия горски за вторични се приемат ландшафтите, в които 

първичната горска растителна покривка е заменена с тревна или тревно-храстова. В 

зависимост от времето в което тези ландшафти се развиват като безлесни, може да се 

наблюдава и промяна в почвения профил. Тъмноцветните и кафявите горски почви 

постепенно се трансформират във вторично затревени, при които се наблюдава ясен 

хоризонт с чим. В пояса на субалпийската храстова растителност ландшафтите с 

тревна растителност също се приемат за вторични. Известно е, че в миналото големи 

райони с клек са били опожарявани с цел освобождаване на площи за пасища.  

Силно изменените ландшафти включват територии, където структурата на 

геокомплексите е коренно променена. Към тях се отнасят участъци в които е извършван 

добив на инертен материал, площта на яз. Бели Искър (където сухоземните ландшафти 

са трансформирани в аквални) и територията на големия пожар на изток от долината 

на р. Мальовица. Като защитена територия ландшафтите в националния парк се 

отличават с ниска степен на антропогенна трансформация. Първичните ландшафти 

заемат повече от две трети от територията му (69,6%), а вторичните 29,7%. Ландшафтите 

със значителни антропогенни промени заемат по-малко от един процент от 

територията му (0,7%).  

 

Характеристика на типовете ландшафти  

Студени хумидни ландшафти. Този тип ландшафти в Рила се намират в 

хипсометричния пояс над 2000 м н.в. по северните склонове и над 2050 м н.в. по южните. 

Средногодишните температури са ниски – на долната граница на пояса те са около 

2,5о С, а над 2500 м н.в. те стават отрицателни. Сумата на валежите е значителна - около 

1100mm, като на валежите от сняг се падат над 50%. Снежната покривка е устойчива, 

като продължителността й е 200-250 дни. Температурните суми са недостатъчни за 

развитието на горска растителност. Условията позволяват единствено развитието на 

храстова растителност, като над 2500 м н.в. тя се замества с тревна. Ландшафтите с 

едификатор клек образуват пояс, над който се намират алпийските ливади. Това дава 

основание този тип ландшафти да бъде подразделен на два подтипа ландшафти с 

характер на височинни пояси: субалпийски и алпийски. Подтипът на ландшафтите в 

пояса на алпийската тревна растителност в Рила е разположен над 2500 м н.в. Общата 

му площ в границите на националния парк възлиза на 8782 ha или около 11% от него. 

Подтипът на ландшафтите в пояса на субалпийската храстова растителност е развит 

между 2000 и 2500 м н.в. Площта му в пределите на парка е 38 790 ha или около 50% от 

тази на пояса.  

Хладни хумидни ландшафти. Този тип ландшафти заема площ Той не се 

дифиринцира на подтирове. Развит е в пояса на иглолистните гори между 1450 м н.в. по 

северните склонове и около 1500 м н.в. по южните склонове. Към долната граница на 

пояса средногодишните температури са около 5,4-5,6  С, като с увеличаване на 

надморската височина те намаляват. Средногодишната сума на валежите е в рамките 

на 900-1000 мм, като с увеличаване на надморската височина те бележат увеличаване. 

Значителна част от тях пада под формата на сняг, формирайки устойчива снежна 

покривка със средна продължителност около 100 дни годишно. Индексът на де Мартон 

също бележи леко нарастване с увеличаването на надморската височина, като по 

южните склонове той се променя от 60 до над 75, а по северните от 65 до 85. В този пояс 

не се наблюдава недостиг на влага, същевременно топлинните условия са 

благоприятни за развитието на дървесната растителност – броят на дните с 

вегетационни температура нараства от 60 при горната му граница до около 120 при 
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долната му. Това показва, че в този пояс съществува оптимален баланс между топлина 

и овлажнение. Затова тук се наблюдава максимална биопродуктивност, която се 

илюстрира от величествените иглолистни гори тук.  

Умерени хумидни ландшафти. Този тип ландшафти заемат само 4% от площта 

на парка, но в планината като цяло тяхното разпространение е значително по-широко. 

Те са разпространени от подножието до около 1500 м н.в. Средногодишната 

температура е над 5  С, като към долната граница до около 9  С. Периодът с 

вегетационни температури е над 120 дни годишно. Годишната сума на валежите 

намалява с намаляване на надморската височина, като съществуват различия между 

северния макро склон на Рила и южния както по отношение на количествата, така и по 

отношение на техния режим. По-северния макро склон повече валежни суми се 

събират през топлото полугодие, докато по южните разпределението е обратното, 

което може да доведе до формирането през лятото на период с недостиг на влага. 

Стойностите на годишния индекс на де Мартон са между 40 и 60.  

Типът с умерени хумидни ландшафти се диференцира на два подтипа – 

ландшафти, развити в пояса на буковите гори, който заема по-голяма надморска 

височина, предимно върху склонове със северна експозиция и ландшафти, развити в 

габърово-горуновия горски пояс, който обикновено е на по-малка надморска височина, 

главно върху южни склонове. Вторият подтип не се среща в националния парк. 

 

1.19.2. Естетически качества 

Ландшафтно-естетическа оценка  

Естетическата стойност на ландшафта е пряко свързана с възприятията на 

хората за заобикалящата ги среда. Въпреки, че естетическите качества на 

ландшафтите може да възприемат посредством различни сетива като зрение, 

обоняние, слух, чувства, основната част от възприятията на хората за света се получават 

посредством зрителния апарат. От тази гледна точка като водещи критерии при 

ландшафтно-естетическата оценка следва да се вземат предвид визуални показатели 

като атрактивност на външния облик на ландшафта, видимост, характер на 

ландшафта. На тази основа е разработена пет степенна скала, която се базира на 

характерните особености на ландшафтите от отделните таксономични нива, свързани 

с тази категория. При типовете ландшафти с най-високо се оценяват студените 

хумидни, които поради специфичните особености на надземната си структура 

осигуряват най-добра видимост и съответно атрактивност на външния облик. След тях се 

нареждат умерените студени хумидни следвани от умерените хумидни и умерените 

топли семихумидни. На ниво род с най-висока естетическа стойност се открояват 

периглациалните и реликтноглациални ландшафти. Техните геоморфоложки 

особености предопределят голямо разнообразие от релефни форми с голяма 

атрактивност на външния облик като циркуси, пирамидални върхове и други, които 

придават живописност на пейзажа и в същото време осигуряват отлична видимост. На 

ниво подвид ландшафти с най-голяма естетическа стойност се оценяват водните 

обекти и влажните зони, тъй като наличието на водни източници се определя като един от 

най-важните фактори за повишаващи естетическата стойност на ландшафтите. 

Естествените иглолистни гори също следва да получат висока естетическа оценка, но 

поради широкото им разпространение на територията на парка и различията в 

отделните му части, би трябвало да се приложат допълнителни критерии за 

диференциране. Такива критерии са възраст на горите, видов състав, височина, и 

произход, които са налични в лесоустройствените планове. Степените за оценка на 

естетическата стойност са следните: 1) уникална стойност – характерна е за природни 

образувания с уникални характеристики като скални феномени, атрактивни водни 

обекти (например живописни езера водопади), находища на ценни биологични видове 

и др.; 2) много висока стойност – с нея се оценяват гори с висока степен на 

консервационна значимост, периглациални и реликтно-глациални ландшафти с 

отлична видимост, езера и водни течения, влажни зони и др.; 3) висока стойност – в тази 

категория попадат всички останали естествени и слабо изменени ландшафти; 4) 
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средна стойност – средно изменените ландшафти; 5) ниска стойност – силно 

изменените ландшафти. 

За пълноценното възприемане на ландшафта от посетителите е важно да се 

установят места с особени естетически качества и подходящи места за наблюдения, от 

които да се разкриват възможности за живописни или обзорни гледки. От гледна точка 

на ландшафтната структура най-голям бой подобни места са разположени в 

студените хумидни ландшафти от алпийския и субалпийски пояс с периглациални и 

реликтно глациален релеф. Особени естетически качества притежават ледниковите 

езера разположени в дъната на циркусите, които са повече от 120 на брой. Те 

притежават уникално съчетание от атрактивност на пейзажа и ландшафтни елемент 

включващи както абиотични (вода, скали) така и биотични компоненти (растителност, 

животни).  

 

Антропогенни въздействия върху ландшафта 

 

Природните ландшафти са подложени на различни по характер и интензитет 

въздействия вследствие на човешката дейност. Според степента на въздействие са 

обособени три категории – първични (естествени), вторични (слабо изменени) и 

антропогенни (силно изменени). На ниво подвид ландшафти, 69,6% (53935 ха) от 

територията на парка се отнася към естествените и полуестествени ландшафти. При 

Алпийските ливадни ландшафти те са представени от две разновидности: първични 

ливадни ландшафти и първични ландшафти на голи скали. При субалпийските са 

представени отново от две разновидности: първични ландшафти с клек и голи скали. В 

поясите на иглолистните и широколистните гори в тази категория попадат първичните 

горски ландшафти. Слабо изменените ландшафти включват териториите с вторична 

тревна растителност в субалпийския, иглолистния и широколистния горски пояси. Те 

заемат 36,5% (23015,3 ха) от площта на парка. Силно изменените ландшафти заемат 

площ от 541 ха (0,7% ) и са представени от 14 ареала разположени предимно по 

периферията на парка. С най-голяма площ е пожарището в района на Мальовица 

(345,2 ха), следвано от язовир Бели Искър (80,6 ха). Останалите участъци са със 

значително по малка площ (от 3 до 23 ха) и включват основно места за спорт и кариери.  

Проявленията на човешката дейност в района на парка, които водят до 

нарушаване на структурата на ландшафта и намаляване на неговата естетическа 

стойност се изразяват основно в изграждането на хидротехнически съоръжения, 

прокарване на просеки за електрически далекопроводи, причиняването на горски 

пожари и негативните въздействия от туризма. Хидротехническите съоръжения включват 

две каскади за водохващания опасващи планината съответно на около 1200 и 1900 м. 

По отношение на характера на образуваните антропогенни релефни форми те може 

да се разделят на две групи – позитивни и негативни. Позитивните са свързани с 

насипване на изкопаната земна маса и формиране на насипища (табани). Горските 

пожари са елемент от естественото развитие на ландшафтите и важна част от 

сукцесионната смяна на растителната му покривка. Въпреки това те са крайно 

нежелано явление за защитените територии тъй като променят значително характера на 

ландшафта и намаляват съществено естетическите му качества. На територията на НП 

„Рила“, като през последните години са се случили няколко големи пожара. Негативно 

въздействие върху естетическата стойност на ландшафтите оказват и електрическите 

далекопровод, чието прокарване е свързано с изсичането на просеки в горите и 

изграждане на съответната инфраструктура. Доста по-сериозно въздействие има 

туристическата дейност, тъй като вече е застъпена почти повсеместно. Увеличаването 

на туристопотоците най-често води до разширяване оформяне на успоредни пътеки по 

вече съществуващите такива, което води до унищожаване на естествената тревна 

растителност и засилване на ерозията. Най-силно се проявява този проблем в райони с 

добре изградена транспортна инфраструктура. Изложените проблеми илюстрират по 

безспорен начин нуждата от разработване на цялостна програма за управление на 

ландшафтите в защитената територия, която да е съобразена както с приоритетните 

консервационни дейности така и с рекреационните функции на парка. 
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1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Води 

В резултат на проведените хидрохимични проучвания е установено, че речните и 

езерните води в НП „Рила“ се характеризират с много високо качество по основните 

групи физико-химични параметри (кислороден статус, ацидификация/вкисляване, 

биогенно натоварване, солеви режим), като не са регистрирани случаи на ясно 

антропогенно замърсяване на територията на парка (в обследваните 17 реки и 18 

езера 

Почви 

Изследваните метали са в ниски концентрациии, съответстващи на фона, 

установен за европейските гори (ICP-Forest and ICP-IM, 2002). Резултатите не се 

различават от получените в европейската мрежа за мониторинг на почвите в горските 

екосистеми. При тълкуването на данните обаче, следва да се има предвид ниското 

количество на металите в повърхностните почвени слоеве. То е показателно за висока 

акумулация на метали в растенията в много силно кисела среда, от където следва 

обогатяването на постилката, но не и на замърсяване 

Въздух 

Състоянието на атмосферния въздух е в пряка зависимост от климатичните и 

метеорологични фактори, релефа на територията, наличието на ерозионни процеси, 

състоянието на растителността и антропогенното натоварване на територията на парка 

и прилежащите му територии. 

Взаимовръзката между всички фактори е сложна и динамична и повлиява 

състоянието на атмосферния въздух в различните части на парка по различен начин. 

На територията на парка няма изградени пунктове за мониторинг на качеството 

на атмосферния въздух и оценката на състоянието е на база съществуващи данни в 

прилежащите територии и експертен анализ. 

На територията на НП Рила няма стационарни източници на емисии. Основното 

замърсяване на въздуха е от неорганизирани емисии с естетствен и антропогенен 

характер. 

Източници на неорганизирани емисии, повлияващи състоянито на  атмосферния 

въздух: 

1. Естествени 

1.1. Ерозионни процеси 

Ерозиралите терени са източник на общ прах и ФПЧ10 (финни прахови частици), при 

неблагоприятна комбинация от открити, засегнати от ерозия терени, ниска влажност, 

висока температура и сикока скорот на вятъра. Инверсии, характерни за някои части 

на планината, са причнина за задържане на бавното разсейване на замърсяването и 

концентрирането им в негативните релефни форми. 

1.2. Релеф 

Релефът обуславя характерната местна атмосферна циркулация. Релефът на 

планината може да се приеме от една страна кто преграда, която променя посоката и 

скоростта на вятъра и респективно разпространението на атмосферните 

замърсители, а от друга страна речните долини, като проводник на замърсителите към 

по-ниските части. 

1.3. Вятър 

Вятърът, освен със своята скорост и посока, въздейства и чрез реализирането на внос и 

пренос на замърсители, основно на общ прах и ФПЧ 10. 

1.4. Валежи 

Валежите нарастват с увеличаване на надморската височина от около 600 мм сумарно 

за година на 800 м н.в. до 1100-1200 мм във високата планина. Дните с валеж са седно 

130-160дни годишно, като дните с валеж от дъжд и дните с валеж от сняг се променят с 

промяната на надморската височина, но във всички случаи повлияват благоприятно 
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състоянито на атмосферния въздух и ограничават разпространението на 

замърсителите. 

2. Антропогенни 

2.1. На територията на парка, антропогенни източници на замърсяване са 

транспортните маршрути, хижите, заслоните, разрушаващите се гради и 

обекти.  

2.2. От прилежащите територии, антропогенни източници на замърсяване са 

тангиращите на парка населени места, курортните комплекси, обходните 

транспортни пътища. Различните населени места имат различен натиск 

върху парка по отношение качеството на атмосферния въздух, в зависимост 

от състоянието на въздуха във всяко едно от тях , както следва: 

 Община Благоевград – има установени превишения и попада в 

обхвата на Заповед №РД-969/21.12.2013, с която се утвърждава 

списък на районите (в т.ч. и агломерациите) за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) по 

отношение на ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ (полициклични ароматни 

въглеводороди) 

 гр. Белица, Община: Разлог, Населено място: с. Бачево, с. Годлево, 

с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно Драглище,  Община: 

Симитли, Населено място: с. Долно Осеново;  Община: Якоруда, 

Населено място: гр. Якоруда; Община: Дупница, Населено място: 

с. Бистрица, с. Самораново;  Община: Сапарева баня, Населено 

място: гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово; Община: 

Белово, Населено място: гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо;  

Община: Долна баня, Населено място: гр. Долна баня;  Община: 

Костенец, Населено място: гр. Костенец;  Община: Самоков, 

Населено място: гр. Самоков, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. 

Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил - няма установени 

превишения и не попада в обхвата на Заповед №РД-969/21.12.2013, 

с която се утвърждава списък на районите (в т.ч. и агломерациите) 

за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

(РОУКАВ). 

 

Обща информация за основните замърсители на атмосферния въздух и влиянието им 

върху човешкото здраве и екосистемите: 

 Нетоксичен (общ) прах и  прахови частици РМ с големина до 10 g 

Източници: битово отопление, непочистени транспортни и пешеходни трасета, уност 

на прах от ерозирали терени и непочистени площи 

Ефекти върху здравето на човека: 

РМ не е единична субстанция, а е вид смес на замърсители с различни химични 

свойства и вариращи физични свойства като големина и повърхност, което оказва 

голямо влияние върху разпределението и отлагането в респираторния тракт. Има някои 

причини, поради които се предполага, че малките финни частици на РМ са по-тясно 

свързани с много ефекти върху здравето. Частиците с диаметър под 10 g могат да 

преминат от другата страна на ларинкса и да навлизат в торакалните въздушни пътища 

у човека. Ефекти върху здравето възникват и при много ниски нива на канцентрацията на 

РМ, даже без видим праг. 

Чувствителните подгрупи са възрастните, страдащите от кардиорес-пираторни 

заболявания и страдащите от астма от всички възрастови групи. Като правило за всички 

други, допълнително изложени на влиянието на прахови частици поради други причини 

(активни и пасивни пушачи, излагане, свързано с работата), се очаква рискът да е по-

висок отколкото при другите. 

Влияние върху околната среда- влияе директно върху флората и фауната. Затруднява 

дишането, фотосинтезата, както и други биохимични и физиологични ефекти, в 

зависимост от химичното съсдържание на праха. 

 Серен диоксид (SO2)  
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Източници: Горивни (отполителни) инсталации 

Влияние върху човешкото здраве: SO2 при вдишване е краткосрочен дразнител и 

високите концентрации могат да причинят трудности в дишането у хора, изложени на 

влиянието му. Страдащите от астма и хронични заболявания на белите дробове са 

особено чувствителни към вредното му влияние. SO2 според диапазона на замърсяване 

може да предизвика пристъпи на астма.  

Влияние върху околната среда: SO2 влияе директно на растителността, като се поглъща 

от надземните части на растенията. В зависимост от погълнатото количество на единица 

време, в тъканта на растенията протичат различни видове биохимични и физиологични 

ефекти. Особено чувствителни са ниските растения лишеи, мъхове.  

Влияние върху материални обекти:  - Емисиите на SO2 могат да допринесат за корозия 

на материалите. SO2 директно се натрупва по повърхността и след това се превръща в 

сулфати; освен това в атмосферния въздух SO2 се превръща в сулфатни частици, които 

се отлагат по повърхности и да доведат до корозия. И SO2 и сулфатните частици са 

разтворими в дъждовните капки и така могат да увеличат киселинността на валежите и 

да ускорят корозията. При наличие на SO2 и NO2 се получава синергетичен корозионен 

ефект. 

 Азотен диоксид  NO2 (и NO азотен  оксид) 

Източници: горивни (отоплителни инсталации), МПС 

Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в присъствие на летливи 

органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства 

химически, в резултат на което се образува вторичният замърсител - озон. 

Влияние върху човешкото здраве: Краткосрочно и дългосрочно излагане на NO2  може 

да предизвика различни ефекти върху здравето на хората. Краткосрочно излагане на  

много висока концентрация може да се изрази в остри белодробни увреждания у 

здравите индивиди. Излагане на хора с хронични белодробни болести като астма и 

хронично обструктивно белодробно заболяване (СОРD) може да предизвика 

краткосрочни реакции като промени във функцията на белите дробове или в 

податливостта на въздушните пътища. Трайното излагане се свързва с повишени 

респираторни симптоми. 

Влияние върху околната среда: Растителността поглъща азотните оксиди по същия 

начин както и СО2 . Ако в течение на времето се абсорбира твърде много NO2 , може 

да се появят остри увреждания под формата на некроза. Предполага се, че се 

увреждат биологичните мембрани и хромопластовете.  

 Оловни аерозоли (Рb) 

Източници: МПС и вида на ползваните бензини 

Влияние върху човешкото здраве: Оловото, суспендирано във въздуха, попада в 

организма на човека чрез дихателната система, замърсени храни и вода. От 

дихателната система оловото се поглъща в кръвоностната система почти до 100%.  

Поглъщането на метала от растенията има ключова роля при навлизането му в 

хранителните вериги. Наблюдаваните преки ефекти върху здравето са: хематологични 

(frank anemia, намалено производство на хемоглобин) и неврологични. 

Влияние върху околната среда: 

Оловото се натрупва в почвата чрез антропогенните промишлени, градски и 

селскостопански дейности. Концентрацията на олово в почвите е свързано с близостта 

на магистрали и пътища, с плътността на транспорта и местните метеорологични 

условия. Растенията могат да премахват малки количества олово от почвата. При 

системно и многократно замърсяване с олово се изменя структурата и 

разнообразието на естествената среда. 

Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в присъствие на летливи 

органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства 

химически, в резултат на което се образува вторичният замърсител - озон.  

Поради това, че територията е с много ниско антропогенно въздействие, 

регламентирано изградена туристическа инфраструктура с режим на ползване, 

намаляване на ерозиралите площи, отдлаечеността на прилежащи площи с 

установени наднормени нива на атмосферни замърсители, както и отчитайки 
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характерния релеф и климат, не се предполага наднормена концентрация на който и 

да било от анализираните замърсители. 

В хипотезата на предвидените програми, проекти, норми и ограничения в 

настоящия план, се предполага ограничаване до степен на елиминиране на 

вероятностите за влошаване на качеството на атмосферния въздух. 

 

ПЪРВА ОЦЕНКА 

 

1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

1.21.1. Уязвимост 

Ландшафтът и по-голямата част от природните местообитания в НП „Рила“ се 

отличават с ниска степен на уязвимост. Със средна степен на уязвимост е оценено 

природно местообитание 3160 Естествени дистрофни езера, което е в добро 

състояние, но негативно въздействие може да окаже еутрофизацията, породена от 

битово замърсяване или органично замърсяване с друг произход. В тази връзка е 

необходим ефективен контрол върху спазването на ограничителните режими в парка, 

както и мониторинг на състоянието на природното местообитание. Промяната в 

хидрологичния режим на водните тела е възможна заплаха за местообитание 6430 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс, което също е оценено със средна степен на уязвимост. Такава е степента и за 

6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините – 

приоритетно за опазване местообитание на европейско ниво. Естествените 

сукцесионни процеси водят до подмяна на картъла с други видове от тревната 

растителност, а в по-носките части на парка е възможно настъпление на храсти. С 

висока уязвимост се отличават местообитания 7140 Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища и 91D0 *Мочурни гори (второто приоритетно за опазване на 

европийско ниво), тъй като и двете местообитания са зависими от промените в 

хидрологичния режим на териториите. В случая със защитените територии това най-

често се дължи на естествени процеси на пресъхване. Трябва да се има предвид 

обаче, че евентуални дейности по отводняване или отклоняване на води водят директно 

до промени в тези местообитания. 

Сред представителите на флората най-уязвими са сладководните водорасли. 

Основните заплахи са свързани с напредващия процес на затлачване на езерата с по-

голямо развитие на дезмидиеви водорасли. Част от сладководните водоеми, 

разположени на територията на НП „Рила“, са включени в Червения списък на 

българските влажни зони като критично застрашени и уязвими: Рибно езеро, Рибното 

езеро, Седемте езера, Мусаленски езера, Рибни езера, Урдини езера, Ковачеви езера. 

Необходимо е намаляване на антропогенното въздействие в близост до езерата, 

особено до критично застрашените и уязвимите, а също ограничаване на пашуването 

по бреговете на езерата.  

Макромицетите са със средна степен на уязвимост и по-конкретно ядливите 

гъби като манатарките и Пачия крак, които се събират без необходимия контрол на 

територията на парка. 

Като цяло флората на НП „Рила“ е със средна степен на уязвимост. По-голяма 

част от територията на парка е трудно-достъпна и видовете са с ниска степен на 

уязвимост. Същевременно, край райони с по-интензивен туризъм и край туристическите 

пътеки, степента на уязвимост е по-висока. В отделни пасища се наблюдава 

прекомерно изпасване, поради струпване на голям брой едър рогат добитък. 

Препоръчва се мониторинг на състоянието на популациите на видовете с висока 

консервационна значимост в райони с интензивен туризъм. Определяне на норми за 

натовареност на отделните пасища и строгото им спазване. 

С изключение на земноводните и влечугите (херпетофауната), останалите 

представители на фауната са оценени със средна степен на уязвимост. За 

безгръбначните животни уязвимостта идва от прекомерна паша, утъпкване и ерозия на 

тревните съобщества в безлесните територии, разположени около кошари, места за 
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водопой и прокари, промяна в оводняването на сладководните басейни. За рибите 

заплаха е изграждането на хидротехнически съоръжения и нерегламентирания 

риболов. Като цяло птиците в парка са уязвими в средна степен главно от въздействия 

като бракониерство, увреждане на горските местообитания при санитарни сечи и 

пожари, безпокойство поради големия брой туристи в определени участъци от парка. 

Основните заплахи за едрите бозайници са безпокойство от човешко присъствие, 

незаконен лов, скитащи кучета, незаконна сеч, изолация (дива коза, лалугер). 

Прилепите са уязвими при пожари в горите, както и при сечи в близост до границите на 

парка, тъй като обитаемите територии обхващат и такива райони. 

 

1.21.2. Рядкост 

Преобладаващата част от природните местообитания са със средна и висока 

степен на рядкост. Като редки във висока са оценени местообитанията 7140 Преходни 

блата и плаващи подвижни торфища (с ограничено разпространение в България), 9180 

*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове (приоритетно за 

опазване на европейско ниво и срещащо се в планиниските райони), 91D0 *Мочурни 

гори (приоритетно за опазване на европейско ниво и с разпространение само в 

планинските райони на Западни Родопи, Витоша, Рила и Пирин), 9270 Гръцки букови 

гори с Abies borisii-regis (среща се в Рила, Пирин и Славянка), 95A0 Гори от бяла и черна 

мура (с ограничено разпространение в България). Всички тези местообитания се 

нуждаят от мониторинг за оценка на състоянието им и териториите, които заемат. 

Сред представителите на флората и микотата с висока степен на рядкост са 

макромицетите (10% от видовете в парка са с консервационно значение) и мъховете. В 

Парка са установени 64 вида с ограничено разпространение, от които 62 са оценени 

като застрашени и уязвими спрямо критериите на IUCN. 

Безгръбначните животни са с висока степен на рядкост, тъй като редица видове 

се срещат само в Рила и се отличават със строга привързаност към определен тип 

местообитания. От сигурно гнездещите в парка видове птици, 65 вида са оценени като 

редки или много редки – 57,5%,. Бозайниците (без прилепи) са оценени със средна 

степен на рядкост, като важно е да отбележи, че 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 

(Mustela nivalis galinthias). 

Оценката на природните местообитанията, флората, фауната и микотата на 

национално, европейско и световно ниво показва, че всички типове природни 

местообитания имат важно природозащитно значение и на трите нива. Наличието на 

ендемити и реликтни видове сред папратовидните и семенните растения определят 

значението на тези организмови групи както за българското биоразнообразие, така и за 

европейското и световното. Херпетофауната, птиците и бозайниците също се отличават 

с висока степен на значимост на трите нива. 

 

1.21.3. Естественост 

Всички природни местообитания, както и представителите на флората, фауната 

и микотата се отличават с висока степен на естественост, което се дължи на 

естествения характер на местообитанията на растения и животни и на статута на 

защитената територия. За флората делът на регистрираните чужди видове е 

незначителен – 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. Необходимо е усилитята на управление да се насочат към 

запазване на естествения характер на местообитанията, както и регулиране на пашата 

и спазване на предписаните режими и норми. Мониторингът около пътищата, където се 

практикува off-road туризъм ще помогне за взимане на решения за ограничаване 
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разпространението на някои от неместните видове. С изключение за ихтиофауната, 

при останалите групи животни не са регистрирани неместни видове. Ихтиофауната в 

Парка се характеризира със сравнително ниска степен на естественост, защото 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. 

 

1.21.4. Типичност 

По отношение на показателя „Типичност“ ихтиофауната в Парка е оценена със 

средна степен. Видовете 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. Останалите компоненти на биоразнообразието са 

оценени с висока степен на типичност. Това е в пряка връзка и с оценките по показателя 

„Естественост“. Видовият състав в растителността на местообитанията е типичен и 

отговаря на критериите за типологично определяне на местообитанията. Видовият 

състав на флората, фауната и микотата също е типичен, предвид типичността и 

естествеността на съответните местообитания, в които видовете се срещат. Напр. сред 

прилепите доминират горските видове, които характеризират среднопланинския и 

високопланински височинен пояс в Рилородопския масив. 

 

1.21.5. Размери 

Територията на парка е достъчна за опазването на природните местообитания и 

популациите на видовете от флората, фауната и микотата. Включване на територии от 

ниските части на планината би осигурило повече оптимални територии за сухоземните 

костенурки. Много важно е опазването на горските местообитания в териториите в 

близост до границите на Парка, които са местообитания за птиците с природозащитно 

значение. За бозайниците (без прилепи) не е необходима промяна в границите на 

Парка, но трябва да се осигури връзка (биокоридори) със съседни територии с оглед 

генетичен обмен между субпопулациите на някои видове едри бозайници 

 

1.21.6. Биологично разнообразие 

Някои от природните 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) се характеризират с ниско биологично 

разнообразие, което е естествено за този тип местообитания. Със значително високо 

биоразнообразие се отличават субалпийските и алпийските храстови и тревни 

местообитания, скалните местообитания и всички горски местообитания, както и 

торфищата и мочурите. Тези местообитания осигуряват екологични ниши за 

разнообразието от видове растения, животни, лихенизирани гъби, макромицети при 

условия на естествено състояние и на абиотичните компоненти на средата 

(температура, овлажняване, засенчване, почвен състав и др). В горите са налице и 

множество микро-местообитания (гниеща дървесина, хралупести дървета, планински 

потоци, преовлажнени места край реките), които са от особено голямо значение за 

редица представители на фауната и флората (безгръбначни, птици, прилепи, мъхове, 

макромицети, лихенизирани гъби). Комплексът от условия на средата в Парка определя 

и големият брой регистрирани таксони (видове, родове, семейства и т.н.) от флората, 

фауната и микотата, значителна част от които включени в български и европейски 

документи, регламентиращи опазването им. Участието на ендемични и реликтни 

видове допълнително повишава стойността на защитената територия вече и в 

европейски и световен контекст. 

Сред типовете природни местообитания приоритетни за опазване на 

европейско ниво са: 

 4070 *Храстови съобщества c Pinus mugо; 

 6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 
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 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 

 91D0 *Мочурни гори 

 

При сладководните водорасли 106 таксона са с природозащитен статут в 

различни европейски държави. 

По отношение на лихенизираните гъби (лишеите) консервационно значимите 

видове са Белодробният лишей (с природозащитен статут в редица европейски 

страни), както и Icmadophila ericetorum, Usnea longissima. 

Консервационно значимите видове макромицети 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.  

Сред мъховете Buxbaumia viridis (расте върху гниеща иглолистна дървесина) е 

включен в Прлиожение II на Директивата за местообитанията. 

Значително е присъствието на консервационно значими видове сред 

папратовидните и семенните растения –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. От лечебните растения 

природозащитна значимост са 39 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. 

Ендемичните безгръбначни животни са 280 вида. От тях 123 вида са балкански, 

123 вида са български и 34 вида са локални ендемити. 

По време на теренните проучвания е установен един вид от ихтиофауната, 

приоритетен за опазване в мрежата Натура 2000 – главоч (Cottus gobio). Популацията на 

вида в границите на Парка представлява повече от 10 % от националната популация на 

вида. 

От установените до момента 10 вида земноводни на територията на НП „Рила” 

общо 4 са включени в приложенията на Директивата за местообитанията – 1 вид в 

Приложение 2, 3 вида в Приложение 4 и 2 вида в Приложение 5. Всички видове 

фигурират в ЗБР. Един вид е включен в Червената книга в категорията „Уязвим”. 

От общият брой установени видове птици в парка 143 вида са защитени според 

ЗБР (91,7%), 52 вида са включени в Червената книга на България (33,5%),41 вида са 

включени в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС (25,8%), 32 са включени в 

Конвенцията CITES (20%). 

Девет вида бозайници са включени в Директива 92/43: деветте вида са в 

Приложение 4, а пет от тях и в Приложение 2. Общо единадесет вида са включени в ЗБР 

като седем са в Приложение 2 и девет са в Приложение 3. Два от разпространените в 

парка видове бозайници имат категория „уязвими” (Vulnerable) в Световния Червен 

списък (IUCN, 2015). Това са пъстрия пор и лалугера. Видрата е в категория „почти 

застрашени” (Near Threatened). Всички видове прилепи на територията на Парка имат 

природозащитен статус по българското законодателство и са включени в редица 

международни конвенции за опазване на биологичното разнообразие. 

Посочените данни свидетелстват за значително високото биоразнообразие на 

територията на НП „Рила“, както и за значението на Парка за опзването на 

местообитания и видове, уникални за България и Балканския полуостров, каквито са 

ендемитите и реликтите и за множество видове, оценени като „Застрашени“ и 

„Уязвими“ на европейско ниво. 

 

1.21.7. Стабилност и нестабилност 

Стабилността на ландшафна е оценена със средна степен, поради наличието 

на ерозионни процеси на места в Прака и поради опасността от пожари. И двете 

явления водят до проемни в естественото състояние. 

Средна е и степента на стабилност при местообитанията, свързани с водните 

тела – реки, езера, торфища, мочурища. Дори малки промени в хидрологичния режим 
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могат да доведат до промени във видовия състав на флората и фауната и оттук - загуба 

на типичните за местообитанието видове. 

С висока степен на стабилност се отличават храстовите местообитания в 

субалпийските и алпийските части на планината. 

Някои от тревните местообитания са със средна степен на стабилност, поради 

регистрирани процеси на промени в състава им (сукцесии), предизвикани от 

климатични промени (затопляне), промени в интензивността на пашата (обрастване с 

храсти и дървета при отсъствие на паша), рудерализация на места, където в миналото 

е имало егреци. Местообитание 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 

е стабилно, но е възможно да бъде намалена неговата площ при разширяване на 

териториите заемани от местообитание 4070 * Храстови съобщества c Pinus mugо. 

Горските местообитания са оцецени като стабилни във времето във висока 

степен. Условията на парковия режим са фактор за запазване на тази стабилност. 

Протичането на възобновителна динамика е естествен процес, който не е в 

противоречие със стабилността им. 

Популациите на част от видовете сладководни водорасли са повлияни от 

еутрофизацията и изплитняването на някои езера, затова този компонент на 

биоразнообразието се оценява като стабилен в средна степен. 

Средно стабилни са и популациите на макромицетите. На територията на парка 

се наблюдава антропогенен натиск върху гъбните групировки, дължащ се изключително 

на интензивното и в голяма степен неправилно събиране на гъбите( (най-често плодните 

тела се изтръгват заедно с мицела, а се събират и много млади, незрели екземпляри. 

Често срещана практика е непознатите видове да се изтръгват и захвърлят или да се 

стъпкват. Това намалява степента на стабилност на макромицетите. 

Папратовидни и семенни растения - като цяло популациите в парка са в 

относително стабилно състояние и са сравнително слабо повлияни от антропогенен 

натиск. Единични видове са с много ограничено разпространение и нестабилни 

популации. Разноцветната саусуреа (Saussurea discolor), не е намирана в последните 

50 години. Популациите на лечебните растения в парка са в стабилно състояние, като 

малка част от тях са повлияни от антропогенната дейност, провеждана на територията 

на парка. 

Популациите на безгръбначните животни, земноводните и влечугите са във висока 

степен стабилни, но специално за безгръбначните, необходими са систематични 

проучвания на територията на парка за по-пълни и точни оценки. 

За голяма част от видовете птици в планината няма данни, които да позволят 

оценка на популациите по отношение стабилност/нестабилност. Това важи за повечето 

врабчоподобни птици, совите, кълвачите и др. За редица видове обаче, има сигурни 

данни, че са намалели или изчезнали. Изчезнали като гнездещи са всички видове 

лешояди, а намаляващи са планинският кеклик, хайдушката гарга, скалният орел, 

горският бекас и др. Данните от постоянния мониторинг на глухаря и лещарката 

показват стабилност на популациите им. 

Популациите на едрите бозайници като цяло са стабилни, но регистрираните 

заплахи от антропогенен характер застрашават устойчивото им съществуване в 

дългосрочен план. Съществува потенциалната заплаха от хибридизация при вълка, при 

дивата котка, както и липса на информация в това отношение. Необходим е засилен 

контрол на територията на парка, екологичен мониторинг на популациите на кафява 

мечка, вълк и дива коза, генетичен мониторинг на вълк и дива котка. 

Прилепното съобщество е в относително стабилно състояние, поради 

изключително слабия антропогенен натиск върху екосистемата непосредствено в 

границите на НП. Средната степен на стабилност се определя от въздействия в гранични 

територии на НП. 

 

1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 
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1.22.1.Урбанизирана среда 

1.22.1.1. Оценка на функционалното зониране 

Зона „Резервати“. През последните 70-80 години проведените научни 

изследвания за процесите и динамиката в горските екосистеми, изменението на 

климатичните фактори, сукцесионните процеси и др. показват незначителни негативни 

въздействия, предизвикани от абиотични фактори – бури, ветровали, пожари и др. Над 

горната граница на горите във високопланинските ливади и пасища се наблюдава 

естествено възобновяване от бяла мура, смърч и клек. Причините, довели до тези 

промени, трябва да бъдат предмет на допълнителни проучвания, но основно два са 

факторите – промяна на климата и липса на паша на домашен добитък, която е 

забранена в резерватите. Във високата част на планините лимитиращ фактор за 

разпространението на горската растителност е температурата. При повишаване на 

средната годишна температура се създават условия за развитие на дървесните видове. 

 Най-високите смърчове и ели, регистрирани преди повече от 25 години, вече ги 

няма, но на тяхно място има нови смърчове и ели с височина над 55 метра. 

Естествените процеси следват своя ход. 

Зоната на резерватите е добре разположена в площта на Национален парк „Рила“, 

успешно изпълнява защитните функции и няма нужда от допълнително увеличаване. 

Зона „Туризъм“ е свързана с множество населени места, разположени по 

границата на НП „Рила“и в близост до нея, което е предпоставка за развитие на местен 

поминък чрез разнообразие от туристически услуги в изходните за парка населени 

места.  

Трябва да се отбележи, че територията на НП „Рила“ е само 33,4% от общата 

площ на Рила планина. Всяка промяна, особено на пешеходните маршрути, би довела 

до нарушаване на хармоничната връзка с обектите в зоната около Парк „Рила“. Поради 

тази причина, не предлагаме изменение на обектите в тази зона. Голяма част от 

маршрутите преминават през всички зони. Маршрутите и прокарите за домашни 

животни, които преминават през резервати, са обявени със заповеди на министъра на 

околната среда и водите. 

Оценката на инфраструктурата и капацитета на обектите в зоната за туризъм е, 

че в значителна степен задоволяват нуждите на посетителите. 

Зона „Инфраструктурна“ (Сгради и съоръжения). Обектите, включени в тази зона са 

изпълнявали успешно предназначението си през периода на действие на План 01. За 

част от туристическите обекти се наблюдава непълно използване на капацитета им. 

Необходими са стъпки по оценка на обектите в разрушено или лошо състояние, за да 

се вземат подходящи решения за тази инфраструктура – ремонт или разрушаване.   

Зона „Ограничено човешко въздействие“ (ОЧВ). След зона „Резервати“ това е 

зоната, която в най-висока степен предполага запазване на естествения характер на 

екосистемите и ландшафта в парка. На територията на зоната се намират както 

горски, така и тревисти, скални местообитания, влажни зони – територии с голямо 

видово богатство и с разпространение на природни местообитания и популации на 

консервационно значими видове. Тези констатации са в резултат както на научните 

проучвания, провеждани в периода на действие на План 01, така и в резултат от 

работата по актуализирането му. Именно данните от последните проучвания дадоха 

основание да се предложи разширяване на тази зона, за да се обхванат райони с 

метообитания на важни за опазване видове като дива коза, мечка, глухар, трипръст 

кълвач, врабчова кукумявка, както и типове природни местообитания – горски и 

тревисти. 

Зона „Многофункционална“. Тази зона е свързана със зоната „Туризъм“ чрез 

мрежата от туристически маршрути, започващи в по-ниските части от границата на НП 

„Рила“ и навлизащи в субалпийската и алпийската част на планината. 

Зоната предлага големи възможности за развитие на туристическия бизнес чрез 

предлагане на услуги, рекламиращи местни традиции, занаяти, обичаи др. Допираща 
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до границите на парка, тази зона осъществява връзката с прилежащите територии. В 

зоната се намира и значителна част от природните ресурси, които традиционно се 

ползват от населението – билки, плодове, гъби. Ползването на тези ресурси трябва да се 

осъществява съобразно с посочените норми и предвид местата за събиране. В зоната 

са разположени и част от териториите, подходящи за пасища, които през последните 

години не са използвани достатъчно оптимално, но които имат значителен потенциал в 

бъдеще. Всички дейности в зоната, следва да се съобразяват с режимите и нормите и 

да се осъществяват чрез максимално щадящ природата начин. 

1.22.1.2. Оценка на застроените територии 

Геодезическите дейности по заснемане и отразяване в Кадастралната карта и 

Картата на възстановената собственост са извършени на база: 

 предоставен списък от ДНП „Рила“ за сгради в т.ч. разрушени такива и 

съоръжения намиращи се на територията на НПР 

 съгласуване местоположението на обектите с ръководителите на Парковите 

участъци 

Огледите на терена на застроените обекти - преди всичко хижи, заслони, 

почивни бази и др. съоръжения показаха, че към същите са изградени голям брой 

обслужващи и спомагателни сгради като: бунгала, столови за хранене, складови бази, 

тоалетни и др. - общо 176. 

От направени контролни геодезически замервания на налични сгради в 

Кадастралната карта и Картата на възстановената собственост се оказа, че за 17 има 

сериозни несъответствия, които се коригират. 

За видимите части на техническите съоръжения в т.ч. и водохващания са 

извършени геодезически измервания и всички, които са предмет на КК и КВС, са 

отразени. 

Предоставени документи за собственост на сгради и съоръжения са отразени в 

Регистрите към КК и КВС 

За съоръжения, установени в резултат на инвентаризация и по налични схеми, е 

изготвен обобщен списък с местоположение по паркови участъци. 

Съществуващите туристически хижи в Националния парк са придобили 

десетилетна популярност сред туристите и са достатъчни за обслужване на 

туристическия поток, от което следва, че не е необходимо изграждането на нови хижи в 

следващия период на действие на актуализирания план за управление.  

На територията на Национален парк „Рила” има много сгради, които са 

изградени във връзка с хидроенергийното строителство или за поддържане на 

изградените съоръжения в планината и нямат нищо общо с обслужването на туристите, 

които посещават парка. Голяма част от тези сгради (още към 2001г.) след приключване 

на строителството са изоставени на саморазрушение, с което загрозяват и замърсяват 

природната среда.  

През последните години има случаи на изграждане на фирмени и ведомствени 

почивни бази, които не са предназначени за обществено ползване от туристи, а са 

само за ограничен кръг от хора. Сгради с такива функции имат място само извън 

границите на Националния парк. 

Отдаването на хижите на частни лица за временно или за постоянно ползване 

бележи тенденция през последните години за подобряване на битовите условия в тях. 

Въпреки това обаче, все още условията и услугите, които се предлагат на туристите, са 

далеч от съвременните изисквания. В това отношение например, има още много да се 

прави в насока използване на съвременни технологии за пречистване на отпадъчните 

води, използването на фотоволтаични системи за осигуряване на еленергия и 

пречистване на водите, създаване на подходяща среда около сградите за почивка и 

хранене. 
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1.22.1.3. Оценка  на техническата инфраструктура 

Набраната информация за техническата инфраструктура (главни пътища, 

водохранилища, водохващания, електрификация) по пътя на преки геодезически 

измервания на видими съоръжения и линейни такива, както и от инвентаризация на 

терен и информация от експлоатационните дружества показа следните проблеми:  

 голяма част от изградената инфраструктура, особено за "Язовири и каскади" 

и "Софийска вода" не се позволява да се отразява в наличните КК и КВС 

 не всички експлоатационни дружества имат пълна графична информация 

за обектите, а тази която е налице е схематично нанасяна върху картен 

материал с доста дребен мащаб (М 1: 25 000; М 1: 50 000) 

Картирани (след геодезически измервания) и отразени в ГИС за НПР са: 

 водохващания                            -    64 бр. 

 микро ВЕЦ                                 -   10 бр. 

 хидротехнически съоръжения -   28 бр. 

 съоръжения и шахти                 - 173 бр. 

Техническата инфраструктура към съществуващи сгради е изграждана при 

липса на устройствени планове и обхваща значително по-голяма територия около 

сградите спрямо нормативните допустими норми за целта. 

Общото състояние на техническата инфраструктура в парка може да се оцени 

така: 

 Пътищата (главни), които осигуряват подходите към парковата територия и 

преминаващи през значителна част от нея и успоредно с достъпа до парковата 

територия и които осигуряват контрола и поддръжката на изградените технически 

съоръжения в парка, в по-голямата си част са с недобри експлоатационни 

показатели.  

 Пътищата, изградени на парковата територия имат различна ведомствена 

принадлежност (най-много на "Язовири и каскади") и предназначение; 

 В парка и в контактната зона съществува голяма мрежа от коларски пътища, 

по някои от които в определени сезони е възможно и движение на моторни 

превозни средства 

На база инвентаризация са отразени в ГИС за НП „Рила“ - 9 електропровода, 

преминаващи през територията на парка и както е видно от посочените по-горе данни, 

чрез геодезически измервания са изготвени за 10 бр. Микро-ВЕЦ. 

Анализът по отношение техническата инфраструктура, касаещ разполагане - 

начало и край, площи (сервитути), собственост, е че досега подходът към установяване 

на налична (съществуваща) информация в НПР е по пътя на инвентаризация и 

описване, а не прилагане на съвременни методи и технологии, които удостоверяват с 

най-голяма точност съществуването на всякаква инфраструктура, водеща до взимане 

на верни управленчески решения по стопанисване и поддръжка на същата в 

съответствие със специфичните норми и правила на парка. 

Чрез геодезическите измервания на 10 микро-ВЕЦ се дава възможност същите да 

бъдат картирани точно и отразени в ГИС на парка. 

В значителна степен на база огледа на терен и видимите съоръжения за 

водохващанията - 64, същите са картирани чрез преки геодезичеки измервания и са 

отразени в ГИС за парка, с което на основание на скици за местоположението може 

да се поиска от стопанстващите фирми да докажат законовия статут в т.ч. и сервитути, 

което е от изключителна важност за ДНП „Рила“. 

Продължаващата практика е за голяма част от необходимата информация 

данни да се набират по досегашните методи - копия от налични таблици, информации, 

документи и др. а не по пътя на действащите методи и технологии по набиране и 

отразяване в ГИС, което води до пропуски по отношение на коректност, съхраняване и 

местоположение на всякакъв вид информация. 
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1.22.1.4. Кулутурно-историческо наследство. 

Културно-историческото наследство в околопарковата зона е изключително 

богато и дава възможност за съчетаване между еко-туризъм и културен туризъм. Това би 

заинтригувало както посетителите, които целенасочено посещават парка, така и тези в 

околопарковите бази за отдих. Създаването на такива интегрирани маршрути/услуги би 

подпомогнало управлението на посетителския поток и намаляване на антропогенното 

въздействие в някои критични точки. В същото време, такива маршрути липсват, което 

води и до загуба на социално-икономически ползи за местните хора.  

Съвременният празнично обреден календар в населените места включва 

основно събори, свързани с религиозни празници, като празници с природна тематика 

почти липсват. Подходящо е този календар да се обогати чрез стартиране на 

инициативи за празници и събития, които в съзнанието на местните хора отразяват 

природните ценности на Рила планина, включително националния парк, местни 

традиции и същевременно са част от природозащитния календар както в страната, 

така и в европейски  и  международен план – напр. седмица на гората, Ден на водата 

(22 март), Еньовден (празник на билките), Световен ден на туризма (27 септември), Ден 

на парковете (Европейски и в България – 24-27 май), Европейски ден без автомобили (22 

септември). 

 

1.22.1.5. Оценка на санитарно-хигиенните условия 

Неравномерното разпределяне на посетителския поток изисква решително 

подобряване на санитарно-хигиенните условия в най-натоварените места, като 

например в района на Седемте рилски езера, където близо трихиляден в най-

натоварените дни поток се обслужва от едва две отходни места към двете хижи и 

временните в лагера на Бялото братство.  

 
1.22.2.Социално-икономически условия 

1.22.2.1. Оценка на рекреационната дейност 

НП „Рила“ е територия с изключително рекреационно значение в национален 

мащаб - тя се възприема и основно се ползва за отдих и възстановяване. Прякото 

ползване на природни продукти (горски плодове, лечебни растения, гъби и т.н.) е много 

по-ограничено, също има рекреационен характер и е основно за лично ползване. 

Оценката на посетителите за условията за отдих и рекреация в НП „Рила“ е 

добра, като варира в зависимост от очакванията на различните посетители. Най-

широко се ценят и търсят условията за добре устроен и безопасен пешеходен туризъм, 

който позволява в най-голяма степен наслаждаването на красотата на природата и 

спокойствието на планината и в тази насока са и най-съществените очаквания към 

парковата администрация. Това в особена степен се отнася за групата на т.нар. 

туристи-планинари, извършващи по-дълги пешеходни преходи.  

Нарастването на броя на еднодневните посетители с цел разходка/пикник е 

основно предизвикателство пред управлението на рекреационната дейност в НП Рила. 

Това е значителна по броя си група, за чиито потребности е необходимо да се 

предвиди съответната инфраструктура с оглед ефективното управление на този 

специфичен поток от посетители (беседки, биваци), насочването му към определени 

места на по-малка височина и дори извън границите на парка, информиране,  контрол 

и наблюдение на невралгични места в определени дни с оглед ефикасно овладяване 

на въздействието от гледна точка най-вече на шум и отпадъци. 

Информираността не е на достатъчно високо ниво – както предварителната, 

така и на територията на парка – табелите са недостатъчни, особено на най-

натоварените места, или използват терминология, която не е от компетентността на 

обикновения посетител (напр. „Зона за ограничаване на човешкото въздействие“). 

Наложително е да се засили подаването на информация по електронен път, тъй като 

туристите-планинари подготвят предварително и проучват своите посещения, а за 
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останалата част са необходими перманентни усилия за повишаване на 

информираността чрез разнообразни средства. Използването обаче на печатни 

материали по входните точки или вътре в парка е неподходящо, заради създаването 

предпоставки за допълнително замърсяване с хартиени отпадъци. 

Информираността е от много важно значение повишаване както на познанието, 

така и на безопасността на всички туристи. По-добрата подготовка може да 

предотврати случаите на загубване и необходимост от издирване и спасяване. Много 

важно е разширяването на обхвата на мобилните оператори и създаването на 

достатъчно добри технически възможности за локализиране на изгубени посетители. 

Това в особена степен важи за значително нарасналите по брой еднодневни 

посетители, които като правило са по-слабо подготвени. 

НП Рила предлага много добри естествени дадености за практикуване на 

екстремни спортове, като ски/сноуборд свободен и екстремен стил, планинско 

колоездене и др., което го прави притегателен център за техните почитатели.  Този тип 

дейности на територията на парка в момента не са уредени от гледна точка на 

инфраструктура (маршрути) и тяхното нерегламентирано практикуване създава 

заплахи за безопасността на другите туристи, както и за биоразнообразието. 

Изключително важна мярка за намаляване на този тип нерегламентирани дейности и 

повишаване на безопасността е работата със специализираните организации на 

практикуващите този вид дейности. 

  

1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите 

В селищата около парка не се наблюдава икономическа зависимост от 

събиране на природни продукти. Ползването на различните видове природни продукти 

е дейност за удоволствие, а не комерсиален характер.  

Осигуряването на дърва за огрев обаче е дейност, която пести сериозни разходи 

за домакинствата и има морално значение - възприема се като изконно право на 

местното население за ползване на прилежащите природни ресурси. В този смисъл 

значението на тази дейност за взаимодействието на ДНП „Рила“ с местното население 

е голямо и следва неговите потребности да бъдат добре проучени и адекватно 

удовлетворени. 

Ползването на природни продукти е съсредоточено в околопарковите територии, 

които играят ролята на алтернатива на ползванията в парка. Изключение са риболовните 

практики, които по-често се практикуват на територията на парка, като отново имат 

рекреационен характер. 

 

1.22.3. Собственост 

С цел покриване на изискванията заложени в чл. 8, ал.1 от ЗЗТ, е необходимо 

предприемането на мерки за решаване на възникналите проблеми с неправилно 

възстановената собственост върху имоти, включени в границите на парка, на общини и 

частни лица и църквата, тъй като са свързани с потенциален проблем за изпълнението 

на целите на парка. 

Поради повишаващия се интерес за възстановяване и реконструиране на 

инфраструктурни обекти в парка и с цел недопускане на незаконни действия в тази 

насока, е необходимо да се извърши преценка относно правото на собственост на 

трети лица върху сгради и съоръжения, намиращи се на територията на парка и да 

се предприемат действия по отношение на незаконно придобити, стопанисвани без 

правно основание и/или незаконно построени обекти. 

Поради недостатъчната информация, включена в настоящия акт за собственост, е 

необходимо актуализирането на Акта за изключителна държавна собственост на парка, 

като се включат данните от съответните Кадастрални карти и регистри и КВС на 

землищата, част от територия, на които попада в парка. 
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Наличието на изготвени Кадастрални карти и карти на възстановената собственост 

и извършените в момента геодезически дейности по кадастъра на територията на 

парка за допълване и изменение са основната база за изясняване: 

 статута на собственост на поземлените имоти 

 статут на собственост на съществуващи сгради и съоръжения в т.ч. 

притежавани от частни лица, общини и организации 

 анализ и актуализация на акта за изключително държавна собственост 

Характеристиката по вид собственост е направена в частта, характеризираща 

площта на парка. 

Конкретизирането на собствеността и изясняване на статута касае: 

 Общинска публична - 1 215 ха от които: 

 землище с.Бистрица -      37 ха 

 землище гр.Белица -        7 ха 

 землище Долно Осеново -        3 ха 

 землище с.Бистрица (община Дупница) -    114 ха 

 землище с.Сестримо -    106 ха 

 землище с.Бели Искър -    948 ха 

 Обществени организации -        2 ха 

 землище с.Годлево -        2 ха 

 Частна -      17 ха 

 землище с.Добърско -      17 ха 

 Стопанисвани от общини -        6 ха 

  землище гр.Белица -        6 ха 

Общата площ, възлизаща на 1 240 ха ще бъде анализирана при окончателното 

изготвяне на Регистрите към Кадастралната карта и Картата на възстановената 

собственост и внасяне на преписки, подготвени съгласно изискванията на Наредбите 

към ЗКИР и ЗСПЗЗ  и тяхното процедиране, което включва: 

 Преписките за изменение на ККР и КВС се внасят за преглед, контрол и 

решение в съответните: 

 СГКК (Служба по Геодезия, картография и кадастър) на територията на областта 

в която попада имота в Кадастралната карта 

 ОСЗГ (Общински служби по земеделие и гори) на територията на която попада 

имота за Картата на възстановената собственост 

Всяка преписка се обявява на съответстващите на съседни имоти (в повечето 

случай - НПР), където може да се правят възражения по местоположение и собственост 

и това е моментът при наличие на сериозни аргументи, да се иска промяна на 

собственост. 

След приключване на процедурата се коригират действащите ККР и КВС и с това 

приключва процедурата по изясняване на собствеността. 

Преди водене на процедурата ДНП „Рила“ е редно да изясни проблема, който 

възниква от финансов характер по заплащане на държавни такси за обявяване на 

съседи - преписки за сгради и съоръжения, както и такса за отразяване в ККР и КВС. 

По наше мнение таксите трябва да бъдат за сметка на собствениците на сгради 

и съоръжения, но в крайна сметка политиката по изясняване на собствеността е и на 

ДНПР и окончателното решение трябва да бъде на Дирекцията. 

 



 165 

1.22.4. Управление 

Заложените в първия план за управление дългосрочни цели са постигнати в голяма 

степен. 

След приемането на ЗЗТ се обособява регионална структура към МОСВ за 

управление на националния парк. На няколко етапа са назначени служители в 

Дирекция Национален парк “Рила” за осъществяване на охраната и контрола на 

защитената територия. Към настоящия момент е необходимо доразвиване на щата на 

служителите паркова охрана, за постигане на заложените в ЗЗТ норми за охранителен 

участък и осъществяване на по-ефективна охрана и контрол на територията на парка. 

През периода на действие на първия план за управление служителите на 

Дирекция Национален парк “Рила” са участвали в различни обучителни срещи, 

семинари, специализации свързани с мониторинг на компонентите на биологичното 

разнообразие, административно-наказателно производство, подготовка и изпълнение 

на проекти финансирани от ОПОС и др. Като извод би могло да се отбележи че липсва 

цялостна стратегия за обучение/квалификация на персонала на Дирекциите на 

националните паркове в България. Такава система ще позволи формирането на кадри 

с необходимите умения/познания за управление на защитени територии от такъв ранг, 

както и израстването на служители в йерархично отношение. 

Наличният автомобилен парк на Дирекция Национален парк “Рила” е обновен 

през 2014 г. чрез средства по ОП „Околна среда“. 

 С цел подобряване на охраната и контрола в ЗТ е необходимо въвеждане и 

използване на модерни методи и технологии за охрана и контрол на националния парк 

В табл. 1.22.4 – 1 е представено в резюме оценка, тенденции и препоръки, 

свързани с управлението. 

 

Таблица 1.22.4 – 1. Управление на НП „Рила“ – оценки и препоръки 
Показател Оценка Тенденции Мерки и препоръки 

Заложени оперативни цели, програми и проекти 

    

Административен капацитет на парковата администрация 

Организационна 

структура 

Сегашната 

организационна 

структура е 

недостатъчна да 

решава основните и 

специфични проблеми 

на територията  

 

Тенденциите в опазването 

и стопанисването на ДНП 

показват необходимост от 

категорични 

организационни и 

функционални промени  

Необходимо е 

доразвиване на 

организационната 

структура за 

постигане целите на 

Плана за управление  

Степен на 

покриване на 

функциите на ДНП 

с персонал 

Недостатъчен 

персонал за 

изпълнение на 

комплексните задачи 

при специфичните 

условия на НП Рила  

Необходимост от нови 

длъжности в ДБППП за 

постигане целите на ПУ и 

за развитие на новите три 

посетителски центъра. 

Планиране на 

допълнителен 

персонал 

 

Необходимост от 

развитие на 

човешките 

ресурси; нуждите 

от квалификация 

на персонала на 

ДНП в различни 

направления  

ДНП прави 

необходимото при 

сегашните задачи и 

функции. Служителите 

на ДНП са участвали в 

различни обучителни 

срещи, семинари, 

специализации 

свързани с мониторинг 

на компонентите на 

биологичното 

разнообразие, 

подготовка и 

изпълнение на проекти 

финансирани от 

Липсва цялостна 

стратегия за 

обучение/квалификация 

на персонала на 

Дирекциите на 

националните паркове в 

България. Такава система 

ще позволи 

формирането на кадри с 

необходимите 

умения/познания за 

управление на защитени 

територии от такъв ранг, 

както и израстването на 

служители в йерархично 

Планиране на 

обучения и 

квалификационни 

курсове и в периода 

на действие на 

актуализирания План 

за управление 
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Показател Оценка Тенденции Мерки и препоръки 

ОПОС и др. отношение. 

Степен на 

материално- 

техническа 

обезпеченост на 

ДНП и 

необходимост от 

допълнително 

обезпечаване  

Достатъчно 

обезпечаване съгласно 

настоящите функции 

на ДНП  

 

  

Оценка на 

обособените 

паркови участъци  

?????? ?????? ?????? 

Налична 

инфраструктура 

за управление  

Определена е 

съгласно функции и 

задачи за дейността на 

ДНП с Правилник.  

 Планиране на нови 

функции и 

съответстващо 

управление  

 

Въведената 

организационна 

система за 

охрана и контрол 

на парковата 

територия  

Недостатъчна охрана и 

контрол на територията 

на НП Рила. 

Необходимост от 

засилена охрана, 

както и допълнителна 

подвижна паркова 

охрана  

Тенденциите в опазването 

и стопанисването на НП 

Рила показват 

необходимост от 

категорични 

организационни и 

функционални промени. 

С цел подобряване на 

охраната и контрола в ЗТ 

е необходимо въвеждане 

и използване на модерни 

методи и технологии за 

охрана и контрол на 

националния парк. 

Необходимо е 

доразвиване на щата 

на служителите 

паркова охрана, за 

постигане на 

заложените в ЗЗТ 

норми за 

охранителен участък 

и осъществяване на 

по-ефективна 

охрана и контрол на 

територията на 

парка 

Екологичен 

мониторинг  

?????? ?????? ?????? 

 

 

1.22.5. Формиране на основните и на специфичните проблеми на територията 

Предвид наличието на зони с различни режими и съответно различен начин на 

ползване и цели, специфичните проблеми са различни в различните зони на Парка. 

По отношение на резерватните територии, проблемите могат да се обобщят, както 

следва. 

Основни проблеми: 

 По-осезаемо антропогенно влияние главно в близост до границите, 

предизвикващо шумово замърсяване, повишена пожароопасност, 

бракониерство; 

 Промени в популациите на макромицетите и някои лечебни растения, обект на 

събиране като природен ресурс; 

 Естествени причини: слаба репродуктвна способност за някои видове; 

обрастване на тревните съобщества с храстова растителност; 

 Необходимост от продължителни научни изследвания за оценка на състоянието 

на популациите на приоритетни видове и природозащитното състояние на 

природните местообитания; 

 Обсъждане на възможностите за разширяване на границите на резервата, 

предвид осигуряване местообитания за популациите на някои видове от 

фауната. 

 

Специфичен проблем: 

 Необходимост от кадри и техника за охрана, вкл. пожарна охрана; 
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Зоната за Ограничено човешко въздействие обхваща основно територии от 

парка в близост до резерватите, но има и участъци, които широко навлизат сред 

„Многофункционалната“ зона. Като проблеми в тази зона могат да се посочат основно 

следните. 

Основни проблеми: 

 Неспазване на нормите за паша и ползване на природни ресурси, и 

определените за това места; 

 Бракониерство; 

 Замърсяване с битови отпадъци и еутрофизация на езера и реки; 

 Шумово безпокойство. 

 

Специфичен проблем: 

 Повишена антропопресия на някои места в парка, попадащи в тази зона; 

 

Зона „Туризъм“ и Зона „Инфраструктура 

Основните проблеми в тези зони, които по същество са и специфични, са общи, 

тъй като и предназначението им в голяма степен се припокрива. Това са: 

 Наличие на хижи без санитарни съоръжения или такива в лошо състояние; 

 Наличие на битови отпадъци в прилежащите на хижите територии; 

 Наличие на неподдържани туристически маршрути; 

 Използване на туристически маршрути за конен и вело- спорт; 

 Диспропорция в разпределението на туристическия поток и локализацията на 

хора – по отношение на време и място; 

 Повишена пожароопасност; 

 Замърсяване с битови отпадъци; 

 Липса на редовно поддържане на туристическите маршрути – обновяване на 

маркировката и разчистване на пътеките от паднали дървета и камъни; 

 Изнасяне и обработка на отпадъци; 

 Отсъствие на система за преработка на отпадни води от хижи и др. сгради; 

 Липса на актуална информация за парка като защитена територия, за 

състоянието на туристическите пътеки, за пунктовете за първа помощ.  

 Наличие на изоставени или в лошо състояние сгради, част от които с неизяснена 

или променена собственост. 

 

Зона „Многофункционална“ 

Тази зона заема периферните части на парка, но включва райони с различна 

надморка височина и в тази връзка с различни природни комплекси. В близост до 

границите на Парка преобладават горските територии, в които обитават множество 

видове от фауната с висок природозащитен статут. Едновременно с това тук са и 

основните подходи към вътрешността на парка, както и населени места, в които 

местното население има интерес за развитие на малък и среден бизнес, свързан с 

ползване на планината. Основните проблеми на тази зона са следните. 

Основни проблеми: 

 Отсъствие на оптимално съчетаване между опазване на защитената територия и 

генериране на приходи за местното население от дейности в периферните 

части на зоната и в територии, близки до границите на парка; 

 Замърсяване с битови отпадъци и еутрофизация на езера и реки; 

 Повишена пожароопасност, поради палене на огън извън определените места; 

 Неспазване на нормите за паша и ползване на природни ресурси; 

 Бракониерски лов и риболов; 

 

Специфичен проблем: 

 Шумово безпокойство от неразрешено ползване на МПС, ATV, моторни шейни, 

кросови мотори; 
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1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 

През последните години все по-често се говори за екосистемните „услуги“ или 

ползи, които предоставя природата за чавека. Без съмнение територията на 

Националния парк „Рила“ представлява изключителна ценност, като се има предвид 

богатството на реки и езера, източници на вода за редица населени места, вкл. София. 

Важен фактор за задържане на водите са горските екосистеми. Високопланинските 

пасища, използвани в значително по-голяма степен в миналото, съхраняват и до днес 

потенциал за развитие на животновъдство, съобразено с нормите и режимите в 

защитената територия. Редица тревни съобщества са подходящи и за сенокосно 

ползване. Пасищното и сенокосното ползване при определена норма и съобразено с 

типа тревни съобщества поддържа специфично разнооразие от растителни видове, 

което при други условия се променя в резултат на протичащи процеси на смяна на 

едни видове с други. Източник на поминък за местното население са и природните 

продукти като билки, плодове, гъби. Големи възможности има и за култивиране на 

местни видове, което от една страна ще опази естествените популации на лечебните 

видове растения, а от друга ще осигури доходи за местните общности. 

Основната ландшафтна закономерност в Рила планина е височинната 

зоналност. Като защитена територия ландшафтите в националния парк се отличават с 

ниска степен на антропогенна трансформация. Първичните ландшафти заемат повече 

от две трети от територията му (69,6%), а вторичните 29,7%. Ландшафтите със значителни 

антропогенни промени заемат по-малко от един процент от територията му (0,7%). 

На ниво клас територията на парка попада изцяло в планинските ландшафти, 

които като цяло се отличават с висока естетическа стойност и това дава основание за 

цялостна висока оценка на територията. На ниво род с най-висока естетическа 

стойност се открояват периглациалните и реликтноглациални ландшафти. Техните 

геоморфоложки особености предопределят голямо разнообразие от релефни форми 

с голяма атрактивност на външния облик като циркуси, пирамидални върхове и други, 

които придават живописност на пейзажа и в същото време осигуряват отлична 

видимост. Водните обекти – езера, реки, водопади допълват разнообразието от 

природни дадености в планината. 

Биологичното разнообразие на територията на Парка е представено от различни 

типове природни местообитания, растителни съобщества и богат комплекс от видове 

на флората, фауната и микотата. Значителна част от тези компоненти на биотичната 

среда са с висока природозащитна стойност, тъй като или се срещат ограничено в 

България, или са включени в различни български и европейски нормативни документи, 

определящи статутът им на консервационно значими обекти. 

Територията на Националния парк попада в две защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000 в България – зона „Рила“ BG000495 по Директивата за 

местообитанията и по Директивата за птиците.  

Горската и високопланинската част на Парка предоставят уникални 

възможности за научни изследвания и мониторинг на природни местообитания и 

популации на растения, животни, гъби. Като територия, заледявана през минали 

геологични времена, планината е съхранила обекти от живата и неживата природа, 

които се срещат само тук. Ендемитите и глациалните реликти растения и животни 

придават допълнитело високо природозащитно значение на територията.  

Рила и в частност територията на Националния парк са сред предпочитаните 

дестинации за туризъм и почивка. Значителна част от територията на парка е достъпна 

чрез туристическите маршрути. Хижите предоставят възможност за пренощуване, 

редица места се използват са бивакуване. Природните и куртурно-исторически 

забележителности в прилежащите територии допълнително засилват значението на 

Националния парк като място за туризъм и рекреация. Съществуват достатъчно 

предпоставки за участие на местните общности в рекламата на Парка и прилежащите 

територии като желана дестинация, което ще доведе до преки ползи от предлаганите 

услуги. В тази насока са и усилията на Агенцията за регионално развитие на Рила, която 

активно работи с общините, гранчещи с територията на Парка. 
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ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 

2.1.1. Определяне на главните цели 

1. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на растителните и животинските видове 

Конкретните главни цели на ДНП «Рила» в това отношение са: 

 Опазване на екосистемите в резерватните територии и територии с 

богатство на местообитания и видове от Директивата за местообитанията 

и ЗБР; 

 Запазване на естественото състояние на: горските местообитания, на 

местообитанията в субалпийския и алпийския пояс, речни и крайречни 

местообитания, стоящи водоеми, торфища, мочури; 

 Опазване на биологичния потенциал чрез устойчиво ползване на 

ресурсите от лечебни растения, гъби, горски плодове; 

 Опазване и поддържане на естественото състояние на скални 

субалпийски и алпийски местообитания, на популации и находища на 

видове с консервационно значение; 

 Осигуряване на възможност за биологичен обмен между популациите в 

парка и популации от съседни територии; 

 Осъществяване на дългогодишен мониторинг на популации на видове и 

на местообитания и мониторинг на абиотични компоненти - вода и почви. 

2. Съхраняване на естественото състояние на ландшафта и другите абиотични 

компоненти на парка 

 Да се опази и поддържа естественото състояние на представителни, 

типични и уникални елементи на пейзажа (като долини, планински 

склонове, скални форми и структури, езера, крайезерни местообитания) 

и силуета на парка; 

 Да се ограничи негативното въздействие на хидроенергийната 

инфраструктура и експлоатацията на водните ресурси в парка 

 

2.1.2. Определяне на второстепенните цели 

1. Осигуряване за посетителите на парка на подходящи възможности за 

отдих, туризъм, образование, провеждане на научни изследвания по начин, 

който не противоречи на предназначението на парка 

 Да се осигури развитие на туризма в съответствие със значението и 

предназначението на парка; 

 Да се повиши заинтересоваността и познанията на посетителите за 

стойността на естествената природна среда, част от която са и хората; 

 Да се осигурят възможности за създаване на програми за екологично, 

природозащитно и историческо образование/интерпретиране; 

 Да се поддържа дългосрочен мониторинг и изследователска програма 

във връзка с туризма и неговото въздействие върху ресурсите и 

биологичното разнообразие на парка; 

 Да се запазят традиционните връзки между носителите на българското 

религиозно, културно и историческо наследство с природата. 

2. Да бъде постигнато високо ниво на подкрепа от местното население за 

целите и задачите на парка 

 Да се създават условия за съместни действия и управление чрез 

споделяне на отговорностите и ползите при опазването и 

природосъобразното ползване на природните ресурси в парка; 

 Да се осигури координация между местни и регионални власти в полза 

на парковата управа и опазването на биологичното разнообразие в 

парка; 
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 Да се създадат и поддържат условия за привличане на повече туристи в 

районите около парка и в близост до границите му, като се гарантира 

споделяне на икономическите ползи и задължения с местните общности. 

 Да се поддържа програма за обществена информираност във връзка с 

възможностите, които предлага парка като източник на екосистемни 

ползи за местното население; 

 Да се разработват интегрирани проекти в партньорство между всички 

заинтересовани страни. 

3. Поддържане и развитие на административно управление на ДНП „Рила“ 

 Да се поддържа и доразвива програмата за повишаване квалификацията 

на служителите; 

 Да се осигуряват периодично обучения във  връзка с участие в проекти за 

мониторинг на биоразнообразието; 

 Да се осигуряват обучения по безопасност на работа при аварийни 

ситуации в парка (пожари, лавини и др. природни бедствия); 

 Да се осъвременява наличната техника и апартура, необходими за 

ежедневната работа на служителите (автопарк, компютри и др.); 

 Да се поддържат постоянни връзки за обмен на информация с 

администрациите на общини и кметсва по въпроси от взаимен интерес; 

 Да се поддържат постоянни връзки за обмен на информация и съвместни 

дейности със структурите на гражданското общество. 

 

2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ 

Успешното изпълнение на определените в т. 2.1. главни и второстепенни цели 

често се влияе от редица ограничения и заплахи както от естествен, така и от 

антропогенен характер. Въздействията и ограниченията могат да бъдат преки или 

косвени, като понякога имат кумулативен характер. В накои случаи възникват в парка 

или в непосредствена близост до него, а в други случаи са следствие на действия или 

събития далеч извън парка. Идентифицирането им има важно значение за доброто 

управление на НП „Рила“. 

 

2.2.1. Тенденции от естествен характер 

Установени са редица тенденции от естествен характер, оказващи влияние 

върху ведовете и техните местообитания, растителните съобщества, екосистемите и 

техните услуги и като цяло върху парка. По-важните от тях са: 

Климатични фактори 

Промените на климата и по-специално засушаването и промяната на средните 

температури се отразяват неблагоприятно върху популациите на редица високо-

планински (аркто-алпийски и бореални) видове растения. Често тези промени водят и 

до промени във видовия състав на растителните съобщества и фаунистичните 

комплекси. Намаляването на водното количество в езерата води до прогресираща 

ксерофитизация на местообитанията, а цялостните промени на валежния режим водят 

до намален дебит на водите, по-слабо презареждане на водоносния хоризонт и 

намалено водоснабдяване по речната мрежа. Много силно се засягат и хигрофилните 

растителни съобщества. Безгръбначната фауна също е уязвима от пресушаване на 

мочурища, езерца и микропонижения с високи подпочвени води. 

 

Значение на заплахата: потенциално, средно за видове и местообитания. 

 

Лавини 

Стръмните склонове между 2 000–2 200 м н.в. и температурният режим в 

Национален парк “Рила” създават условия за образуване на лавини. От една страна те 

застрашават безопастността на туристите, а от друга – свличането на снежни маси 

може да доведе до отнасяне на растителността в обхвата на лавината. Често 
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действието на лавините води до нова динамика на растителните и животинските 

съобщества. 

 

Значение на заплахата: ниско за биоразнообразието, високо за посетителите, локално. 

 

Снеголоми и ветровали 

Снеговалите и ветроломите макар и често явление са сравнително ограничени 

на територията на парка. Негативното им влияние са отразява особено отчетливо върху 

горите от смърч, ела, бяла мура, както и върху горските макромицети и мъхове. 

Значение на заплахата: ниско, локално. 

Почвена ерозия 

Този фактор се проявява на ограничена площ в най-стръмните части на парка. 

Естествената почвена ерозия се предизвиква от проливните дъждове и при бързото 

топене на снеговете. Действието на ерозията е двуяко – от една страна се 

освобождават нови терени за заселване на пионерни и нискоконкурентни видове 

растения, някои от които с природозащитно значение. В други случаи заедно със 

затлачването причиняват деградация на някои торфища, в които се срещат видове с 

природозащитно значение (напр. торфището над х. Заврачица в източното подножие 

на Янчов връх). 

Значение на заплахата: ниско, локално. 

Сукцесия (смяна на растителността) 

Естественото развитие на растителността се характеризира с промени в състава 

на видовете, произтичащо от дългогодишни взаимоотношения между популациите на 

видовете в съчетание с абиотичните фактори на средата. Обрастването с храсти и 

настъпването на дървесната растителност е естествен процес на изместване на 

тревните съобщества. В резултат редица тревисти видове и техните съобщества се 

оказват с твърде ограничено разпространение и отстъпват място на дървета и храсти в 

Парка. 

Значение на заплахата: средно, за растителността. 

Конкуренция между видовете 

Проявява се при припокриване на реално заетата площ от популациите на два и 

повече растителни видове, както и на хранителните територии и хранителни вериги на 

животинските видове.  

Значение на заплахата: средно, необходимо е допълнително проучване. 

Генетична деградация 

Процес на въздействие на чуждестранни растителни видове върху местната 

флора и фауна. 

Значение на заплахата: средно, необходимо е допълнително проучване.. 

Изолация и малочисленост на популациите 

Този фактор засяга предимно видове с ограничено разпространение и 

природозащитно значение. Има силно негативно въздействие върху генетичното 

разнообразие и от там върху адаптивните възможности на популациите, защото често е 

съпътстван от инбридинг и ободноно генетично разнообразие. 

Значение на заплахата: средно. 

Ниска репродуктивност и тясна специализация на видовете 

Естествен процес при част от растителните видове и едрите бозайници. С ниска 

възможност за семенно размножаване се характеризират редица ендемични и 

застрашени от изчезване видове растения. 

Значение на заплахата: средно, за конкретни видове. 

Болести и вредители 
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Понякога в екосистемите се наблюдава прекомерно развитие на болести и 

вредители, които нанасят щети върху определени видове растения и животни. 

Необходим е дълъг период от време за възвръщане на естествения режим на 

екосистемите след подобни случаи. 

Значение: средно, локално 

 

2.2.2. Тенденции от антропогенен характер 

Пожари 

Въздействието на този фактор е пряко и много значимо предвид факта, че 

голяма част от парка е заета от иглолистни гори, които са много лесно запалими, 

ограничено е наличието на естествени прегради (реки, хребети), често горите са 

твърде отдалечени и т.н. Паленето на огън на нерегламентирани места силно увеличава 

риска от пожари, които безпрепятствено биха се разпространили предвид лесно 

запалимата иглолистна растителност и суха тревна растителност.  

Значение на заплахата: високо, за видове, местообитания и хора. 

Прекомерно ползване на ресурси и неправилни технологии за събиране 

Прекомерното ползване на ресурсите в НП „Рила“ (билки, гъби, охлюви, горски 

плодове и др.) и неправилните технологии за събиране неминуемо би довело до силно 

влошаване на състоянието на популациите на съответните ресурси, а понякога дори и 

до унищожаването им. Сравнително високата пазарна цена на тези продукти привлича 

все повече хора към тази дейност. При неправилно и прекомерно събиране 

възможностите за възобновяване са много ниски. Сравняването на актуалните данни за 

ресурсното състояние на някои лечебни растения, напр. на популациите от жълт 

кантарион (Hypericum sp.) с тези от преди 10 години показват силното намаляване на 

запасите. 

Значение на заплахата: високо. 

Ерозия 

Този фактор е с локално действие и се наблюдава около някои пътеки и пътища, 

предимно във високата част на планината. Някои от причините са лошото им 

изграждане и нередовната в миналото поддръжка. В последните години в определени 

места от парка се забелязва значително концентриране на туристи, както и използване 

на коне за пренос на багажи или за конен туризъм, които са повишили въздействието на 

фактора ерозия. 

Значение на заплахата: средно, локално. 

Нарушаване на ландшавта 

Фактор с потенциално и локално дейтвие. Нарушаването на ландшавта би 

влошило естетическото възприятие на специфичния облик на планината, в която са 

развити всички елементи на алпийския релеф, вкл. някои от най-впечатляващите и 

красиви пейзажи, предлагащи уникални езерни елементи. 

Значение на заплахата: потенциално, локално. 

Чужди и инвазивни видове 

Залесяването с екзоти, главно в районите около парка, е отрицателен фактор с 

потенциално въздействие върху автохтонните растителните популации в парка. 

Допълнителни отрицателни въздействия биха могли да настъпят от дейностите, свързани 

с отглеждането на декоративни растения около хижите, засилената паша на добитък 

или други неконтролирани действия, при които е възможно разпространение на 

семена от чужди видове.  

Проведените зарибявания в миналото с неместни видове, като дъгова пъстърва и 

сивен в реките и езерата на парка и внесената от риболовците лешанка водят до 

влошаване на състоянието и намаляване на популациите на автохтонната ихтиофауна. 

Значение на заплахата: средно, локално. 
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Бракониерство по горите, по лова и риболова 

Регистрирана е незаконна сеч на дървесина предимно в лесно достъпните с 

транспорт участъци на парка при по-малките надморски височини. Силното 

отрицателно действие на тези дейности води до промяна на качеството и количеството 

на първокласните горски масиви в запазени екосистеми, нарушаване на видовия 

състав, промяна на почвената покривка, промяна на местния воден баланс и на 

естествените качества на ландшафта. 

Установени са и случаи на ловуване на едри бозайници, птици и риба за храна 

или трофеи. Това се отразява негативно върху популациите на дивата коза, дивата 

свиня, благородния елен, сърната, зайците, яребиците, алпийския козирог и хищните 

птици в парка. 

Значение на заплахата: високо, локално. 

Паша 

Анализът на капацитета на пасищата и оптимизиране на тяхното натоварване с 

цел устойчиво ползване на пасищните ресурси е от изключително значение за опазване 

на биологичното разнообразие на тревните съобщества в парка. В миналото пашата е 

имала определена роля за промяна на растителността на високопланинската 

безлесна зона. 

Значение на заплахата: средно, локално. 

Замърсяване 

Битово-фекалните отпадъци и отпадъчните води са един от основните проблеми 

в парка. Фекалните отпадъци и канализационните води от хижите постъпват в околната 

среда и са особено вредни за езерата в парка, като повишават сапробността на 

езерните води. Това би довело до изчезване и заместване на едни видове (водорасли и 

представители на безгръбначната фауна) или цели групи с други, което, от своя страна, 

ще доведе до загуба на високопланинското биоразнообразие в едни уникални и все 

още недобре проучени водни екосистеми, каквито са водоемите на НП „Рила“. Силно 

уязвими са малките изолирани популации на хидробионти от реликтен и рефугиален 

тип. 

Състоянието на твърдите отпадъци в прака към настоящия момент е значително 

подобрено в сравнение това от преди 10 години. Наблюдавани са малки количества и 

на малко места. 

Значение на заплахата: за битово-фекалните отпадъци, високо, локално; за твърдите 

отпадъци, ниско, локално. 

Туристическо натоварване 

Натовърването от туристи, особено във върховите туристически сезони, има пряко 

въздействие върху екосистемите в парка – пасищните и горски комплекси, 

крайезерните местообитания и водоизточници. Характерно за туризма в парка е 

неравномерното сезонно натоварване на маршрутите и съществуващата база за 

настаняване. Често явление е претоварването на определени райони, хижи и заслони в 

парка. Струпването на голям брой хора затруднява обслужването на туристите и често 

пъти води до сериозни проблеми с отпадъците. Големият брой на огнищата в тези 

периоди е сериозна заплаха, както за естествените системи, така и за хижите. 

Значение на заплахата: средно, локално. 

Екстремни спортове (планери, off road) 

Екстремните спортове в някои случаи могат да окажат негативно въздействие 

върху местообитанията, находищата и поведението на някои от дивите животни и 

растителни видове в парка. Освен това, нерегламентираното им практикуване може да 

причини увреждания на средата. 

Значение на заплахата: ниско, локално. 

Иманярство 
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Тази дийност може да доведе до загуба на културно-исторически артефакти и 

промяна на ландшавта. 

Значение на заплахата: ниско, локално. 

Незаконно строителство 

Незаконното строителство е фактор с много силно негативно въздействие върху 

биологичното и ландшавтно разнообразие в парка. Към момента е с ограничено 

разпространение. 

Значение на заплахата: ниско, локално. 

Промени в хидрологичния режим на реките 

Изградените високопланински деривационни системи и канали нарушават 

значимо естествените условия за формиране на речния отток в териториите, 

разположени непосредствено под тях и оказват значително негативно влияние върху 

биологичното разнообразие. Част от сладководните водоеми, разположени на 

територията на НП „Рила“ са включени в Червения списък на българските влажни зони 

като критично застрашени и уязвими. Много силно се засягат и хигрофилните 

растителни съобщества. 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. Ихтиофауната на Парка е също уязвима от изграждането на 

хидротехнически съоръжения и интензивно водовземане. 

Значение на заплахата: високо. 

2.2.3. Ограничения извън парка 

Практики в селското, горското, ловното стопанство в съседни територии 

В териториите извън парка се извършват различни селскостопански дейности, 

горскостопански мероприятия, както и ловностопанска дейност съгласно изискванията 

на Закона за лова и опазване на дивеча. В отделни случаи е възможно някои от тях да се 

извършват незаконно и на територията на парка. 

Значение на заплахата: ниско, локално. 

Недостатъчно финансови средства за финансиране на научни мониторингови 

програми и образователни програми, разкриващи значението на Парка за опазване 

на биоразнообразието 

Значение на заплахата: високо, повсеместно, за местообитания и видове. 

Недостатъчни бюджетни финансови средства за охрана и обучение на персонал 

Значение на заплахата: високо, повсеместно, за местообитания и видове. 

Липса на интерес към природозащитни дейности 

Условия за проява на това ограничение са пропуски в природозащитното и 

биологичното образование. 

Значение на заплахата: високо, повсеместно, за местообитания и видове. 

Липса на административен и организационен капацитет 

Недостиг на подготвен персонал в държавния и общинския сектор. 

Значение на заплахата: високо, повсеместно, за местообитания и видове. 

Привличане на местните общности и липса на достатъчна институционална подкрепа 

Към настоящия момент все още не е достатъчно развита връзката с местните 

институции, НПО и хората от местните общности. Това създава пречки за оптималното 

управление на парка. Привличането на местните институции и общности в подкрепа на 

парка би допринесло за намаляване на заплахите от регистрираните отрицателни 
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въздействия. То ще даде възможност на дирекцията на парка да съдейства за 

развиването на помощна инфраструктура и услуги в околните селища, с което пряко 

да допринесе както за местните общности, така и за устойчивото развитие на парка. 

Значение на заплахата: високо, повсеместно, за местообитания и видове. 
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ВТОРА ОЦЕНКА 

 

2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ 

Дългосрочни цели Ограничения Въздействие Значимост на 

въздействието 

Честота на 

въздействи-

ето 

Обхват на 

въздействието 

Мярка 

Опазване на 

естественото 

състояние на 

природните 

местообитания и 

местообитанията на 

растителните и 

животинските 

видове 

 

 

 

 

 

Съхраняване на 

естественото 

състояние на 

ландшафта и 

другите абиотични 

компоненти на 

парка 

 Киматични 

промени 

 Възможно 

засушаване или 

силни и 

продължителни 

дъждове 

средно постоянно повсеместно  Невъзможна 

 Сукцесии  Смяна на 

растителността 

средно постоянно повсеместно  Невъзможна 

 Ниска 

продуктивност 

 Ограничено 

разпространение 

и намаляване 

броя на младите 

индивиди 

средно постоянно локално (за 

определени 

видове) 

 Невъзможна 

 Генетично 

замърсяване 

 Хибридизация средно постоянно потенциално  Мониторинг на 

навлизането на 

чужди 

инвазивни 

видове в 

територията на 

парка 

 Пожари  Увреждане на 

местообитания и 

унищожаване на 

популации на 

растителни 

видове 

значително периодично локално до 

повсеместно 

 Превантивни 

мерки и 

охрана, 

изграждане на 

противопожар-

ни планове 

 Шумово 

замърсяване 

 Безпокойство на 

животни 

средно периодично локално  Контрол върху 

честотата и 

периода на 

посещенията, 

информиране 
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Дългосрочни цели Ограничения Въздействие Значимост на 

въздействието 

Честота на 

въздействи-

ето 

Обхват на 

въздействието 

Мярка 

на 

посетителите 

за правилата 

на поведение в 

парка, 

особено в 

лизост до 

територии, 

известни с 

висока 

концентрация 

на видове с 

природозащит

но значение 

 Отпадъци  Влошаване 

качеството на 

средата 

средно периодично локално  Осигуряване 

на места за 

събиране на 

отпадъци и 

контрол върху 

навременното 

им извозване 

 Събиране на 

растения и гъби 

 Намаляване 

числеността на 

популациите 

значително периодично локално  Охрана и 

мерки за 

информиране 

на 

посетителите 

за правилата 

на поведение в 

парка  

 Бракониерство  Унищожаване на 

видове 

значително периодично локално  Засилена 

охрана в 

районите, 

известни като 
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Дългосрочни цели Ограничения Въздействие Значимост на 

въздействието 

Честота на 

въздействи-

ето 

Обхват на 

въздействието 

Мярка 

често 

посещавани от 

бракониери 

  Недостатъчно 

финансови 

средства за 

научни проекти 

 Дефицит на 

познания за 

популациите на 

видовете и 

състоянието на 

местообитанията 

и невъзможност 

за вземане на 

адекватни 

решения по 

опазване 

значително периодично повсеместно  Подготовка на 

проекти и 

кандидантсван

е за 

финансиране 

на 

научноизследо

-вателски 

дейности 

Осигуряване за 

посетителите на 

парка на 

подходящи 

възможности за 

отдих, туризъм, 

образование, 

провеждане на 

научни изследвания 

по начин, който не 

противоречи на 

предназначението 

на парка 

 Недостатъчно 

финансиране 

 Невъзможност за 

подобряване на 

условията в 

наличните обекти 

за туризъм, 

поддържане на 

пътеки и пътища, 

осигурямане на 

информационни 

материали за 

туристите 

значително постоянно повсеместно  Осигуряване 

на средства 

чрез програми 

и проекит 

  Липса на 

координация и 

сътрудничество 

между 

институциите 

 Невъзможност за 

изпълнение на 

дейности, 

адимнистрирани 

и финансирани 

от различни 

значително постоянно повсеместно  Повишаване 

на кадровия 

капацитет 
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Дългосрочни цели Ограничения Въздействие Значимост на 

въздействието 

Честота на 

въздействи-

ето 

Обхват на 

въздействието 

Мярка 

институции  

Поддържане и 

развитие на 

административно 

управление на ДНП 

„Рила“ 

 Недостатъчно 

финансиране  

 Липса на кадри и 

техника 

значително периодично повсеместно  Обучение и 

усъвършенства

не на 

инфраструкту

рата 

Да бъде постигнато 

високо ниво на 

подкрепа от 

местното 

население за 

целите и задачите 

на парка 

 Недостатъчно 

финансиране 

 Неразбиране на 

ролята на 

защитените 

територии като 

природно 

богатство и 

възможностите за 

използването им 

за екотуризъм и 

привличане на 

посетители 

значително периодично повсеместно  Осигуряване 

на финансови 

средства на 

проектен 

принцип. 

Разработване 

на обучителни 

програми и 

информацион

ни материали 

  Липса на 

интерес към 

природозащит

ни дейности 

 Създаване на 

предпоставки за 

дейности в 

разрез с 

предназначениет

о, нормите и 

режимите в 

парка 

значително постоянно локално  Обучителни 

програми, 

планове за 

интегриране 

на екологичен, 

културен и 

поклоннически 

туризъм 

 Липса на 

работеща 

комуникация 

между 

заинтересован

ите страни и 

желание за 

съвместни 

 Неразбиране на 

ролята на 

защитената 

територия и 

възможностите, 

които предлага за 

развитие на 

местните 

значително постоянно локално  Засилена 

административ

на отговорност 

на различни 

нива на 

управление, 

обучение на 

кадри 
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Дългосрочни цели Ограничения Въздействие Значимост на 

въздействието 

Честота на 

въздействи-

ето 

Обхват на 

въздействието 

Мярка 

дейности общности 
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Част от ограниченията, оказващи влияние върху главните цели, макар и с 

висока степен на въздействие, са свързани с влиянието на естествени фактори, 

като природни бедствия и особености в биологичните характеристики на видовете, 

и тези въздействия не могат да бъдат избегнати напълно с управленски мерки и 

човешка намеса. Възможни и необходими са обаче наблюдения и оценка на 

въздействията и когато и в които случаи е възможно – превантивни дейности за 

ограничаването им. 

Тъй като парковата територия е с различно зониране и съответно с режими с 

различна степен на ограничаване на човешката дейност, особено внимание е 

необходимо да се обърне на онези антропогенни въздействия, които биха 

ограничили или напълно елиминирали възможността за постигане на главните и 

второстепенните цели. Множество фактори възпрепятстват контрола върху 

неразрешени дейности или го правят в ниска степен ефективен, но основните 

управленски усилия трябва да са насочени към осигуряване на достатъчно кадри, 

подкрепа главно от страна на местната общност в дейностите по опазване на 

защитената територия, обучителни, образователни, рекламни кампании и 

включване на заинтересованите страни в съвместни с парковата администрация 

дейности. 
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2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАРКА 

Рила планина е сред емблематичните природни обекти на България, привличала 

любители на природата, туристи, учени много преди да бъде поставено началото на 

природозащитните дейности с обявяване на защитени територии от различен ранг. С 

богатото си биологично разнообразие от представители на флората, фауната и 

микотата и с типове природни местообитания, обект на опазване на Европейско ниво, 

НП „Рила“ е сред трите национални парка, имащи изключително голямо значение за 

опазване естествения характер на екосистемите. Характерният геоморфоложки 

комплекс в съчетание с климатични и почвени условия  създава условия за обособяване 

на типове природни местообитания и растителни комплекси, които с алпийския си 

облик определят спецификата на Парка. На територията на парка са развити обширни 

тревисти местообитания, подходящи за паша и сенокосно ползване, а богатството от 

природни ресурси предполага възможност за природосъобразно ползване при 

спазване на съответните норми за отделните паркови зони. 

Множеството планински потоци и торфища дават начало на пълноводни реки, 

осигуряващи питейна вода. Глациалните езера поддържат характерно 

биоразнообразие и внасят допълнителен специфичен щрих в картината на 

високопланинието. 

Планината и в частност Парка са предпочитани места за отдих и туризъм. 

Възможности за рекреация предлагат както по-ниските части в близост до границите на 

Парка, така и алпийските територии над горната граница на гората. Много големи 

възможности за туризъм и за оживяване на местните традиции и бизнес има в 

крайпарковите територии в близост до населените места и подстъпите към парка. В 

тази насока има нереализирани все още възможности за разгръщане на дейности в 

сътрудничество между общини, кметства и други заинтересовани страни, като се 

използва местната инициатива в различни направления – възобновяване на стари 

традиции и занаяти, предлагане на услуги и продукти – местно производство, 

експониране на природни, архитектурни и исторически обекти по подходящ начин за 

привличане на туристическия интерес и др.  

Повишаването на осведомеността за възможностите, които предлага парковата 

територия като място за почивка и реализиране на приходи по начин, съобразен с 

балгарското природозащитно законодателство, е необходимо условие за промяна в 

нагласата у хората за възприемане на парковата територия не като ограничение, а 

като възможност, предоставена от природата. 

 

ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ 

 

3.1.1. Зона „Резервати“ 

Зона „Резервати“ е обособена съгласно чл. 19, т1 от ЗЗТ. Предназначението на 

зоната е опазване на естествения характер на екосистемите, съгласно чл.16 от ЗЗТ. 

Предназначение на зоната 

Резерватите са разположени в зоната на оптималните климатични и почвени 

условия за развитие на съответните горски и тревни екосистеми. Това са територии с 

незначително човешко въздействие в продължение на последните няколко столетия. 

Резерватите в НП „Рила“ съхраняват разнообразие от природни местообитания и 

популации на представителите на флората, фауната и микотата. Редица видове са 

ендемити и реликти, което прави тези територии особено важни за опазване на 

уникални образци на биоразнообразието в България. Значителна част от типовете 

природни местообитания са включени в ЗБР и Директивата за местообитанията, 

представлявайки ценност на национално и европийско ниво.  

Теритоирята на НП „Рила“ включва следните резервати: „Скакавица“, 

„Парангалица“, „Централен Рилски резерват“, „Ибър“ с обща площ от 16 222,1 ха или  
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20 %  от площта  на НП „Рила“. Прецизирането на площите по време на изпълнение на 

настоящия проект за актуализация на ПУ показва площ от 19 910 ха за зона „Резервати“. 

Транзитният пешеходен туризъм по определени маршрути, обявени със заповед 

министъра на МОСВ, включително с образователна цел се извършва по маршрутите, 

както следва: 

 През резерват “Ибър”: 

 от курорт Костенец по река Чавча и Равнивръшка река до хижа 

 “Белмекен”; 

 от хижа “Гургулица” по река Крайна и Равнивръшка река до хижа 

 “Белмекен”; 

 от хижа “Белмекен” за Айран дере; 

 от хижа “Белмекен” за долината на река Ражавица; 

 от хижа “Венетица” през м. “Топоклията” до връх Ибър; 

 

 През “Централен Рилски резерват”: 

  от хижа “Чакър войвода” по кайзеровия път до хижа “Марица”; 

 от хижа “Чакър войвода” през Шатър до хижа “Мусала”; 

  по долината на Тиха Марица за връх Мусала; 

  от връх Мусала през Близнаците и Маришки връх за хижа “Грънчар” и хижа 

“Заврачица”; 

 от хижа “Медарника” през Кобилино бранище за хижа “Рибни езера”; 

 от хижа “Рибни езера” през Канарски преслап, връх Вапа за връх Мусала; 

 

 През резерват “Парангалица”: 

  от хижа “Македония” за местността Предела; 

 

 През резерват “Скакавица”: 

 от курорт Паничище за хижа “Скакавица“ и вр. Кабул; 

  от хижа “Скакавица” за хижите “Ловна” и “Рилски езера”; 

 

3.1.2. Зона „Туризъм“ 

Предназначение на зоната 

Зона“Туризъм“ е от изключително важно значение за посетителите на НП „Рила“, 

тъй като включва маршрути, места за краткотраен отдих и палене на огньове, заслони, 

биваци, погледни места, екопътеки, райони за алтернативен туризъм, места около 

съществуващи спортни съоръжения, места за традиционни масови прояви и др. 

Предназначението на тази зона е да осигури възможност за туризъм и рекреация в 

съчетание с природосъобразни дейности и поведение, така че да не се засегне 

природния комплекс в парка и да се запази естествения характер на ландшафта. 

Маршрутите осигуряват безопасно преминаване през планината и връзка със 

съседни планински масиви и населени места, като част от тях са и отсечки от 

европейските туристически маршрути. 

Зоната предоставя възможности за специализиран (наблюдение на птици, 

растения, фотография) и алтернативен туризъм (скално катерене, планинско 

колоездене, конен спорт), осъществяван съгласувано с ДНП „Рила“, предвид основното 

предназначение на Националния парк, визирано в заповедта за обявяването му. 

Наличието на ценни архитектурни, исторически и духовни обекти, придава още 

по-голямо значение на тази зона като територия, съчетаваща традиционния туризъм (за 

спорт и възстановяване) с духовния (поклоннически и религиозен). Общата площ на 

зоната за туризъм е приблизително 1000.00 ха или 1.2 % от територията на парка. 

 

3.1.3. Зона „Инфраструктурна“ (Сгради и съоръжения) 

Предназначение на зоната 

Зоната включва обекти и съоръжения, чието предназначение е да осигурят: 

 Места за нощуване и отдих; 
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 Сгради и съоръжения за нуждите на парковата администрация и за контрол на 

туристическия поток; 

 Възможност за обслужване на техническите съоръжения; 

 Достъп до определени обекти за тяхното обслужване, поддръжка, ремонт и 

нормално функциониране; 

 Възможност за провеждане на метеорологични наблюдения, стационарни 

проучвания, мониторинг; 

 Възможност за ефикасни и навременни противопожарни действия; 

 Достъп и туристически услуги в парка; 

 Упражняване на видове спорт чрез съответните специализирани съоръжения; 

 Снабдяване на населението с питейна вода; 

 Снабдяване на населението с електроенергия. 

Зоната е в пряка връзка със зона „Туризъм“ и с „Многофункционалната зона“. 

Зона „Инфраструктура“включва: 

 Хижи, почивни домове, бунгала, постройки към постоянните места за къмпинг; 

 Сгради за парковата администрация, пунктове за охраната, посетителски 

центрове, бариери; 

 Сгради на ПСС; 

 Кантони, трафопостове, просеки, канали и др.; 

 Пътища включително без трайна настилка; 

 Базова екологична лаборатория “Мусала”, метеостанция “Мусала”, мониторна 

станция “Алиница”, стационарите на Института за гората; 

 Ведомствени сгради; 

 Противопожарни просеки, минерализовани ивици и противопожарни депа; 

 Лифтове (технически), ски-влекове; 

 Подземни минни галерии и водоснабдителни съоръжения; 

 Нефункциониращи сгради и съоръжения с известен и неизвестен собственик; 

 Трайни сгради за санитарните зони (зона А) при водохващания за питейни 

нужди; 

 Предупредителни табели за ограничаване поясите Б и В при вододайните зони. 

 

3.1.4. Зона „Ограничено човешко въздействие“ (ОЧВ) 

 

Предназначение на зоната 

Тази зона е определена като тип зона в План 01 и остава като такава в настоящия 

ПУ. Разположена около и между територията на резерватите, зоната ОЧВ служи като 

естествена преграда, ограничаваща и смегчаваща влиянието на 

„Многофункционалната“ и „Туристическата“ зона върху зоната „Резервати“. На 

територията на зоната ОЧВ са запазени представителни за Рила природни 

местообитания. Това е районът и на проява на популационните характеристики на 

редица видове от флората, фауната и микотата, места за генен обмен и пригодни 

местообитания със значителен хранителен потенциал за представителите на фауната. 

Заедно със зона „Резервати“, зона „ОЧВ“ съхранява консервационно значими 

природни местообитания, застрашени и уязвими видове. Тук са популациите на 

прироитетни видове като балканска дива коза, мечка, вълк, както и уникални 

ландшафтни комплекси, на места доминирани от типичните рилски езера и циркуси. 

Граници на зоната около резерватите в План 01. 

Резерват “Парангалица” – на запад по линията на вр. Русалия - вр. Картал; на 

изток вр. Картала – х. “Македония” и полоса 200 м ширина от х. “Македония” на юг и 

югоизток до вр. Русалия. Тази зона ограничава човешкото въздействие от присъствието 

на курорта “Бодрост”, с. Бачево, селата Годлево, Добърско, курорт Семково. 

“Централен Рилски резерват” –на север от линията Будачки камък до хижа 

“Чакър войвода”, за да се ограничи лесния достъп от Боровец, Бели Искър и Мала 

Църква. На изток тази зона намалява въздействията от маршрута за х. “Грънчар”. В тази 

част зоната „ОЧВ“ включва места с висока консервационна значимост, каквито са 
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районите около връх Суха вапа и циркуса на Якорудските езера. Зоната, обособена на 

юг, ограничава антропогенното въздействие върху резервата. Западната граница на 

резервата е западна граница на парка и ограничаването на човешкото въздействие от 

запад е предмет на съвместна дейност с Дирекцията на ПП “Рилски манастир”. 

Резерват “Скакавица” –на запад до връх Кабул и източните склонове, като са 

включени източните и североизточните склонове под върха. Зоната опазва 

висококачествените гори от бяла мура с множество ендемични и реликтни видове и 

висок брой на таксоните. 

Резерват “Ибър” – зоната „ОЧВ“около резервата ограничава човешкото 

въздействие, свързано с посетители на парка от Костенец и Белмекен. Осигурява 

опазване на дивата коза и едрите грабливи птици. 

Зона за ограничаване на човешкото въздействие “Северозападна Рила” –опазва 

част от безлесната територия с консервационно значение, която е по-слабо 

представена в съществуващите резервати. В зоната са включени: бившата природната 

забележителност “Урдини езера”, циркуса на Седемте езера и района около връх 

Мальовица на изток до м. Римски друм, с цел опазване езерните и крайезерните 

екосистеми, скални съобщества с висока степен на флористичен ендемизъм, на 

застрашени животински видове като балканската дива коза, мечките и скалните орли. 

В действителност тази част от целия парк е най-посещавана от туристи и 

религиозни общности. Всяка година в района на Седемте езера се провежда събор на 

последователите на Петър Дънов – Общество на „Бялото братство в България“. 

Палатковият лагер на Българска федерация по йога е в района на х. „Рилски езера“, но 

е извън Зоната за ограничено човешко въздействие. Районът е лесно достъпен чрез 

лифта „Паничище – езерата“. Наблюдава се използване на моторни шейни от туристи 

през зимния период. 

Установено е замърсяване на езерата и развитие на растителност, която не е 

характерна за езерния комплекс. През определени периоди от годината, главно юли и 

август се концентрират по няколко хиляди туристи и членове на „Бялото братство 

България“. 

В резултат от получаване на нови данни за биоразнообарзиетов района на зона 

ОЧВ, предлагат се 6 нови нови територии за присъединяване към зона „Ограничено 

човешко въздействие“: 

1. Първата е разположена в североизточната част на НП „Рила“ и представлява 

връзка между две съществуващи ОЧВ зони – тази на резерват Скакавица и на 

циркуса на Седемте рилски езера. Новата зона включва отдел 9109 от ПУ 

Дупница и съседните на него безлесни територии и има площ 161 ха. 

Растителността е представена от тревни съобщества. 

2. Втората зона обхваща долината на Урдина река и горните течения на 

Мальовишка и Пряка река извън съществуващата ОЧВ зона. Новата зона включва 

отдели 8771, 8782, 8783, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8970 в ПУ Говедарци и има 

площ 655 ха. Растителността е представена от клек във високите части и бяла 

мура по долината на Урдина река. 

3. Третата зона обхваща западната част от водосбора на р.Марица, разположена 

на север от съществуващата ОЧВ зона и достигаща до границата на Парка. 

Новата зона включва отдели 6397, 6399, 6400, 6401, 6429, 6587, 6588, 6589 и 6599 в 

ПУ Боровец и има площ 266 ха. Растителността е представена от смърчови гори 

и на места се срещат бяла мура и бял бор. 

4. Четвъртата зона обхваща територията на юг от съществуващата ОЧВ зона – 

връзка между резерватите Центарлен Рилски и Ибър и достига до горната 

граница на гората. На запад се ограничава от р. Марица и десния й приток  – 

Права Марица, а на изток достига до ОЧВ зоната около резерват Ибър. Новата 

зона включва отдели 6400, 6401, 6418, 6419, 6420, 6426, 6427, 6431, 6432, 6433, 6656, 

6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, както и части от високопланинскатата 

безлесна зона над горната граница на гората в ПУ Боровец и има площ 1050 ха. 

Растителността е представена от клек и само в западната част – от смърч. 

5. Петата зона обхваща долината на р. Ропалица под съществуващата ОЧВ зона. 

Новата зона включва отдели 3001, 3002, 3003, 3004, 3386, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393 
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и части от безлесната зона над горната граница на гората в ПУ Якоруда и има 

площ 912 ха. Растителността е представена от клек във високите части и смърч. 

6. Шестата зона е разположена на югоизток от резерват Парангалица и обхваща 

части от водосборите на реките Добърска и Еленска. Новата зона включва 

отдели 1076, 1077, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 и части от безлесната зона над 

горната граница на гората в ПУ Белица и има площ 629 ха. Растителността е 

представена основно от бяла мура. 

Общата площ на териториите предложени за присъединаване към зона 

ОЧВ е 3971 ха. От тях 587 ха обхващат високопланински пасища разположени 

над горната граница на гората, а останалите 3384 ха са територии от горския 

фонд. От тях около 31% се пада на клека, 27% на смърчовите гори, 19% на горите 

от бяла мура и 5% на тези от бял бор. 

Прави се  предложение за отпадане на част от ОЧВ зоната, разположена 

между резервати „Централен Рилски“ и „Ибър“. Този участък обхваща северната 

част на зоната заключена между р. Марица на запад и разширяваща се на 

изток обхващайки водосбора на р. Ибър под вливането на Голям и Малък Ибър. 

Предложената за отпадане от ОЧВ зона територия включва отдели 6407, 6408, 

6410, 6411, 6416, 6429, 6610, 6611, 6612, 6613, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6622, 

6653, 6654 в ПУ Боровец и има площ 954 ха. Растителността е представена 

основно от смърчови гори. 

В резултат от предложените промени площта на зона ОЧВ е 15 600 ха 

 
3.1.5. Зона „Многофункционална“ 

Предназначение на зоната 

Като съществена по площ територия от Националния парк, а и като част от 

природния комплекс на Рила планина, тази зона онагледява разнообразието от 

природни местообитания и местообитания за животинския и растителния свят в Рила. 

Наред с тревистите и скалните местообитания, тук се простират и значителни по площ 

горски територии, както и влажни зони. В тази зона по най-осезаем начин се 

осъществява връзката човек-природа, тъй като зоната предполага дейности, свързани с 

екологосъобразен туризъм, интерпретативна дейност, научни изследвания и 

образование, мониторинг, ползване на природни ресурси, намеса в природната 

среда чрез възстановителни и поддържащи дейности, съгласувани с ДНП „Рила“. 

Тази зона е с най-голяма площ. По данни от План01 площта е „около 53 000  ха“. 

След преминаване на площи от тази зона към зона ОЧВ, понастоящем площта на зона 

„Многофункционална“ е 46 400 ха. 

 

 
3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ 

Съгласно чл. 21 от ЗЗТ в Националните паркове е забранено: 

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; 

2. Производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни 

дейности в горите, земите и водните площи; 

3. Извеждане на голи сечи; 

4. Използване на изкуствени торове и други химически средства; 

5. Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 

6. Паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата; 

7. Събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 

определени места; 

8. Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 
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9. Нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните 

брегове и прилежащи територии; 

10. Дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на 

животинските видове; 

11. Спортен риболов и риборазвъждане на определени места; 

12. Замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 

13. Бивакуване и палене на огън извън определените места; 

14. Намеса в биологичното разнообразие; 

15. Събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни 

цели. 

16. Други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената 

територия и плана за управление. 

 

Съгласно Заповед №114/24.02.1992 на Министерство на околната среда за обявяване на 

Народен парк „Рила“ (извън посочените по-горе забрани) се въвежда забрана за : 

1. Повреждане на скални образования, дървета, храсти и бране на цветя, както и 

умишлено безпокойство на диви животни; 

2. Залагане на капани, употреба на отровни и упойващи вещества при регулиране 

числеността на дивите животни; 

 
3.2.1.По ползване на ресурсите 

3.2.1.1.Съгласно ЗЗТ забраните за ползване на ресурсите, валидни за територията на 

целия парк са: 

1. Паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата; 

2. Събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 

определени места; 

3. Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 

4. Дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на 

животинските видове; 

5. Спортен риболов и риборазвъждане на определени места; 

6. Събиране на редки, ендемични, реликтни и защитени видове, освен за научни 

цели след получаване на разрешително от министъра на МОСВ. 

 
3.2.1.2.Съгласно Заповедта за обявяване на НП „Рила“(№114/24.02.1992, Министерство на 

околната среда), забраните за ползване на ресурсите са: 

1. Проучване и експлоатация на полезни изкопаеми и инертни материали; 

2. Паша на кози; 

3. Събиране на горки плодове и гъби за търговски цели и промишлени цели или в 

големи количества 

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, са представени в Приложение 3.2.2. 

3.2.2. Строителство и инфраструктура 

3.2.2.1. Съгласно ЗЗТ забраните по строителство валидни за територията на целия парк 

са: 

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; 

3.2.2.2. Съгласно Заповедта за обявяване на НП „Рила“, не са посочени други забрани, 

касаещи строителство, освен записаното в ЗЗТ. 
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В Приложение 3.2.2. са представени забрани и норми по строителството и 

инфраструктурата, валидни за НПЦБ, които са въведени с друга нормативна уредба и 

за които не се въвеждат допълнителни рестрикции с настоящия План. 

 

3.2.3 Други режими и норми 

Забрани, норми и условия, общовалидни за територията на Парка, съгласно чл.21, т.16 

от ЗЗТ 

Забрани 

1. Строителството на нови хижи, увеличаване на легловата база на 

съществиващите хижи и заслони, както и промяната на предназначението им. 

2. Изграждането на ВЕЦ, соларни инсталации и ветрогенератори с цел продажба 

на електроенергия. 

3. Движението на МПС, включително АТВ, спортни мотори, моторни шейни и 

използването на летателни средства, освен при спасителни акции, изпълнение 

на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на 

служители на ДНП „Рила“, МВР, МО и за обслужване на съществуващи обекти на 

територията на парка и извършване на помощни и спомагателни дйности за 

други допустими дейности, след получаване на разрешително от ДНП "Рила“.  

4. Паркирането на МПС, включително АТВ, спортни мотори, моторни шейни и 

използването на летателни средства, освен при спасителни акции, изпълнение 

на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на 

служители на ДНП „Рила“, МВР, МО и за обслужване на съществуващи обекти на 

територията на парка и извършване на помощни и спомагателни дйности за 

други допустими дейности, след получаване на разрешително от ДНП "Рила“. 

5. Движение на домашни любимци без повод и пастирски кучета без спъвачки. 

6. Пускане и изоставяне на животни, както и всякакви други действия, които поставят 

животните в хипотезата на определението "безстопанствени животни 

7. Използването на хеликоптери за транспорт на хора в парка с изключение при 

спасителни акции и за нуждите на ДНП „Рила“. 

8. Използване на плавателни средства като лодки, салове, водни колела, 

надуваеми гуми, дюшеци и други във водните площи, освен при поддържащи и 

възстановителни дейности, служебни мероприятия, научни изследвания, 

мониторинг и спасителни акции. 

9. Събирането и транспорта на билки, гъби, плодове и семена  за търговски цели, 

без разрешително от ДНП „Рила“ и извън определените места в ПУ, и годишните 

планове на ДНП „Рила“. 

10. Увреждане на растителността, събиране на растителни видове или части от тях, 

вкл. семенен материал и корени, с изключение на лечебни растения при 

условията на Плана за управление и Закона з алечебните растения. 

11. Използване на семенен материал, добит извън територията на Парка и 

прилежащите територии при възстановителни дейности. 

12. Извършване на санитарни сечи при повреди и съхнене, под 5 % от запаса на 

насаждението с изключение на санитарни сечи в смърчови и бялборови гори 

13. Преработката (консервирането) на плодове, гъби и  билки. 

14. Сечта, извоза и транспортирането на дървени материали и дърва за огрев на 

територията на парка, без разрешително от ДНП „Рила“ и без маркировка с 

марка на ДНП „Рила“. 

15. Пашата на домашни животни и сенокоса без разрешително от ДНП „Рила“, 

както и пашата без пастир. 

16. Настаняването и пашата на домашни животни без писмено становище от 

държавен ветеринарен лекар, че животните са здрави. 

17. Къпането и миенето във водните обекти. 

18. Миенето, ремонта и обслужването на моторни превозни средства на 

територията на парка, освен тяхната експлоатация за съответните нужди, 

съгласно режимите и нормите. 
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19. Строителството на бентове и други хидротехнически съоръжения, които 

преграждат изцяло течащите води, без да имат изградени рибни проходи и/или 

такива с отрицателно въздействие върху хидрологичния режим и 

биоразнообразието. 

20. Любителския риболов във всички реки в Парка. 

21. Любителския риболов във всички езера, с изключение на: Йончево езеро, 

Свинското езеро, двете мусаленски езера, пред хижа Мусала, ез. Грънчар, 

Сухото езеро (общ. Белица), Вапски езера. 

22. Зарибяването на реки, в които има естествено балканска пъстърва. 

23. Унищожаването или увреждането на съоръжения от туристическата, 

образователната и информационната инфраструктура на парка. 

24. Ограждането на дворни места на  хижи, заслони и други сгради, предназначени 

за отдих. 

25. Заснемането на игрални и документални филми, и създаването на други 

творчески продукции без разрешение от ДНП „Рила“. 

26. Провеждането на научни и мониторингови изследвания на територията на парка 

и резерватите, без разрешение от ДНП „Рила“. 

27. Всякакви дейности, свързани с управление на битови и приравними към битовите 

отпадъци, с изключение на събиране и транспортиране извън територията на 

Парка на отпадъци, генерирани от туристическата дейност и управлението на 

територията. 

28. Изкуственото осветление на територии извън определената зона на сгради и 

съоръжения. 

29. Извършването на каквито и да било дейности, източник на шумово замърсяване, 

създаващо пречки за пълноценен отдих или нарушаващо нормалните условия в 

местообитанията на животинските видове населяващи територията на Парка при 

съблюдаване на нормите в съответните зони, освен при дейности, съгласувани с 

ДНП „Рила“. 

30. Организиране и провеждане на масови мероприятия без съгласуване по реда 

на § 7 от ЗЗТ; 

31. Бивакуване и палене на огън извън определените за това места 

 

Норми 

1. Събиране на плодове , билки,  гъби и семена  

За лични нужди:  

 Плодове (диви круши, ябълки, скоруши, джанки боровинки, шипки, малини, 

къпини и др..), в свежо състояние за едно лице, за един ден  - до 7.0 кг.; 

 Билки в свежо състояние за едно лице за един ден от Приложение 1.14-14 

 Корени, коренища,луковици или грудки – до 0.5 кг; 

 Стръкове - до  2 кг; 

 Листа – до 1 кг; 

 Кори,  цветове - до 0.5 кг; 

 Семена-до 0.05 кг; 

 Пъпки - до 0.5 кг; 

 Талус - -до 0.25 кг. 

 Гъби в свежо състояние за един ден за едно лице - до 3.0 кг. 

За стопанска дейност 

Местата и количествата се определят от ДНП „Рила“ и се съгласуват с МОСВ за 

всяка година в зависимост от състоянието на популациите на видовете. Разрешенията, 

издавани от ДНП за събиране да бъдат на база конкретните налични ежегодни 

количества. Да се спазва принципа на ротация на находищата и въвеждане при 

необходимост на нулеви години. 

2. Поддържането на съоръженията и сервитутните площи на електропроводи, 

канали, надземни и подземни съоръжения, пътища, санитарноохранителни  
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зони на водоизточници и др. се извършва с разрешение от ДНП „Рила“, 

съгласно нормативните актове за съответните съоръжения. 

3. Поддържащи и възстановителни дейности в горите се извършват по утвърден 

устройствен проект. До изготвянето на устройствен проект, добивът се 

извършва по годишен план  на ДНП, утвърден от  МОСВ. 

4. При поддържащи и възстановителни дейности в горите със съпътстващ добив 

на дървесина, извозът да се извършва по начин, който в значителна степен 

опазва почвата и подрастта. 

5. Санитарни мероприятия в горите, извън тези в резерватите, са поддържащи 

дейности, които се извършват след съгласуване с министъра на околната 

среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица и положителна 

оценка за съвместимост. 

6. Паша на домашни животни 

 За едър добитък – минимум 12 дка на глава. 

 За овце - минимум 4 дка на глава. 

 В зависимост от проективното покритие на тревните видове нормите за 

паша могат да се променят със заповед на Директора на ДНП „Рила“. 

 Стадата се придружават от най-много три кучета, които задължително 

носят спъвачки. 

Правилата за любителски риболов да бъдат съобразени и разписани съгласно 

ПУ и разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). 

Условия 

1. При управлението на рибните популации, извън тези по Закона за  биологичното 

разнообразие , се прилага Закона за рибарството и аквакултурите. 

2. Възстановяване на популациите на автохтонните видове риба трябва да отговарят 

на препоръките на Международния съюз за защита на природата за 

реинтродукции и транслокации и да има проучване за целесъобразност 

одобрено от Националния съвет по биологично разнообразие. Програмата за 

реинтродукция на изчезнали видове риби от територията на Парка цели 

възстановяване на изчезнали автохтонни произходи от техни находища, където е 

невъзможно тяхното възстановяване по естествен път. Програмата се изпълнява 

чрез едно или няколко разселвания на риби с местен произход и няма за цел 

редовно разселване на млади риби с цел компенсиране на влиянието на 

риболова 

3. Всички действия, свързани с издирване, обявяване , изучаване и опазване на 

паметниците на културата се извършват по реда на Закона за паметниците на 

културата и музеите. 

4. При опазването, управлението и ползването на лечебните растения се прилага 

Закона за лечебните растения. 

5. Министерството на околната среда и водите спира определени дейности или 

въвежда временни ограничения за ползване на определени ресурси по 

предложение на ДНП „Рила“,  в зависимост от състоянието на компонентите на 

околната среда и видовете, установено при мониторинга; 

6. Композиционното решение и оборудването на местата за отдих, както и самите 

елементи, се изграждат по индивидуални проекти. 

7. Лицата, провели научни изследвания/мониторинг предоставят на ДНПР копия от 

събраните данни и получените резултати 

 

Зона „Резервати“ 

Дейностите в резерватите се извършват съгласно чл.17 от ЗЗТ. На основание чл.21, т.16 от 

ЗЗТ се въвеждат следните забрани: 

1. Изграждането на нови туристически маршрути и прокари за домашни животни; 

2. Конен  и вело- туризъм; 

3. Движението на туристи и животни извън определените със заповед на Министъра 

на околната среда и водите маршрути и прокари. 
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Зона „Ограничено човешко въздействие“ 

 

Забрани в допълнение към въведените за цялата територия на парка 

1. Строителство на нови заслони и спортни съоръжения за обслужване на 

посетители и за атракции. 

2. Строителство, освен изграждане на обекти за нуждите на управлението на 

парка и водохващания за питейни нужди 

3. Любителски риболов и риборазвъждане в реките. 

4. Регулиране на числеността на дивите животни. 

5. Шумово замърсяване над 45 db. 

6. Всякакви сечи с изключение на сечи за подържащи и възстановителни дейности и 

отстраняване на опасни дървета край пътеки, пътища и сгради, както и при 

потушаване на пожари. 

7. Добив на суха и паднала маса, която не е част от каламитетно огнище. 

8.  Изграждане на трасета за конен туризъм и велотуризъм на височина над 2000 м. 

 

 

Норми 

1. Период за пребиваване на членовете на „Общество Бялото брадство“ от 20  юли 

до 30 август; 

 брой на палатките до 120 броя; 

 брой на лагеруващитедо до 700 души дневно; 

 брой на нощувките на един човек до 7 нощувки 

 Мястото за лагеруване се намира в парков участък „Говедарци“ и попада в 

подотдел 8800:г. Едно от местата за ритуали попада в парков участък „Дупница“, 

изцяло в подотдел 9094:3. Другото място се намира на югоизток от подотдел 

9089:6 в парков участък „Дупница“ и заема площ от 22972 кв.м. 

2. Числеността на домашните животни, допускани на паша се определя, при 

спазване на следните нормативи: 

 за едър добитък – минимум 12 дка на глава; 

 за овце – минимум 4 дка на глава; 

Условия 

1. Композиционното решение и оборудването на местата за отдих, както и самите 

елементи, се изграждат по индивидуални проекти. 

2. При необходимост изграждането на бази на ПСС се съгласува с ДНП „Рила“ и 

МОСВ и в съответствие с изискванията на природозащитното законодателство по 

отношение на вида сграда, използван строителен материал, размери и др. 

3. В зависимост от видовия състав на пасищата и проективното покритие на 

тревните видове нормите за паша могат да се променят със Заповед на 

Директора на ДНП „Рила“. Стадата се съпровождат от най-много три кучета, 

които задължително носят спъвачки. Заслони за животновъдството да се 

изграждат по утвърдени проекти, вписващи се в средата. 

Препоръки 

Препоръчва се стадата от пашуващи животни да не се държат в непосредствена 

близост до туристическите пътеки. Стадата винаги да се съпровождат от пастир. При 

среща с туристи пастирските кучета да се държат в близост до пастира. 

 
Зона „Туризъм“ 

Валидни са забраните, въведените за цялата територия на парка 
Норми 

1. При определяне на пешеходните маршрути да се предвиждат места за отдих. 

2. Архитектурните елементи, се проектират и изграждат с височина до 2,40 м. от 

терена по типови проекти; 

 

Многофункционална зона 
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Валидни са забраните, въведените за цялата територия на парка 

Норми и условия 

1. Стадата се съпровождат от най-много три кучета, които задължително носят 

спъвачки. Заслони за животновъдството се изграждат по утвърдени проекти и 

вписващи се в средата. 

2. Използването на електропастири е допустимо само на местата за нощуване на 

добитъка с цел опазване от нападение от хищници. 

3. Всички горски пътища подлежат на задължително възстановяване 

(рекултивиране) в срок от три месеца след извършване на планираните сечи 

Нормите и условията за паша и събиране на билки, гъби, плодове и др. са тези, 

посочени като общовалидни за парка. 

 

Зона „Сгради и съоръжения“  

 

Валидни са забраните, въведените за цялата територия на парка 

Условия 

1. При необходимост изграждането на бази на ПСС се съгласува с ДНП „Рила“ и 

МОСВ и в съответствие с изискванията на природозащитното законодателство по 

отношение на вида сграда, използван строителен материал, размери и др. 

2. Ремонт и поддържане на съществуващите пътища се извършва без промяна на 

категорията и настилката им. 

3. Ремонт и поддържане на пътища в частта им, попадаща в обхвата на зона 

„Резервати“ се извършва без използване на верижна строителна техника и 

промяна вида на настилката, без противоречие със забраните за дейности в 

резерватите и с разрешение на МОСВ. 

 
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 

 

4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Приоритетните дейности в следващия 10 годишен период на действие на ПУ са 

определени предвид предназначението на защитената територия и отразеното в Част 1 

и 2. Такива са: 

 Управление на ЗТ с цел опазване на естественото състояние на растителните и 

животинсите видове и природните местообитания; 

 Подобряване условията за опознаване на парка чрез поддържане на 

съществуващите туристически маршрути и ползваната инфраструктура, както и 

чрез обогатяване на различните типове информация за парка (печатни 

материали, интернет-сайт, мобилно приложение за туристическа информация; 

 Осигуряване на оптимално ползване от местното население на ресурсите в 

парка в съответствие с режимите и нормите за всяка зона; 

 Усъвършенстване на сътрудничеството на парковата администрация с 

общинските структури за дейности от съвместен интерес; 

 Усъвършенстване политиката на управление и охрана на защитената територия; 

 Институционално и кадрово укрепване на парковата администрация; 

 Повишаване знанието на обществеността за стойността на защитената 

територия чрез информационни и образователни програми кампании, и 

съвместни инциативи с населението от прилежащите територии, туристи, 

доброволци, студенти, учиници и др. 

 

4.2. ПРОГРАМИ 

Програмите са обединени в няколко основни направления, както следва: 

Направление 1: Опазване и поддържане на абиотичните компоненти. Това 

направление включва: 
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 Програма за борба с ерозията; 

 Програма за контрол на лавините и борба с последиците от тях; 

Направление 2: Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата 

 Програма за действие при природни бедствия и аварии; 

 Програма за развитие и поддържане на инфраструктурата. 

Направление 3: Опазване и поддържане на биоразнообразието – 

местообитания и видове в горските територии 

 Програма за управление на горите. 

Направление 4: Опазване и поддържане на биоразнообразието – 

местообитания и видове в безлесните зони 

 Програма за управление на местообитанияи видове; 

 Програма за управление на ресурсите от лечебни растения, горски плодове, 

гъби и др. 

Направление 5: Опазване и поддържане на биоразнообразието 

 Програма за намаляване и контрол над неместните видове 

Направление 6: Научни изследвания и мониторинг 

 Програма за научни изследвания и мониторинг 

Направление 7: Развитие на природосъобразен туризъм 

 Програма за управление на отпадъците 

Направление 8: Създаване на условия за рекреация 

 Програма – трасета за специализиран туризъм 

Направление 9: Образование, обществена информация и партньорства 

 Програма за интерпретация и образование; 

 Програма за генериране на доходи в общините; 

 Програма за съвместно управление на природните ресурси; 

 Програма Национален парк “Рила” в регионален контекст 

Направление 10: Институционано развитие 

 Програма за развитие на охранителната дейност; 

 Програма за консултации, обществена информация и връзки с 

обществеността; 

 Програма за информационно обезпечаване на ДНП; 

 Програма за развитие на човешките ресурси 

Направление 11: Подобряване и Оптимизиране на инфраструктурата 

 Програма за уреждане на собствеността на сгради и съоръжения съгласно 

действащата нормативна уредба 

Програмите и проектите са представени в Приложение 4.2. 

 

4.3. ПРОЕКТИ 

Към всяка една от програмите, посочени в т. 4.2 са записани проекти, за които е 

отбелязано: цел, обект на прилагане, очакван резултат, приоритет за  изпълнение. 

Общият брой на проектите е 56. Подробно описание на проектите е представено в 

Приложение 4.2. В отделно Приложение „Списък на видовете за мониторинг в 

НСМБРмогат да се намерят видовете, включени в НСМБР, част от които са 

разпросранени на територията на Парка и за които е предвиден проект за изпълнение 

през следващите години. 

 

4.4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 

На основата на оценката на ефективността на управлението на НП „Рила“ в 

т.1.22.4. и формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 2: 
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Дългосрочни цели и ограничения от Плана за управление, са описани актуализирани 

оперативни задачи за изпълнение от Дирекция Национален парк “Рила” и 

взаимодействие с нейните партньори и заинтересовани страни. 

Оперативни задачи се отнасят до организация на дейностите от Дирекция 

Национален парк “Рила”, която осигурява провеждането на държавната политика по 

„опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените процеси, 

протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане на биологичното 

разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни, образователни 

и рекреационни дейности в поверената й защитена територия“. В тази връзка, 

изпълнението на оперативните задачи е със съдействието на държавните, регионални и 

местни структури на властта, в контекста на отговорностите им по изпълнение на Плана 

за управление. 

За постигането на дългосрочните цели по-долу са представени оперативни 

задачи, които да залегнат в основата на управление на парковата територия.  

Във връзка с главна цел „Опазване на естественото състояние на природните 

местообитания и местообитанията на растителните и животинските видове“, 

оперативните задачи са: 

 Опазване и поддържане на резерватните територии чрез контрол на спазване на 

режимите в тях и ограничаване на човешкото въздействие. Повишен контрол 

върху бракониерските прояви; 

 Опазване и поддържане на възможностите за биологичен обмен между 

растителните и животинските популации чрез запазване естествения характер на 

местообитанията им, вкл. екотонните зони; 

 При осъществяване на заложените в ПУ мониторингови програми, да се избират 

места за мониторинг и в резерватите като еталонни територии с най-строг 

режим на опазване; 

 Управлението на горите да се осъществява в синхрон с действащото 

законодателство, режимите в настоящия ПУ и предписанията на научните 

институции; 

 Подобряване на партньорството между ДНП „Рила“ и съответните институции в 

случаи на овладяване на природни бедствия и намаляване на последиците от 

тях; 

 Поддържане и обогатяване на създадената база данни за биологичното 

разнообразие в Парка; 

 Осигуряване на ефективен обмен на данни с различни институции, имащи 

информация за биоразнообразието в териториите около парка; 

 Мониторинг на неместните за територията на Парка видове и предприемане на 

действия по ограничаване на разпространението ми, като методичните подходи 

се съгласуват с научните институции; 

 Продължаване на  заложените в План 01 оперативни задачи във връзка с опазване 

на клековите съобщества, а именно: мониторинт на туристическото натоварване 

върху клековите съобщества,ограничаване на вероятността за пожари в тази част 

от Парка чрез поставяне на предупредителни табели, връчване на брошури на 

туристите в изходните части на маршрутите, периодично обхождане на 

потенциално застрашените от пожар места; 

 Актуализиране на съществуващите данни за експлоятационните запаси от 

лечебни растения и мониторинг на ползването. Периодично обучение на 

берачите със съдействието на специалисти от ноучните институции; 

 Във връзка с опазване на скалните местообитания в субалпийските и алпийските 

части на парка да се осъществи мониторинг върху влиянието на  туристическия 

поток с акцент върху влиянието на извънпистовото спускане; 

 Периодичните кампании за почистване на високопланинските езера от битови 

отпадъци със съдействието на туристически дружества, доброволци от НПО, 

студенти и ученици; 

 Контрол върху зарибяването с неместни видове; 
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 Въз основа на данните за разпространението на видовете и природните 

местообитания с висока консервационна стойност, да се разработят и 

приложат образователни програми, поясняващи значението на тези природни 

компоненти за цялото биологично разнообразие в парка и за повишаване на 

неговата стойност в международен план като важна защитена територия; 

 

Във връзка с главна цел „Съхраняване на естественото състояние на ландшафта и 

другите абиотични компоненти на парка“ оперативните задачи са: 

 Мониторинг на териториите, подложени на ерозия и да се предприемат мерки 

за ограничаване на тези процеси; 

 Идентифициране на уникални обекти на ландшафта, за които да се подготвят 

информационни материали; 

  Поддържане на връзки с Басейновите дирекции с оглед съвместни дейности за 

опазване на водните екосистеми и управление на хидросъоръженията. 

Във връзка с второстепенна цел „Осигуряване за  посетителите на парка на подходящи 

възможности за отдих, туризъм, образование, провеждане на научни изследвания по 

начин, който не противоречи на предназначението на парка“ оперативните задачи са: 

 Съвместни дейности между ДНП „Рила“ със заинтересованите страни (общини, 

частен бизнес, туристически агенции и др.) за развитие на партнорство за 

създаване на подходяща инфраструктура в прилежащите на парка територии и 

развитие на дейности за привличане на туристи (рекламни кампании, съвместно 

честване на международни дни като Денят на биоразнообразието, Денят на 

влажните зони и др., свързани с природната среда); 

 Поддържане в добро състояние туристическите маршрути и прилежащата им 

инфраструктура (заслони, огледни места и др.); 

 Поддържане в добро състояние хижите; 

 Разработване и управление на устойчива система за събиране и/или 

обезвреждане на твърдите битови отпадъци от обектите в Парка, включително и 

разделно събиране; 

 Проучване на възможностите и определяне на места за специализирани 

спортове; 

 Ясно дефиниране условията за движение на МПС, ATVи спортни мотори в 

прилежащите на парка територии, да се обозначат места за паркиране и 

подготовка на печатни материали с обяснителни текстове за забраните по 

отношение на ползването на тези средства на територията на парка; 

 Осигуряване на информация (табла, брошури) за безопасен туризъм 

(поведение в планината, лавиноопасни райони през зимата) и телефон за 

спешни случаи 112. Тази информация да бъде достъпна във всички хижи и на 

изходните пунктове към Парка. 

 Поддържане на интернет страницата на парка, в която в отделна рубрика, 

насочена към туристите, да се публикува актуална информация за състоянието 

на маршрути, хижи, както и насоки за поведение на посетителите на 

територията на парка и по-специално при преминаване през резерватите, както 

и насоки за поведението на туристите на територията на парка с цел постигане 

на безопастнот за живота и здравето им 

 Периодично осъвременяване на  информацията в посетителските центрове; 

 Търсене на възможности за реализиране на приходи за ДНП „Рила“ чрез 

продажба на информационни тематични материали (напр. за флора, фауна, 

културно-исторически обекти, ландшафтни забележителности, резултати от 

изпълнени проекти и др.) 

 Съвместно с начни институции и НПО участие в мониторингови програми, 

посочени в частта „Проекти“. 

 Постигане на прозрачност на ползването и управлението, чрез мерки за 

публичност и комуникация (ден на отворените врави на ДНП „Рила“ и 

посетителските центрове и др.) 
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Във връзка с второстепенна цел „Да бъде постигнато високо ниво на подкрепа от 

местното население за целите и задачите на парка“ оперативните задачи са: 

 Работа със заинтересованите страни в посока оптимално ползване, съгласно 

режимите, на природните ресурси на парка; 

 Разработване на програма за култивиране на лечебни растения и осигуряване 

на местен пазар; 

 Търсене на възможности на проектен принцип за картиране и оценка на 

капацитета на пасищата на територията на парка; 

 Поддържане на оперативна връзка с общини, кметства, Агенция за регионално 

развитие на Рила, НПО, частни институции за съвместно изпълнение на дейности, 

насочени към осигуряване на поминък на местното население чрез предлагане 

на специализирани туристически услуги – на територията на парка  и извън него 

Във връзка с цел „Поддържане и развитие на административно управление на ДНП 

„Рила“, оперативните задачи са: 

 Оценка на необходимостта от оптимизиране на кадровия състав с оглед 

осигуряване на достатъчно служители за ръководство и изпълнение на 

заложените в ПУ дейности; 

 Осигуряване на възможности за професионално израстване чрез 

квалификационни курсове във връзка с конкретните задължения на всеки 

служител; 

 Поддържане на  мрежа от охранителни контролни пунктове; 

 Периодично обновяване на системата от обозначения в парка; 

 Разработване на програма за допълнително генериране на приходи, вкл. от 

съвместни дейности с местни фирми, общини, представители н ачастния и 

неправителствения сектор. 

 Поддържане и доразвиване на стратегията за връзки с обществеността и 

представяне на дейностите на парковата администрация пред широката 

общественост; 

По-долу, графично и в таблица се представя новото длъжностно разпределение 

на администрацията на Дирекция Национален парк “Рила”, вкл. по паркови участъци, 

което екипът за разработване на ПУ счита за необходимо за изпълнение на целите, 

заложени в Плана за управление за периода 2015-2024г. и на нормативите, заложени в 

Закона за защитените територии за съответствие на броя на парковата охрана и 

територията за охрана. 

Наблюденията на екипа по разработване на ПУ, основавайки се на заложените в 

него повече и още по-отговорни задачи за изпълнение, вкл. за охрана и опазване от 

една страна, и от друга - на база повишените изисквания и обществени очаквания, 

съгласувано с Дирекция Национален парк “Рила”, правят настоящото предложение за 

изменение на действащата към 2015 г. управленска структура, в посока увеличаване на 

служителите, както следва: 

 Увеличаване числеността на Дирекция „Биоразнообразие, планове, 

програми и проекти“ чрез:  

- обособяване на отделни длъжности експерт „Инфраструктура“ и експерт 

„Туризъм“, всяка от които да се подпомага от младши експерт;  

- създаване на нови позиции за експерт „Високопланински екосистеми“ и 

експерт „Поддържащи и възстановителни дейности“;  

- обезпечаване дейността на новите три Посетителски информационни 

центъра с по двама Експерта „Интерпретативни и образователни 

програми“. 

 Увеличаване числеността на специалистите „Паркова охрана и контрол“ 

по паркови участъци:  

- ПУ Благоевград – един специалист ПОК 

- ПУ Якоруда - един специалист ПОК 

- ПУ Белица - един специалист ПОК 
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- ПУ Бели Искър - двама специалисти ПОК 

 

Фиг.4.4. - 1 Предложение за нова Организационна структура 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.4.4. - 1 Предложение за ново разпределение на длъжностите ДНП Рила 
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БРОЙ

ДИРЕКТОР 1 1

Директор дирекция АФПД 1 1

Старши счетоводител 1 1

Гл.експерт "УЧР и АС" 1 1

Ст.експерт АПО 1 1

Касиер - счетоводител 1 1

Гл.специалист 

"Автотранспорт, УС и ОМП" 1 1

Директор дирекция БППП 1 1

Експерт "Флора" 1 1

Експерт "Гори" 1 1

Експерт "ИОП" 1 1

Експерт "И" 2 2

Експерт "Т" 2 2

Експерт "ВЕ" 1 1

Експерт "ПВД" 1 1

Експерт "ОП" 1 1

Експерт "Фауна" 1 1

Експерт "ГИС" 1 1

Експерт "ИОП в ПЦ" 8 8

Директор дирекция ПОК 1 1

Началник отдел КО 2 2

Инспектор ПОК 2 1 2 1 1 1 1 2 1 12

Специалист ПОК 7 7 5 4 4 6 8 4 6 51

ОБЩО 40 8 7 5 5 7 9 6 7 94  
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4.5. РАБОТЕН ПЛАН 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

Опазване и поддържане на абиотичните компоненти 

Програма за борба с ерозията 

1.Проект – Мониторинг на засегнатите от 

ерозия територии и дейности за превенция 

(включително чрез използване на 

индикаторни видове). Възстановяване на 

нарушени от ерозията местообитания и 

участъци 

* * текущ 50 50 50 50 50 250 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Програма за контрол на лавините и борба с последиците от тях 

2.Проект – Проучване и мониторинг за 

лавиноопасни зони 
* * текущ 15 15 15 15 15 75 

Държавен бюджет, 

ПУДООС 

Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата 

Противопожарна програма 

3.Проект – Предотвратяване и борба с 

пожарите 
* * текущ 100 100 100 100 100 500 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

4.Проект – Картиране на опожарените 

места, оценка на щетите на биогенфонда и 

перспективи за възобновяване на 

растителността 

* * текущ 15 15 15 15 15 75 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

5.Проект – изготвяне на идейна концепция и 

типови проекти за архитектурни елементи в 

парка 

* * 2г 45 45       90 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

6.Проект – проучване на възможностите за 

алтернативно ползване на непригодни 

сгради и съоръжения, за нуждите на ДНП 

„Рила“ 

* * 3г 15 15 15     45 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

7.Проект – Поддържане на туристическите 

пътеки извън резерватите. 
* * текущ 35 35 35 35 35 175 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Опазване и поддържане на биоразнообразието - местообитания и видове в горските територии 

Програма за управление на горите 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

8.Проект –мониторинг на здравословното 

състояние горските екосистеми 
* * 5г. 15 15 15 15 15 75 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Опазване и поддържане на биоразнообразието - местообитания и видове в безлесни зони 

Програма за управление на местообитания и видове 

9.Инвентаризация (пространствена и на 

биоразнообразието) на тревните 

съобщества в пасищните комплекси и 

сенокосни ливади. 

* * 3г. 60 60 60     180 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Програма за управление на ресурсите от лечебни растения, горски плодове, гъби и др. 

10.Проект – Мониторинг на състоянието и 

разпространението на популациите и 

ресурсите от лечебни растения, горски 

плодове и гъби 

* * 5г. 20 20 20 20 20 100 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Програма за намаляване и контрол над неместните видове 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

11.Проект – Разпространение и оценка на 

присъствието на неместни видове в 

естествените екосистеми 

* * 2г.     40 40   80 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Научни изследвания и мониторинг 

Програма за научни изследвания и мониторинг 

12.Проект – Мониторинг на целевите видове 

от НСМБР. Изпълнение на мерки за опазване 

и превенция от бракониерство 

* * текущ. 50 50 50 50 50  250 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

13.Проект – Мониторинг върху 

разпространението и динамиката на 

популации на бозайници 

* * 3г.   40 40 40   120 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Развитие на природосъобразен туризъм 

Програма за управление на отпадъците 

14. Проект – Изготвяне  на Програма за 

управление на отпадъчните потоци – битови 

отпадъци, отпадъчни води, утайки и План за 

действие към програмата 

* * 5г. 60 100 100 40 40 340 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

15.Проект - 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. 

* * 5г. 100 100 100 100 100 500 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Създаване на условия за рекреация 

Образование, обществена информация и партньорства 

Програма за интерпретация и образование 

16.Проект – Природозащитно образование 

за Национален парк „Рила“ 
* *  текущ 20 20 20 20 20 100 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Програма за генериране на доходи в общините 

17.Проект – Програма за партньорство с 

общините и местните общности от региона 

на НП „Рила“ 

* * текущ 10 10 10 10 10 50 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Национален парк "Рила" в национален и международен контекст 



 204 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

18.Проект – Проучване на възможности и 

присъединяване на НП „Рила“ към 

европейски и международни мрежи от 

сходни по значимост и защита паркове  

* * 5 г. 100 70 50 50 50 320 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Институционално развитие 

Програма за развитие на охранителната дейност 

19.Проект – Осигуряване на екипировка и 

оборудване на охраната 
* * текущ 120 35 35 35 35 260 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

20.Проект – Обучение на парковата охрана и 

служители за действие в аварийни ситуации, 

действия по залавяне на нарушители, 

обучение на охраната по прилагане на 

законодателството, интерпретация и пр. 

* * текущ 20 20 20 20 20 100 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Програма за консултации, обществена информация и връзки с обществеността 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

21.Проект – Сформиране на Научен 

консултативен съвет за НП „Рила“ 
* * 1г. 25 10 10 10 10 65 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Програма за информационно обезпечаване на ДНП 

22.Проект – Географска информационна 

система (ГИС) на парка, поддържане и 

развитие на база данни 

* * текущ 15 15 15 15 15 75 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

23.Проект – Система за комплексен 

мониторинг 
* * текущ 20 20 20 20 20 100 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Програма за развитие на човешките ресурси 

Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата 

Програма за уреждане на собствеността на сгради и съоръжения, съгласно действащата нормативна уредба 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Изпълнители Продължителност разходи в х. лв. разходи  
Източник на 

финансиране 

  ДНП Външен год. 1год 2год. 3год. 4год. 5год. общо   

24.Проект – Оценка на състоянието на 

рушащи се сгради с оглед възможности за 

премахване или възстановяване. 

Определяне на сградите и съоръженията 

частна собственост и изготвяне на програма 

за трансформиране на собствеността в 

публична държавна собственост 

* * 2г. 25 25       50 

Държавен бюджет, 

ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, Международно 

финансиране 

Дооборудване и екипировка на административните сгради 

25.Осигуряване на офис оборудване, 

ремонти на сгради 
  * 3г.   35 35 35   105 

Държавен бюджет, 

ПУДООС 

        915 920 870 735 620 4060   
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Проектите, представени в Работния план, както и останалите предложени проекти 

(Приложение 4.2. Програми и проекти) намират връзка с мерките, визирани в 

Националната приоритетна рамка за действие в Натура 2000 зоните, а именно: 

М 4  – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на 

земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в 

защитените зони от Натура 2000 мрежата - ЕЗФРСР – Програма за развитие на селските 

региони. Потенциално финансиране: ЕЗФРСР - ПРСР 

М 6 - Устойчиво управление на отпадъци или биомаса в териториите от мрежата 

НАТУРА 2000. Потенциално финансиране КФ – ОПОС, Horizon 2020 

М 7 – Насърчаване създаването на „зелени работни места“ около и в териториите от 

мрежата Натура 2000. Потенциално финансиране: ЕСФ - ОПРЧР 

М 12 – Намаляване на антропогенния натиск върху защитените зони от мрежата Натура 

2000 чрез въвеждане на пилотни практики за енергийна ефективност  в населените 

места около и на територията на зоните- Потенциално финансиране: ЕЗФРСР– ПРСР 

М 14 – Пазарна подкрепа за реализацията на продукти и услуги, 

произведени/доставени от територии от мрежата Натура 2000. Потенциално 

финансиране: ЕФРР - ОПОС, ЕЗФРСР - ПРСР 

М 17 – Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги. Потенциално 

финансиране: Норвегия ЕС - Финансови механизми на ЕИП и Норвегия 

М 22 – Ограничаване антропогенното замърсяване на водите. Потенциално 

финансиране:  КФ - ОПОС 

М 23 – Оценка на влиянието на климатичните промени върху целеви видове и природни 

местообитания. Потенциално финансиране: ЕС - Европейски финансов инструмент за 

околната среда (LIFE+) 

М 24 – Планиране развитието на зелени форми на туризъм около и на територията от 

мрежата Натура 2000. Потенциално финансиране: ЕЗФРСР - ПРСР 

М 39 – Изграждане и/или поддържане на съоръженията за обществен достъп до и около 

защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 . Потенциално финансиране: ЕЗФРСР 

М 43 -  Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания 

Потенциално финансиране ЕЗФРСР– ПРСР 

М 46 - Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания от 

влажните зони. Потенциално финансиране: ЕФМДР - ПМДР 

М 47 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи 

земеделските и горските екосистеми - Потенциално финансиране: ЕЗФРСР– ПРСР 

М 49 - Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи 

екосистемите от влажните зони. Потенциално финансиране: ЕФМДР - ПМДР 

М 51 – Управление на инвазивни видове. Потенциално финансиране: ЕС - Европейски 

финансов инструмент за околната среда (LIFE+) 

М 58 – Подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на 

биоразнообразие. Потенциално финансиране: ЕЗФРСР - ПРСР 

М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и проучване. Потенциално 

финансиране ЕСФ - ОПРЧР 

М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на повърхностните и подземни води- 

Потенциално финансиране: Национално финансиране - Държавен бюджет 

М 67 – Текущ мониторинг на туристическия поток. Потенциално финансиране: 

Национално финансиране -Държавен бюджет 

М 68 – Оценка на въздействието на туристическата дейност в територии по Натура 2000 

върху състоянието на екосистеми. Потенциално финансиране: ЕС - Европейски 

финансов инструмент за околната среда.  (LIFE+) 

М 92 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за развитие и промотиране 

на устойчив туризъм на територията на защитените зони от НАТУРА 2000, вкл. 

провеждане на професионални обучения и обучения по ключови компетенции. 

Потенциално финансиране ЕЗФРСР – ПРСР 

М 94 - Определяне на посетителския натиск и проучване на нуждите на посетителите. 

Потенциално финансиране: ЕС - Европейски финансов инструмент за околната среда 

(LIFE+) 
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М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага. 

Потенциално финансиране: ЕЗФРСР – ПРСР 

М 103 – Инвестиции за намаляване на антропогенното замърсяване около и на 

територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. Потенциално финансиране: 

КФ - ОПОС 

М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от 

антропогенна дейност. Потенциално финансиране: ЕФРР - ОПОС - ЕЗФРСР, ПРСР 

М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на 

природозащитното състояние на видове и природни местообитания. Потенциално 

финансиране ЕФРР - ОПОС 

М 110 Възстановяване и поддържане на зелена инфраструктура в териториите по 

Натура 2000 в обхвата на. ПРСР. Потенциално финансиране: ПРСР 

М 112 - Изграждане на инфраструктура с цел подобряване и контролиране на 

посетителския поток в защитените зони от мрежата Натура 2000 Потенциално 

финансиране:  ЕФРР – ОПОС 

М 111 - Инвестиции за подкрепа за разработване и осъществяване на по-

екологосъобразни алтернативи на проекти с очаквано значително въздействие върху 

околната среда. Потенциално финансиране: Кохезионен фонд – ОПОС 

Съкращения 

ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“ 

ПРСР - Програма за развитие на селските региони 

КФ – Кохезионен фонд 

ЕСФ – ОПРЧР – Европейски структурни фондове – Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 

ЕФМ – Европейски финансов механизъм 

 

 

ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

 

5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Записаните в ПУ програми, проекти и оперативни задачи са съобразени с 

дефинираните главни и второстепеннти цели. Успешното управление на защитената 

територия е пряко свързано с периодична оценка на постигнатите резултати. 

Спецификата на дейностите предполага реалистична картина за постигнатото да се 

получи след втората-третата година от действието на ПУ, но още през първата година е 

необходима оценка на започналите дейности. В зависимост от постигнатите резултати, 

възможни са промени в някои от заложените цели. Напр., при постигане на една цел, 

да се заложи друга, като дейностите за постигането й да водят до устойчивост на вече 

постигнатата цел и да я допълват. 

Периодични прегледи, ревизия и оценка 

 Годишен преглед на ПУ: в края на всяка календарна година се прави отчет на 

постигнатите резултати при изпълнение на проектите, вкл. финансови отчет, 

регистрирани трудности, необходими мерки за успешното по-нататъшно 

изпълнение на дейностите. Неразделна част от документацията са получени 

становища, писма, препоръки, постъпили официално от ралични институции във 

връзка с изпълнение на дейностите в ПУ. Тези отчети са неразделна част от 

годишните отчети на Парковата администрация. 

 Съгласно чл. 60 ал. 3 от ЗЗТ се организира публично обсъждане на изпълнението 

на ПУ. В тази връзка ДНП „Рила“ подготвя информация-оценка на извършените 

дейности през първите четири години от изпълнението на Плана, както и 

предложение за приоритетни програми и проекти през следващите четири 

години, които се съгласумат с министъра. Най-малко 40 дни преди  публичното 

обсъждане всички необходими документи се представят на министъра на 
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МОСВ. Възможно е да се предложат промени в някои режими и норми, 

съобразено с актуалното състояние на защитената територия и дейностите, 

които се осъществяват съобразно записаното в ПУ. 

 Десетгодишна актуализация на ПУ, съгласно чл. 55 ал.2 от ЗЗТ. В началото на 

деветата година започва пълно разглеждане и оценка на всички дейности, 

осъществени съгласно съществувалия ПУ и започва подготовка за актуализация 

за следващ 10 годишен период. Много важно е в този период на оценки и 

анализи да се потърси становище от всички институции-партньори на ДНП 

„Рила“ и всички заинтересовани страни за постигнатото през изтеклия 10-

годишен период. Тези становища ще са допълнително в помощ при 

разработване на ПУ за следващия период. Разработването на актуализиран ПУ 

следва изискванията на действащото законодателство. 

 

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

Схема за текущ годишен преглед, оценка и отчет на изпълнението на задачите, 

дейностите и проектите 

 

Ежегодно се представя доклад в дирекция НСЗП, МОСВ относно резултатите от 

дейности и проекти, проведени в предходната година. Отчетът да се подготвя в срок до 

31 януари на следващата година от отговорните лица в ДНП Рила. При участие на 

външни изпълнители, те периодично изготвят отчети пред ДНП Рила за резултатите от 

проведените дейности според сключения договор. 

 

Предлага се следната структура на формата за отчет: 

1. Наименование на проекта/дейността; 

2. Източник на финансиране; 

3. Участници в изпълнението на проекта/дейността – изброяват се изпълнители и 

партньори; 

4. Срок – обозначава се какъв етап от проекта/дейността се отчита; 

5. Оценка на изпълнението – извършва се сравнителен анализ на резултатите, 

постигнати между предходния и настоящия отчетен период; 

6. Проблеми – посочват се възникнали  проблеми, които затрудняват изпълнението; 

7. Мерки за преодоляване на проблемите – обсъждат се и се предлагат конкретни 

решения; 

8. Отговорни лица за мерките – административни служители, експерти-

изпълнители, партньори. 
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