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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
АНП Административнонаказателно производство/ 

Административнонаказателна преписка 
АУАН Акт за установяване на административно нарушение 
БД Басейнова дирекция 
БДЗП Българско дружество за защита на птиците 
БППП Биоразнообразие, планове, програми и проекти 
ВОИ Върховна одитна институция 
ДНП Дирекция на национален парк 
ЕАОС Европейска агенция по околна среда 
ЕВРОСАЙ Европейска организация на върховните одитни институции 
ЗАНН Закон за административните нарушения и наказания 
ЗБР Закон за биологичното разнообразие 
ЗВ  Закон за водите 
ЗГ Закон за горите 
ЗЗТ Закона за защитените територии 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗТ Защитени територии 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
КИП Контролно-информационен пункт 
КП Констативен протокол 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
НП Национален парк 
НП* Наказателно постановление 
НПО Неправителствена/и организация/и 
НСМБР Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие 
НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 
ПАМ Принудителна административна мярка 
ПИЦ Посетителски информационен център 
ПУ План за управление 
ПУДДНП Правилник за устройството и дейността на дирекциите на 

националните паркове 
ПУДООС Предприятие за управление на дейността по опазване на околната 

среда 
ПУНП План за управление на национален парк 
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК1 

Ареал Територия, населявана от представителите на определен таксон, 
независимо от ранга (вид, род, семейство и т.н.), така че се говори за 
ареал на човека, ареал на бозайниците и пр. Ареалът на едни таксони е 
цялостен, а при други е накъсан от естествени прегради, които 
индивидите не могат да преодолеят — море, голям океан, пустиня. В 
границите на ареала си индивидите от един вид живеят в групи, 
наречени популации. 

Вид Най-малката таксономична единица в класификацията,  представляваща 
група индивиди със сходни външни белези и анатомичен строеж с 
еднакви изисквания към средата и сходно поведение,които могат да се 
размножават помежду си и потомството им е плодородно. 

Ендемит Биологичен вид, разпространението на който (ареалът) се ограничава 
върху определен район - географска област, планина, водоем и т.н, а 
също така и държава или друга административна единица. 

Местообитание или 
хабитат 
(от латински "in 
inhabitas") 

Естествената околна среда, в която индивидите от един конкретен вид 
или популация живеят. За растения се употребява и термина 
месторастене. Терминът ареал е с подобно значение, който обаче, може 
да се използва за таксони от всякакъв ранг (вид, род, клас и т.н). 

Популация Група индивиди от един биологичен вид, които населяват трайно част от 
ареала на вида, имат сходни екологични изисквания, кръстосват се 
свободно помежду си и оставят плодовито поколение. 

Реликт  
или реликтен 
организмов вид 

Живо същество, чиито видов генезис е по-стар от преобладаващата част 
на дадено растително или животинско съобщество. Зараждането на вида 
е в геоложки период, чиито условия са били по-различни от настоящите, 
но въпреки промените, на които видът е изложен, е оцелял до 
съвремието. Повечето реликтови видове са стенобионтни видове, което 
ги прави застрашени от изчезване и по-голямата част от тях са включени 
в различни системи за опазване на биоразнообразието и генетичния 
фонд на планетата. 

Рудерал Растителни видове, които доминират на замърсени терени. Някои 
рудералните растения са инвазивни.  

Таксон 
(или таксономична 
единица) 

Термин, с който се обозначава един организъм или съвкупност от 
организми.  

Таксономична 
категория 

Абстрактно понятие, показващо мястото на таксона в 
класификационната система. Таксономични категории са "вид", "род", 
"семейство", "клас" и др. Основната таксономична категория, на която се 
гради класификацията, е видът. 

1 Терминологичният речник се основава на понятията и категориите, определени в утвърдените от Министерски съвет 
планове за управление на националните паркове в България 
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29


Част първа 
РЕЗЮМЕ 
 
1. Настоящият доклад е изготвен в резултат на извършен одит на изпълнението на 

управлението на националните паркове за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. 
Одитът е част от съвместен одит за анализ и оценка на резултатите от управлението 

на защитените територии със статут на национални паркове, фокусиран върху 
съхранението на биологичното разнообразие, в който участват Върховните одитни 
институции (ВОИ) на Полша, Литва, Дания и Норвегия. През 2012 г. към инициативата се 
присъединяват ВОИ на Украйна, България и Хърватия.  

1.1. Обект на одит е дейността по управление на националните паркове в 
Република България, осъществявана от специализираните регионални органи на 
Министерството на околната среда и водите – дирекциите на националните паркове.  

1.2. Одитираният период е от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. 
1.3. Основният въпрос на одита е: 
Ефективно ли е управлението на националните паркове в България през 

периода 2010 г. – 2012 г. и постигната ли е основната цел за тяхното създаване2 – 
опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и естествените процеси, 
протичащи в тях? 

За да се отговори еднозначно на основния одитен въпрос, са определени следните 
специфични въпроси: 

- създадени ли са достатъчно предпоставки за ефективното изпълнение на 
дейността по управление на националните паркове (НП) и съхранение на биологичното 
разнообразие в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях? 

- ефективно ли се изпълнява дейността по управление на националните паркове, 
за целите на съхранение на биологичното разнообразие и екосистемите и естествените 
процеси, протичащи в тях? 

- създадена ли е система за наблюдение и контрол върху изпълнението на 
плановете за управление, която да гарантира изпълнението на мерките и дейностите, 
включени в тях? 

- създадени ли са подходящи процедури за създаване на нови национални паркове 
или разширяване на съществуващи такива? 

1.4. В обхвата на одита се включват анализа и оценката на:  
- дългосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове, 

като предпоставка за ясна визия, ефективно управление и осигуряване на приемственост; 
- краткосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове, 

като инструмент за изпълнение на дългосрочните цели и приоритети; 
- ефективността при изпълнение на планираните мерки и дейности за периода от 

2010 г. до 2012 г. и степента на постигане на заложените в плановите и програмните 
документи цели; 

- дейността на дирекциите на националните паркове, по отношение планиране, 
изпълнение, документиране и отчитане на дейностите по охрана и контрол на защитените 
територии; мониторинг на защитените територии, в т.ч. на биологичното разнообразие; 
ползване на природните ресурси; организация и управление на туризма, информационно-
образователните и научни дейности, осъществявани в границите на националните 
паркове. 

- методическото ръководство върху дейността на дирекциите на националните 
паркове (ДНП), осъществявано от специализираната администрация в Министерството на 
околната среда и водите. 

Извън обхвата на одита са анализът и оценката на съответствието с нормативните 
изисквания при: 

2 Чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за защитените територии  
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- възлагане на обществените поръчки; 
- провеждане на процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

от фондовете на Европейския съюз (ЕС), бенефициент на която са дирекциите на 
националните паркове; 

- управление на собствеността и имуществото на дирекциите на националните 
паркове. 

2. В резултат от изпълнението на одита са направени следните констатации: 
2.1. В България са създадени общи условия за опазване на биологичното 

разнообразие, като е разработена национална регулаторна рамка и е осигурена 
хармонизацията й с правото на ЕС. 

2.2. Правителството не подценява загубата на биологично разнообразие като един 
от основните рискове в областта на околната среда и определя цели и приоритети, 
насочени към опазване на биологичното разнообразие в своите планови и програмни 
документи, национални и секторни политики. 

2.3. Националното законодателство в областта на опазване на природата позволява 
развитието на системата от защитени територии, като средство за опазване на 
естествените екосистеми, видовото разнообразие и природните феномени като делегира 
инициирането на процедура по обявяване или промяна на защитените територии на 
максимален кръг от заинтересовани лица. 

2.4. В изпълнение на своите правомощия и с цел създаване на достатъчно 
предпоставки за ефективно управление на защитените територии, изключителна държавна 
собственост, министърът на околната среда и водите: 

- разработва стратегически, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи, 
в които приоритетите, целите и задачите кореспондират с ангажиментите на страната, 
произтичащи от международните споразумения в областта и правото на ЕС в областта на 
биологичното разнообразие; 

- издава нормативни актове, свързани с определяне на функциите и задачите на 
регионалните органи, отговорни за управлението на националните паркове и с 
организацията на изпълнение на дейността по управление на защитените територии, 
изключителна държавна собственост; 

- чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, 
създава, поддържа и развива Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие в страната. 

При изпълнението на тези правомощия е допуснато: 
- при разработването и утвърждаването на плановете за управление на 

националните паркове, заложените цели да не са обвързани със срокове за тяхното 
постигане; разработените индикатори за анализ и оценка на изпълнението на плановете за 
управление да нямат определени целеви стойности и да не е направена обща финансова 
оценка за планираните мерки и дейности, с цел определяне на необходимия финансов 
ресурс и възможните източници за финансиране.   

- забава при актуализиране на плановете за управление, като основен дългосрочен 
планов документ за изпълнение на дейността по съхранение на биологичното 
разнообразие на територията на националните паркове. Това води до липсата на ясно 
формулиране на специфичните цели и приоритети, мерки и дейности на компетентните 
органи, независимо от нормативно определените гаранции за запазване на режимите за 
извършване на дейности в защитените територии, установени с предходните планови 
документи; 

- забава в процеса на развитие на Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие, поради което методиките за наблюдение за част от 
определените от министъра на околната среда и водите обекти за мониторинг в 
националните паркове, са разработени и утвърдени на по-късен етап от изпълнението на 
плановете за управление; 
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- липса на разработени и утвърдени от министъра на околната среда и водите 
изисквания към съдържанието и формата на всички видове краткосрочни/годишни 
планови документи, с които да се постигне обвързаност на ежегодно планираните мерки и 
дейности с плановете за управление и унифициране на практиката на годишно планиране 
от компетентните регионални органи;  

- нормативно ограничаване на правомощията на органите, осъществяващи контрол 
в защитените територии, спрямо правомощията на органите, осъществяващи контрол в 
горски територии;  

- липсата на изрично определени правомощия на специализираната централна 
администрация в МОСВ за упражняване на текущ контрол и координация на дейността на 
дирекциите на националните паркове като регионални органи на МОСВ, компетентни в 
защитените територии; 

- намаление на бюджетния финансов ресурс за реализация на мерки и дейности в 
националните паркове, несъответстващо на нарастването на средствата от извънбюджетни 
източници, с което се увеличава риска от неефективно изпълнение на дейността на 
компетентните органи в защитените територии, изключителна държавна собственост; 

- неефективност на системата за мониторинг на изпълнението на дейността на 
ДНП, в това число и на плановете за управление, тъй като годишните доклади за 
изпълнението на функциите и задачите на ДНП не осигуряват достатъчно информация за 
резултатите от управлението на националните паркове и за състоянието на биологичното 
разнообразие на територията на парка. Информацията от годишните доклади не позволява 
сравнителен анализ на управлението на различните национални паркове в страната; 
анализ и оценка на напредъка в изпълнението на целите и задачите в плановете за 
управление; вземането на управленски решения за промяна и/или оптимизиране на 
регулаторната рамка в областта на защитените територии и опазване на биологичното 
разнообразие; 

- неизпълнение на нормативно предвидения периодичен мониторинг на 
изпълнението на плановете за управление.  

2.5. За създаването на необходимата организация за изпълнение на дейността по 
управление на националните паркове и опазване на биологичното разнообразие в тях, 
директорите на дирекциите на националните паркове (ДНП) разработват, утвърждават и 
актуализират вътрешни правила, инструкции и указания за изпълнението им, свързани с: 

- използването на природни ресурси на територията на парковете; 
- организацията, планирането, изпълнението, отчитането и документирането на 

дейността по осъществяване на охрана и контрол на защитените територии; 
- развитието на туризъм, образователно – информационни и научни дейности на 

територията на парковете. 
2.5.1. При изпълнението на дейностите, свързани с осъществяване на охраната и 

контрола в националните паркове е допуснато: 
- различна практика при теренното обозначаване на границите на националните 

паркове (в някои случаи обозначение липсва), поради липсата на утвърдени от министъра 
на околната среда и водите изисквания за вида на теренната маркировка, начина и 
периодичността на нейното поставяне и опресняване; 

- несъответствие с нормативно определеното изискване за максимално допустима 
площ на охранителните участъци от 1 500 ха.; 

- прекратяване на значителен брой от административно наказателните преписки 
поради пропуски от страна на административнонаказващия орган; 

- нарастване на броя на лицата със съставени повече от един актове за установяване 
на административни нарушения в най-големия по площ национален парк; 

- ограничено прилагане на принудителните административни мерки (ПАМ), както 
и на възможността за осъществяване на административен контрол от ДНП по други 
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закони в областта на опазване на природата, като Закона за биологичното разнообразие и 
Закона за лечебните растения. 

2.5.2. Резултатите от изпълнението на дейностите, свързани с мониторинга на 
биологичното разнообразие, ползването на природните ресурси в националните паркове, 
развитието на туризма, насърчаването на научно-изследователските, образователно-
информационните и интерпретативните дейности, показват: 

- неизпълнение на планирания мониторинг върху състоянието на биологичното 
разнообразие;  

- намаление на ползването на природни ресурси на територията на националните 
паркове, въпреки създадената добра организация за управление на дейността от страна на 
ДНП; 

- липсата на достатъчно инициативност за възлагане провеждането на научни 
изследвания и разработки за целите на управление на парковете. 

- липсата на достатъчно съпоставима аналитична и/или интерпретирана 
информация за състоянието на наблюдаваните видове, в резултат от проведените 
наблюдения, която да е основа за вземане на управленски решения при управлението на 
националните паркове и намаляване на числеността на част от застрашените видове (в 
парковете, в които има представена информация от извършваните систематични 
наблюдения). 

През периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. управлението на националните 
паркове не е ефективно. Неефективното управление на националните паркове 
създава риск за гарантиране съхранението на биологичното разнообразие в тях. 

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор през одитирания период носи 
Нона Караджова, министър на околната среда и водите през периода от 27.07.2009 г. до 
13.03.2013 г.  

Отговорността на Сметната палата се свежда до изразяване на обосновано 
заключение за ефективността от управлението на националните паркове в България, 
степента на постигане на заложените цели и приоритети в плановите и програмни 
документи в областта управление на националните паркове и съхранение на биологичното 
разнообразие в тях, за периода 2010 г. – 2012 г. и надеждността на системите за 
наблюдение и контрол на изпълнението на планираните мерки и дейности на територията 
на националните паркове.  

Одитът е извършен в съответствие с Международно признатите одитни стандарти, 
издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната организация на 
върховните одитни институции – ИНТОСАЙ. 
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Част втора 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
1. Основание за извършване на одита  
Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за 

Сметната палата (отм.) и в изпълнение на Заповед № ОД-3-012 от 28.05.2013 г., на 
заместник-председател на Сметната палата.  

Одитът е планиран за изпълнение в Програмата за одитната дейност на Сметната 
палата за 2013 г. като одитна задача № 490, като е предвидено да бъде извършен в 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и дирекциите на националните 
паркове (ДНП).  

 
2. Причини за извършване на одита 
2.1. Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във 

всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, 
на екосистемите и процесите, които протичат в тях. Биологичното разнообразие е част от 
националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и 
общински органи и гражданите.3 „Човекът представлява неразделна част от 
биоразнообразието и като такава, го променя непрекъснато. Оцеляването на човека е 
невъзможно без оцеляването на биоразнообразието, затова е изключително важно то да 
бъде опазено, съхранено и защитено. Понастоящем най-голяма опасност за 
биоразнообразието представлява неговата загуба. В миналото тя се е дължала на природни 
фактори, като климатичните промени. Днес основна заплаха за биоразнообразието 
представлява човешката дейност.“4 

2.2. Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 
характерни и забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.5 Държавата 
изгражда и осигурява функционирането и съхраняването на система от защитени 
територии, като част от регионалната и световната мрежи от такива територии в 
съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които 
Република България е страна.6   

2.3. Основните международни споразумения, по които Република България е 
страна, като Конвенцията за биологичното разнообразие7, Конвенцията за опазване на 
дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция)8, 
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна9, 
Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция)10, 
Споразумението за опазване на мигриращите видове птици от Африка и Евразия11, 

3 Чл. 1, ал. 2 и 3 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 
4 Източник – ИАОС - http://eea.government.bg/bg/bio 
5 Чл. 4 ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) 
6 Чл. 2 от ЗЗТ 
7 Конвенция за биологичното разнообразие, ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 29.02.1996 г. - 
ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.; издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г., в сила от 
16.07.1996 г. 
8 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания; ратифицирана от Великото 
народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г. - ДВ, бр. 13 от 1991 г., в сила за Република България от 1.05.1991 
г.; издадена от Министерството на околната среда, обн., ДВ, бр. 23 от 10.03.1995 г. 
9 Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна; ратифицирана с Решение на 
Великото народно събрание от 12.12.1990 г.  ДВ, бр. 103 от 1990 г.; обн. ДВ, бр. 6 от 21.01.1992 г.; в сила за Република 
България от 16.04.1991 г.   
10 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни; ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно 
събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г.; издадена от Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, 
бр. 16 от 25.02.2000 г., в сила от 1.11.1999 г. 
11 Споразумение за опазване на мигриращите видове птици от Африка и Евразия; Ратифицирано със закон, приет от 
XXXVIII Народно събрание на 23 септември 1999 г. - ДВ, бр. 87 от 1999 г. В сила от 1 февруари 2000 г.) 
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Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони12 и други са подписани, 
ратифицирани, обнародвани и влизат в сила за България в периода от 1991 г. до 2005 г.  

След приемането на България в ЕС, документите в областта на опазване на 
биологичното разнообразие, с които правителството следва да се съобрази са Директива 
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна и 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. 

2.4. Разработването и приемането на основните нормативни актове, с които се цели 
осигуряване изпълнението на международните ангажименти на страната по пътя на 
правното регламентиране на отношенията в областта на опазването на природата и 
биологичното разнообразие, като Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за лова и опазване на дивеча, наредбите за 
условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени 
територии и плановете за действие за растителни и животински видове, се извършва през 
периода 1999 – 2003 г.  

2.5. При провеждането на годишната среща на Работната група по околна среда 
към ЕВРОСАЙ, през м. октомври 2011 г., представителите на Върховните одитни 
институции (ВОИ) на Полша, Литва, Дания и Норвегия, приемат решение за провеждане 
на съвместен одит за анализ и оценка на резултатите от управлението на защитените 
територии, със статут на национални паркове, фокусиран върху съхранението на 
биологичното разнообразие. През 2012 г. към инициативата се присъединяват и ВОИ на 
Украйна, България и Хърватия. През м. септември същата година, ръководителите на 
ВОИ на 7-те страни подписват споразумение за извършването на одит на изпълнението на 
дейността по управление на националните паркове за периода 2010-2012 г. След 
проучване на международното и националните законодателства в областта, 
представителите на страните-участнички в съвместния одит формулират общи цели, 
приоритети, обхват и критерии за анализ и оценка на съвместния одит, които са взети 
предвид при изпълнението на настоящия одит. 

 
3. Обект на одит 
Обект на одит е дейността по 

управление на националните 
паркове в Република България, 
осъществявана от специализираните 
регионални органи на 
Министерството на околната среда 
и водите – дирекциите на 
националните паркове, за периода 
от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г.  

3.1. Националните паркове в 
България са една от категориите 
защитени територии, определени от 
Закона за защитените територии 
(ЗЗТ), предназначени за опазване на 

биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, 
както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. 13  

В съответствие с изискванията на чл. 8 от ЗЗТ, националните паркове са територии 
с площ над 1000 ха; в границите им не влизат селища и селищни образувания и предвид 

12 Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици 
(Рамсарска конвенция); утвърдена с Решение № 389 на Министерския съвет от 18.11.1974 г. ; в сила за България от 
24.01.1976 г. ; изменена с Протокол от 03.12.1982 г., в сила за България от 27.02.1986 г.   ; Обн. ДВ. бр.56 от 10 Юли 
1992 г. 
13 чл. 8 от конвенцията за биологичното разнообразие 
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тяхната значимост, законодателят е определил, че собствеността им е „изключителна 
държавна собственост“. 

Националните паркове в България са три – НП „Пирин“, НП „Рила“ и НП 
„Централен Балкан“. Управляват се от регионалните органи на МОСВ – дирекции на 
националните паркове (ДНП), със седалища съответно в гр. Банско, гр. Благоевград и 
гр. Габрово.  

Общата площ на парковете към 31.12.2012 г. възлиза на 193 047,9 ха14 и 
представлява 1,74 на сто от територията на България.  

3.1.1. Най-рано (през 1962 г.) е обявен НП „Пирин“15, което го прави най-стария 
национален/народен парк в страната16.  

Към 31.12.2013 г. площта на парка възлиза на 40 332,4 ха.17 и обхваща части от 
територията на общините: Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и 
Симитли.  

В рамките на националния парк се намират 
два резервата - резерват „Юлен“ и „Баюви дупки – 
Джинджирица“. Резерват „Баюви дупки – 
Джинджирица“ е един от най-старите резервати в 
България, и е част от мрежата на биосферните 
резервати по програмата "Човек и биосфера" на 
ЮНЕСКО. 

В Национален парк "Пирин" са 
идентифицирани 2 091 вида и подвида 
безгръбначни животни (паяци, многоножки, 
насекоми, охлюви и др.), от които 294 редки вида, 

216 ендемита, 176 реликта и 15 вида, включени в световни и европейски списъци на 
застрашените видове. В парка са идентифицирани и 247 вида гръбначни животни (риби, 
земноводни, влечуги, птици и бозайници), от които 5 вида са включени в Червената книга 
на България, 12 вида - в Червения списък на Международния съюз за защита на 
природата, 37 вида - в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и 
природните местообитания и 24 вида - в Европейската директива за опазване на 
природните местообитания. 

От птиците, които се срещат в НП „Пирин“, 31 вида са включени в Червената книга 
на България, 2 вида - в Червения списък на Международния съюз за защита на природата; 
148 вида - в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните 
местообитания и 40 вида в Европейската директива за опазване на птиците.  

3.1.2. Най-големият по 
площ парк в страната е НП „Рила“. 
Площта му възлиза на 81 046 ха.18 
Намира се на 100 км южно от 
столицата София и е разположен в 
Рило-Родопския масив.  

В НП „Рила“ се намират 
четири резервата - “Централен 
Рилски резерват”, „Ибър”, 
„Парангалица” и „Скакавица”, 
които заемат около 20 на сто от 
неговата територия.  

14 Регистър на защитените територии, поддържан от ИАОС на адрес: http://pdbase.government.bg/zpo/bg/result1.jsp 
15 Заповед No.3074 от 08.11.1962 г., ДВ, бр. 43 от 1963 г. 
16 С приемането на Закона за защитените територии през 1998 г., на НП Пирин е определен статут на национален парк. 
17 Заповед No.395 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 от 2000 г.) 
18 Заповед No.397 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 от 2000 г.) 
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Най-големият резерват е  “Централен Рилски резерват” с площ 12 393,7 ха, а един 
от най-старите резервати в България  е “Парангалица” с площ 1 509 ха (обявен през 
1933 г.). Резерватите са включени в Списъка на биосферните резервати по програмата 
“Човек и биосфера” на UNESCO.  

На територията на НП “Рила” са представени 60 хабитата от планински и 
високопланински тип, от които 11 са застрашени природни местообитания, изискващи 
специфични консервационни мерки. 

От идентифицираните на територията на парка видове, 98 вида висши растения са 
отбелязани в Червената книга на България, като застрашени или редки; 42 вида мъхове са 
определени като природозащитно значими; 5 вида сладководни водорасли са застрашени 
локални ендемити и 20 вида лечебни растения са включени в Червената книга на 
България; 

В НП „Рила“ са идентифицирани и 162 вида гръбначни животни от особен 
природозащитен интерес, в т. ч. 2 български и 8 балкански ендемити, 121 вида, защитени 
в страната, 158 вида, включени в приложенията към Бернската конвенция и 29 вида, 
включени в Червената книга на България. 

3.1.3. Националният парк с най-голям брой резервати на територията е НП 
„Централен Балкан“, обявен през 1991 г.19 

Национален парк „Централен 
Балкан” е разположен в сърцето на 
България, в централните и най-високи 
части на Стара планина. Общата площ на 
парка е 71 669,5 ха.  

На територията на парка има девет 
резервата („Боатин“, „Царичина“, 
„Стенето“, „Джендема“, „Северен 
Джендем“, „Козя стена“, „Стара река“, 
„Пеещи скали“ и „Соколна“), които 
заемат площ от 20 019 хектара или 28 на 
сто от парковата територия. Резерватите 
„Боатин“, „Царичина“, „Джендема“ и 
Стенето са част от мрежата от биосферни 

резервати и съставляват 39,5 на сто от биосферните резервати в България.  
В НП „Централен Балкан“ са най-запазените букови масиви, със средна възраст 135 

години, които заемат около 3/4 от парковата горска площ и формират около 7 на сто от 
този вид в България. Установени са 166 вида лечебни растения, от които 22 вида са 
отбелязани в Червената книга на България като застрашен или рядък вид, а 16 вида са под 
специален режим на стопанисване и ползване. Сред бозайниците, установени в парка, с 
най-висока консервационна значимост са 18 вида прилепи, 8 вида насекомоядни, 17 вида 
дребни и 16 вида едри бозайници.  

НП „Централен Балкан“ е признат за Орнитологично важно място със световно 
значение, защото съхранява всички срещащи се в България видове птици от алпийския 
биом и значими в световен мащаб популации на други видове птици. В парка се срещат 
224 вида птици, от които 123 вида са установени през гнездовия период, като 22 от тях са 
включени в Червената книга на България. 

3.2. В съответствие с изискванията на чл. 35 и следващите от ЗЗТ, различните 
категории защитени територии се обявяват и/или променят със заповед на министъра на 
околната среда и водите. За обявяването на национални паркове и резервати е необходимо 
изменение в ЗЗТ20, по инициатива на министъра на околната среда и водите, последвано 
от издаването на заповед за обявяване на съответната категория защитена територия. 

19 Заповед No.843 от 31.10.1991 г., ДВ, бр. 93 от 1991 г. 
20 Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ 
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3.2.1. Съдържанието на заповедта на министъра на околната среда и водите за 
обявяване на различните категории защитени територии е определено в чл. 39 от ЗЗТ и 
включва категорията, наименованието и основните цели на защитената територия, както и 
разпределението на горите, земите и водните площи и режимът на дейностите в нея.  

Целта за създаване на националните паркове е определена в чл. 18, ал. 1 на ЗЗТ и 
освен поддържане на разнообразието от екосистеми, защита на дивата природа и опазване 
на биологичното разнообразие, включва и създаването на условия за развитие на научни, 
образователни и рекреационни дейности, туризъм и екологосъобразен поминък на 
населението, съобразно целите, свързани с опазване на природата. 

Целта посочена в индивидуалния административен акт за обявяването на 
националните паркове в България се фокусира предимно около„ ….запазването в полза на 
обществото, намиращите се на територията на парковете комплекси от 
саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитанията 
на редки и застрашени видове и съобщества, характерните и забележителни пейзажи и 
обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и 
културата….“21. 

3.2.2. Следващият по важност елемент от заповедта за обявяване на защитените 
територии, в т. ч. и на националните паркове е тяхната площ. Изменението на общата 
площ на защитените територии в страната е един от индикаторите, свързани с 
изпълнението на ангажиментите на българското правителство на европейските директиви 
и международните споразумения свързани с опазването на консервационно значимите 
видове и техните местообитания в световен и регионален мащаб.  

За периода 1991 г. – 2011 г. общата площ на защитените територии се е увеличила 
повече от два пъти. В края на 2011 г. броят на защитените територии в България е 954 с 
обща площ 582 122,2 ха или 5,2 на сто от територията на страната.22  

През периода от тяхното обявяване до 31.12.2013 г. площта на националните 
паркове претърпява промени, като най-много изменения са извършвани по отношение 
територията на най-стария парк – НП „Пирин“. От обявяването23 му до последната 
извършена промяна24, площта на парка е увеличена 6,36 пъти.  

След 1999 г. извършваните промени в територията на националните паркове са 
само в посока на намаляване на тяхната площ. Най-голямо е намалението на площта на 
най-големия по площ парк в България - НП „Рила“. Намалението на площта му възлиза на 
24,90 на сто от определената с обявяването му площ. 25  

Намалението на площта на националните паркове не е довело до намаление на 
общата площ на защитените територии в страната. Резерватите и националните паркове са 
защитени територии със значително по-рестриктивен режим по отношение на дейностите, 
допустими за изпълнение на тяхната територия, поради което тези категории защитени 
територии гарантират в по-висока степен постигането на целите за съхранение на 
биологичното разнообразие и естествените екосистеми в тях. По тази причина 
намалението на общата площ на националните паркове води до нарастване на риска за 
неефективно съхранение на биологичното разнообразие в страната. 

3.3. Националните паркове в България се управляват и контролират от дирекциите 
на националните паркове. Устройството и дейността на дирекциите са регламентирани в 
правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите. Съгласно чл. 2 от 

21 Приложение № 1 - Основни цели за създаване на националните паркове в България, определените обекти на опазване 
в тях и брой на актовете за промяна в територията. 
22 Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2011 г., част Биологично 
разнообразие, (публикуван от ИАОС през 2013 г.) на адрес: http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-
nem/biologichno-raznoobrazie 
23 Заповед № 3074 от 08.11.1962 г. 
24 Заповед № 395 от 15.10.1999 г. 
25 Приложение № 1  

 14 

                                                 

http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie
http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie


правилника, дирекциите на националните паркове са самостоятелни юридически лица, на 
бюджетна издръжка. 

3.3.1. Дирекциите на националните паркове се създават и закриват със заповед на 
министъра на околната среда и водите. Със същия административен акт се определят и 
техните седалища и териториален обхват.26  

Методическото ръководство на дирекциите на националните паркове се 
осъществява от дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в 
МОСВ.27 

3.3.2. Дирекциите се ръководят и управляват от директор, назначен от министъра 
на околната среда и водите. Директорът на национален парк е второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.28 

В съответствие с определените в чл. 7 от Правилника за устройството и дейността 
на НП правомощия, директорът на ДНП има административнонаказващи функции.  
 

26 Чл. 5 от ПУД на ДНП 
27 Чл. 35, т. 22 от УП на МОСВ 
28 Чл. 6 и 7 от ПУД на ДНП 
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Част трета 
ОДИТЕН ОБХВАТ И ПОДХОД  
 
I. Цели на одита 
В съответствие с определените в международните одитни стандарти на върховните 

одитни институции (МСВОИ) общи цели на одита на изпълнението, настоящият одит има 
за цел да:  

1. Представи на законодателната и изпълнителната власт, на ръководството на 
одитираната организация и на другите потребители на информацията независима и 
обективна оценка за: 

- ефективността от управлението на националните паркове в България и степента 
на постигане на заложените цели и приоритети в плановите и програмни документи в 
областта за периода 2010 г. – 2012 г.; 

- надеждността на системите за наблюдение и контрол на изпълнението на 
планираните мерки и дейности на територията на националните паркове.  

2. Да подпомогне законодателната и изпълнителната власт и ръководството на 
одитираната организация за постигане на подобрение на ефективността при управление на 
националните паркове. 

 
II. Обхват на одита  
1. Одитни въпроси 
Отчитайки важността на въпросите, свързани със загубата на биологично 

разнообразие и рисковете за недостатъчно добро управление на защитените територии в 
България, одитът следва да даде отговор на следния основен въпрос: 

Ефективно ли е управлението на националните паркове в България през 
периода 2010 – 2012 г. и постигната ли е основната цел за тяхното създаване29 – 
опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и естествените процеси, 
протичащи в тях? 

За да се отговори еднозначно на основния одитен въпрос, следва да се отговори на 
следните специфични въпроси и подвъпроси: 

1.1. Създадени ли са достатъчно предпоставки за ефективното изпълнение на 
дейността по управление на националните паркове и съхранение на биологичното 
разнообразие в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях? 

1.1.1 Има ли ясно определени цели за националните паркове на национално ниво, 
включващи опазването на биологичното разнообразие? 

1.1.2 Адекватно ли са разпределени отговорностите по управление на 
националните паркове? 

1.1.3 Има ли разработени в съответствие с нормативните изисквания и утвърдени 
по надлежния ред планове за управление, въз основа на които да се извършва планирането 
и изпълнението на дейността в националните паркове през периода от 2010 г. до 2012 г.? 

1.1.4 Системата за краткосрочно планиране на дейността по управление на 
националните паркове и опазване на биологичното разнообразие, гарантира ли 
изпълнението на дългосрочните стратегически, програмни и планови документи? 

1.1.5 Осигурено ли е финансиране за изпълнението на планираните мерки и 
дейности? 

1.2. Ефективно ли се изпълнява дейността по управление на националните 
паркове, за целите на съхранение на биологичното разнообразие и екосистемите и 
естествените процеси, протичащи в тях? 

1.2.1. Изпълняват ли се мерките и дейностите през одитирания период, съобразно 
утвърдените годишни планове? 

1.2.2. Ефективни ли са изпълнените мерки и дейности в националните паркове 

29 Съгласно чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за защитените територии  
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през одитирания период? 
1.3. Създадена ли е система за наблюдение и контрол върху изпълнението на 

плановете за управление, която да гарантира изпълнението на мерките и дейностите, 
включени в тях? 

1.3.1. Годишните отчети на ДНП, представят ли на ръководството на МОСВ 
достатъчна и надеждна информация за процеса по изпълнение на плановете за 
управление? 

1.3.2. Какви са предприетите от МОСВ мерки в резултат от оценката на 
изпълнението на първите планове за управление на националните паркове в България? 

1.4. Създадени ли са подходящи процедури за създаване на нови национални 
паркове или разширяване на съществуващи такива? 

 
2. Изследвани области, дейности и структури на одитираната организация, 

включени в обхвата на одита 
2.1. В обхвата на одита се включват анализа и оценката на:  
- дългосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове, 

като предпоставка за ясна визия, ефективно управление и осигуряване на приемственост; 
- краткосрочното планиране на дейността по управление на националните паркове, 

като инструмент за изпълнение на дългосрочните цели и приоритети; 
- ефективността при изпълнение на планираните мерки и дейности за периода 

2010 г. – 2012 г. и степента на постигане на заложените в плановите и програмните 
документи цели; 

- законосъобразност и ефективност на дейностите по мониторинг и контрол на 
изпълнението на планираните мерки и дейности на ниво дирекции на националните 
паркове и на ниво МОСВ. 

2.2. Обект на анализ и оценка в рамките на обхвата на одита е дейността на 
дирекциите на националните паркове за периода 2010 – 2012 г., по отношение планиране, 
изпълнение, документиране и отчитане на: 

- дейностите по охрана и контрол на защитените територии; 
- мониторинг на защитените територии, в т.ч. на биологичното разнообразие; 
- ползване на природните ресурси; 
- организация и управление на туризма, информационно-образователните и научни 

дейности, осъществявани в границите на националните паркове. 
2.1. Извън обхвата на одита са анализа и оценката на съответствието с 

нормативната уредба при: 
- възлагане на обществените поръчки; 
- провеждане на процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

от фондовете на Европейския съюз, бенефициент на която са дирекциите на националните 
паркове; 

- управление на собствеността и имуществото на дирекциите на националните 
паркове. 

 
ІІІ. Одитни критерии 

 Критериите и показателите за измерване и оценка на ефективността при 
управлението на националните паркове за целите на съхранение на биологичното 
разнообразие в тях са представени в приложение № 2 към настоящия доклад30. 

ІV. Одитна методология 
1. Одитен подход. 
За целите на определяне на основния въпрос на проучване е ползван резултатно-

ориентираният подход, тъй като загубата на биологично разнообразие е проблем, който 

30 Приложение № 2 Критерии и показатели за оценка на ефективността на управление на националните паркове за 
целите на съхранение на биологичното разнообразие на тяхната територия. 
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изисква дългосрочни и перспективни решения, постоянни мерки и системен подход и 
незабавни действия. 

Съхранението на биологичното разнообразие по пътя на създаването и 
ефективното функциониране на система от защитени територии е процес, резултатите от 
който не могат да се измерят и оценят в краткосрочен план. По тази причина, отговорът на 
въпроса, дали поставените цели в областта са постигнати чрез изпълнението на 10-
годишните планове за управление на националните паркове, е от особено значение.  

 
2. Методи за събиране и обработване на данни и информация и за получаване 

на одитни доказателства. 
При изпълнение на одита за събиране на данни и информация са използвани 

следните методи: 
- проучване и анализ на документи, в т.ч. нормативни; 
- въпросници и интервюиране на длъжностни лица; 
- проверки на място в дирекциите на националните паркове. 
За целите на обработване на събраната информация и получаване на одитни 

доказателства са използвани: 
- систематизиране на данни по определени критерии; 
- обобщаване и анализ на данни; 
- сравнителен анализ. 

 18 



Част четвърта 
КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 
 
Раздел първи 
Създадени ли са достатъчно предпоставки за ефективното изпълнение на 

дейността по управление на националните паркове и съхранение на биологичното 
разнообразие в тях? 
 

I. Национални приоритети 
1. Определянето на национални приоритети в правителствената програма, 

стратегическите и дългосрочни планови и програмни документи в областта на околната 
среда е своеобразен гарант за осигуряване на приемственост в политиката по национални 
проблеми и значими за обществото въпроси, в т.ч и по отношение опазване на природата 
и биологичното разнообразие.  

Правителството не подценява темата за биологичното разнообразие и тя присъства 
в политиките по околна среда през периода 2010 г.– 2012 г., както в рамките на общата 
правителствена програма, така и в целите и приоритетите в секторната политика на 
министъра на околната среда и водите31. Основната цел, формулирана в правителствената 
политика е ограничаване и спиране на загубата на биоразнообразие, което кореспондира с 
поставените цели пред ЕС в областта.32 

Наличието на разработени и приети на национално ниво стратегически и 
средносрочни планови и програмни документи създава подходящи условия за осигуряване 
на приемственост в политиката и консолидацията на управленските цели и приоритети 
върху общо дефинираните проблеми в областта на опазване на биологичното 
разнообразие околната среда33.  

2. Съответствието между определените приоритети и поетите от правителството 
ангажименти по различните международни споразумения, гарантира международната 
подкрепа на правителството в изпълнение на националните политики в областта, особено 
в случаите, в които правителствените решения са по повод въпроси с глобален екологичен 
характер и предполагат значителен ресурс. 

Резултатите от сравнителния анализ на съдържанието на ратифицираните от 
България международни споразумения и на документите на ЕС в областта на опазване на 
биологичното разнообразие потвърждават постигнатата висока степен на съответствие 
между дефинираните цели, приоритети, мерки и действия в националните политики, 
програмни и планови документи.34 Това съответствие заедно с хармонизираната с 
европейското законодателство национална регулаторна рамка в областта на 
биологичното разнообразие са достатъчна предпоставка за осигуряване на 
международна подкрепа на правителството в процеса на изпълнение на заложените в 
националните политики цели и приоритети. 

3. Заложените краткосрочни цели в областта на опазване на биологичното 
разнообразие на национално ниво са обвързани с дългосрочните планови документи и 
пряко произтичат от функциите и задачите на администрацията, отговорна за 
изпълнението на политиката в областта.  

3.1. Целите на органите, отговорни за управлението на защитените територии и 
опазването на биологичното разнообразие на национално ниво са фокусирани върху 
създаването на адекватни условия за упражняване на ефективен мониторинг и контрол на 
процесите, свързани с опазване на природата и естествените екосистеми.  

31 Приложение № 3 Преглед на правителствените стратегически, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи 
в областта на околната среда и опазване на биологичното разнообразие, действали през периода 2010 г. – 2012 г. 
32 Програма за европейско развитие на България 2009 – 2013 г., Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. 
33 Стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Национален план за опазване на биоразнообразието за периода 
2005-2010 г., Стратегически план за биоразнообразието и целите от Аичи 2011 -2020 г. 
34 Приложение № 3  
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3.2. Заложените цели, приоритети и задачи в краткосрочните планови и програмни 
документи в областта на опазване на биологичното разнообразие се припокриват в 
преобладаващата си част, което показва необходимостта от по-продължителен период за 
тяхната реализация. 

3.3. Едва през 2012 г. са заложени цели и задачи, насочени към повишаване на 
обществената ангажираност и отговорно поведение към опазване на природата и 
биологичното разнообразие35. 

3.4. При определянето на националните приоритети основният акцент е поставен 
върху изпълнението на ангажиментите на страната, произтичащи от членството в ЕС. В 
подкрепа на това твърдение са мотивите, посочени от правителството при разработване на 
средносрочните и краткосрочни програмни и планови документи на национално и 
секторно ниво, в посока на хармонизиране както на националната регулаторна рамка, така 
и на стратегическите планови документи. 

Наличието на ясно определени цели и приоритети на национално ниво, заложени в 
стратегическите, средносрочните и краткосрочните документи, определящи 
политиката в областта на опазване на биологичното разнообразие и тяхното 
съответствие с ангажиментите на България, поети с международните споразумения, 
са предпоставка за ефективно управление на защитените територии.  

4. Осигуряването на адекватна информационна среда е необходимо условие за 
определяне на националните приоритети, цели и задачи в стратегическите, дългосрочните 
и краткосрочните планови и програмни документи на правителството в областта на 
околната среда, в това число на биологичното разнообразие.  

В България тази информационна среда се създава с изграждането и управлението 
на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМСБР). 
Данните от НСМСБР следва да гарантират информационната основа за провеждане на 
ефективна национална природозащитна политика и обслужват обществените нужди от 
информация за състоянието на биологичното разнообразие. 

4.1. Съгласно националната регулаторна рамка в областта, НСМСБР е част от 
Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) и представлява 
комплексен механизъм за наблюдение, анализ и оценка на промените в състоянието на 
биологичното разнообразие в Република България.36 Създаването на системата е и 
резултат от  изпълнението на ангажиментите на страната, поети с ратифицираните 
международни споразумения в областта на опазване на биологичното разнообразие, 
дивата флора и фауна на Европа, мигриращите видове, влажните зони и др., както и 
ангажиментите, произтичащи от европейското законодателство след приемането на 
България в ЕС през 2007 г.  

4.2. НСМСБР се организира и ръководи от министъра на околната среда и водите 
чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).  

НСМСБР включва: 
- обекти на мониторинг и схеми за мониторинг;  
- индикатори за биологичното разнообразие; 
- информационна система. 
Обектите, които подлежат на мониторинг, се определят на трите нива на 

биологична организация - генетично, видово и хабитатно/екосистемно. 
Схемите за мониторинг на всеки обект включват: 
- методика за мониторинг;  
- места за провеждане на мониторинга; 
- участници. 

35 Приложение № 3  
36 Чл. 2 от Наредба № 2 от 18.12.206 г. на министъра на околната среда и водите за условията и реда за създаването и 
функционирането на НСМСБР 
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Индикаторите за биологичното разнообразие са биологични показатели и 
показатели от социално-икономически и административен характер, които отчитат 
промените, измервани във времето и/или пространството, спрямо предварително 
определено първоначално състояние или контролно измерване. 

Информационната система служи за съхранение, обработка и разпространение на 
информацията от НСМСБР. 

4.3. Изграждането на НСМСБР започва през периода 2004 г. - 2006 г., по проект, 
финансиран със средства от извънбюджетни източници. Проектът се реализира на две 
основни фази до 2010 г. и като резултат се определят видовете за мониторинг на 
територията на страната и се разработват методиките, съгласно които се осъществява 
мониторинга, включително схемите за мониторинг, полевите формуляри за събиране на 
първоначалната информация, необходима за извършването на последващи анализи и 
оценки.  

4.3.1. Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 
разнообразие все още е в процес на развитие и оптимизация, тъй като не всички 
предвидени по проекта дейности са изпълнени до края на 2010 г., а в годишните планове 
за поставените цели на МОСВ, в качеството му на първостепенен разпоредител с 
бюджетни кредити, през периода 2010 – 2012 г. присъстват задачи, свързани с развитието 
на информационната среда по биологичното разнообразие. 37 

Към 31.12.2013 г. все още:  
- не са разработени всички методики, необходими за осъществяването на 

мониторинг на биологичното разнообразие. Не е утвърдена методика за мониторинг на 
хабитати38; 

- не са завършени прегледът и оценката (ревизия) на критериите за подбор на 
местообитанията, обектите и схемите за мониторинг в НСМСБР, предвидени в рамките на 
изпълнение на плана за действие по развитието на НСМСБР – фаза 2, за периода 2006 – 
2010 г. През 2011 г., по проект „Разработване на информационна система на НСМСБР“ 
поетапно е извършено приемането на възложените разработки за анализ и оценка на 
определените обекти и места за наблюдение в НСМСБР, с цел преразглеждане на схемите 
за мониторинг при необходимост.39; 

- не се наблюдават и оценяват всички индикатори за биоразнообразие, определени 
от Европейската комисия (ЕК), съвместно с Европейската агенция по околна среда 
(ЕАОС)40; Индикаторите за биоразнообразие, служат за измерване на напредъка при 
постигане на целта да се спре загубата на биологично разнообразие в Европа до 2010 г. и 
следва да предоставят широка взаимосвързана информация за различни показатели на 
биологичното разнообразие. Някои от индикаторите проследяват пряко въздействието 
върху даден компонент на биологичното разнообразие (например - изобилие и 
разпределение на избрани видове), други отразяват основни заплахи за биологичното 
разнообразие (например - тенденциите в инвазивните видове), неговото устойчиво 
използване (например - количеството изсъхнали дървета в горите) или целостта на 
екосистемите (например - качеството на водата). В националния доклад за състоянието и 
опазването на околната среда в Република България за 2010 г.41, ИАОС представя 
информация по 4 от тези индикатори - (SEBI 1 „Обилие и разпространение на избрани 
видове“; SEBI 7 „Защитени територии по националното законодателство“, SEBI 8 
„Защитени зони по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците“ и SEBI 10 

37 Одитни доказателства№ 16,  № 17 и № 30 
38 Одитни доказателства № 4 и № 5; Практическо помагало, методики и Методики на страницата на ИАОС 
39 Одитно доказателство № 17, Част от извършените анализи са публикувани на страницата на ИАОС на адрес: 
http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/reports 
40 Индикатори за биологично разнообразие – индикаторите SEBI – 26 бр. 
41 Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2010 г.(издаден 2012 г.), 
Раздел Биологично разнообразие, Национална екологична мрежа: http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversity-
nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1 
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„Инвазивни чужди видове за Европа“). В националния доклад за състоянието и опазването 
на околната среда в Република България за 2011 г. (публикуван през 2013 г.), в раздел 
Биологично разнообразие, е публикувана информация по 3 от индикаторите за 
биоразнообразие (SEBI 1 „Обилие и разпространение на избрани видове“; SEBI 7 
„Защитени територии по националното законодателство“, SEBI 8 „Защитени зони по 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците“), което не позволява 
съпоставимост на данните и систематично проследяване на измененията по всички 
наблюдавани индикатори.42 

- не е извършвано докладване по индикатори за биологичното разнообразие към 
Секретариата на Конвенцията за биологичното разнообразие43. Страната ни е една от 
първите ратифицирали Конвенцията, а на 10–та среща на Конференцията на страните, 
присъединили се към Конвенцията, проведена в 18 - 29 октомври 2010 г. в гр. Нагоя, 
Япония, са разгледани петите национални доклади44. 

4.3.2. Обхватът на НСМСБР не е изрично дефиниран нито в нормативните, нито 
във вътрешните актове на МОСВ и/или ИАОС, поради което не са определени броят и 
видът на обектите, които следва да бъдат включени в системата. Като цяло, целта на 
НСМБР е да обхване в максимален обем видове и хабитати, а не само определените в 
приложения от 1 до 3 на Закона за биологичното разнообразие. Общото разбиране е, че за 
правилното определяне на политиката по опазване на биологичното разнообразие на 
национално ниво е необходимо да се наблюдават не само застрашените видове и хабитати 
с европейска, но и тези с национална консервационна значимост.45 

Към 31.12.2012 г. в НСМСБР са обхванати : 
- 61 бр., или 68 на сто от определените за опазване местообитания на дивата флора 

и фауна по Директива 92/43/ЕИО и включени в приложение № 1 на ЗБР46; 
- 197 бр., или 82 на сто от определените за опазване видове на дивата флора и 

фауна по Директива 92/43/ЕИО и включени в приложение № 2 на ЗБР; 
- 518 вида, или 49 на сто от всички определени на територията на Република 

България защитени видове (приложение № 3 на ЗБР)47.  
НСМСБР е в процес на непрекъснато развитие. Данните от нея са основа за 

провеждане на природозащитна политика, но те не следва самостоятелно да се 
приемат като единствен инструмент за осигуряване на информационната среда, 
необходима при определяне на националните приоритети, цели и задачи за формулиране 
на политиките в областта на биологичното разнообразие.  

II. Разпределение на отговорностите 
Устройството, функциите и задачите на органите, отговорни за управлението на 

националните паркове в България са уредени в ЗЗТ48, Устройствения правилник на 
МОСВ, Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове 
(ПУДДНП) (отм.)49, и новия ПУДДНП от 19.03.2013 г.50. Основните функции и задачи на 
органите, отговорни за управлението на националните паркове са представени в 
приложение № 4 към настоящия доклад.51 

42 Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2011 г.(издаден 2013 г.), 
Раздел Биологично разнообразие, Национална екологична мрежа: http://eea.government.bg/bg/soer/2011/biodiversity-
nem/biologichno-raznoobrazie 
43 Одитно доказателство № РД-П-39 
44 Позиции по ключови теми от дневния ред на срещата,към които се придържа българската делегация по време на 10-
ата среща на Конференцията на Страните по Конвенцията по биологичното разнообразие: http://bgconv.com/docs/index-
122785.html 
45 Одитно доказателство № 30 
46 Одитно доказателство № 17 
47 Одитно доказателство № 17 
48 Глава Четвърта от ЗЗТ 
49 Със Заповед № РД-199 от 01.03.2013 г. министърът на околната среда и водите отменя ПУДДНП и утвърждава нов. 
50 Публикуван в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от същата дата. 
51 Приложение № 4 Функции и задачи на органите, отговорни за управлението на националните паркове, съобразно 
актовете, с които са определени (извлечение) 
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1. Процесът на управление обхваща разработването на целите и задачите на 
управление; организацията и инструментариума за осъществяването му; планирането, 
мониторинга, отчитането, оценката и представянето на резултатите от управлението и 
координирането на дейностите, свързани със защитената територия. 

2. Функциите и задачите на ниво централни държавни органи са фокусирани 
върху: 

- разработването на политики, стратегически планови и програмни документи и 
проекти на нормативни актове, свързани с развитието на системата от защитени 
територии в страната и опазване на биологичното разнообразие;  

- ръководството и администрирането на информационна система за околната 
среда, в т. ч. за защитените територии (регистри, специализирани карти и др.) и 
биологичното разнообразие. 

2.1. Изпълнителските функции и задачи в рамките на компетентността на 
специализираната администрация на МОСВ, ангажирана с опазване на природата и 
биологичното разнообразие са свързани основно с: 

- провеждането на процедури за обявяване или промяна в ЗТ; възлагане 
разработването и утвърждаването на планове за управление на ЗТ и/или планове за 
действие за растителни и животински видове; 

- разработването и координацията на контрола по спазване на ограничителните 
режими за уязвими биологични ресурси; 

- прилагане на лицензионни режими и процедури по издаване на разрешения за 
дейностите, предвидени в УП на МОСВ; 

- подпомагане методически дейността на регионалните органи по отношение на 
контрола по защитените територии, защитените зони, биологичното разнообразие и ГМО. 

2.1.1. На ниво централни държавни органи, функциите, свързани с координацията 
и контрола върху дейността на регионалните органи, отговорни за управлението на 
защитените територии, изключителна държавна собственост (националните паркове) не са 
посочени в рамките на компетентност на специализираната администрация в МОСВ52.  

Този пропуск в организацията на системата за управление и контрол в МОСВ 
отчасти се компенсира чрез дейността на органите за вътрешен контрол в МОСВ 
(дирекциите „Вътрешен одит“ и „Инспекторат“).  

Дейността на дирекциите на националните паркове многократно е обект на контрол 
през целия одитиран период, вкл. и по отношение на изпълнението на функциите и 
задачите, свързани с управление на защитените територии. Част от установените в 
настоящия доклад проблеми са идентифицирани от органите за вътрешен контрол, а 
резултатите са представени на министъра на околната среда и водите. Осъщественият 
контрол от вътрешно-контролните органи на МОСВ върху дейността на ДНП не може 
да компенсира изцяло липсата на координация между дирекциите, което е предпоставка 
за различната практика при организацията и изпълнението на дейността им.53 

2.2. Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към министъра 
на околната среда и водите за осъществяване прилагането на изискванията на 
законодателството и нормативната уредба, свързани с околната среда, в т.ч. ръководство 
на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС).  

Във връзка с управлението на защитените територии, в т.ч. на националните 
паркове, специализираната администрация на ИАОС подпомага министъра на околната 
среда и водите, като: 

- администрира НСМОС, в т.ч. и Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие (НСМБР); 

52 Чл. 35., т. 16 от УП на МОСВ и  чл. 32, ал. с), т. 2 от УП на МОСВ, определящи функциите и задачите на дирекции 
„Управление на водите“ и „Политики по околна среда“; 
53 Препоръка № 2 
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- поддържа специализирани карти, регистър и информационна система на 
защитените територии; 

-  извършва анализи и оценки на състоянието на околната среда по компоненти и 
фактори; 

- разработва и прилага индикатори и методологии за оценка на състоянието и 
въздействието върху околната среда; 

- изготвя национално представителна информация за състоянието на околната 
среда;  

- създава, обработва и докладва информация до Европейската агенция за околна 
среда (ЕАОС) и други международни институции и др. 

На основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 4 на Правилника за реда и 
управлението на дейности по охрана и контрол, възлагане на туристически дейности, 
охраната и контрола в горите, земите и водите в защитените територии, изключителна 
държавна собственост, ИАОС има задачата да съгласува годишните планове за 
мониторинг в защитените територии и да упражнява контрол по тяхното изпълнение. 
ИАОС публикува методики за изпълнението на дейностите по мониторинг на околната 
среда, в т.ч. и на биологичното разнообразие, за прилагане от лицата, осъществяващи 
мониторинг, с цел гарантиране качеството на данните за НСМОС и НСМБР. 

3. Управлението на националните паркове се осъществява от регионалните 
органи на МОСВ – дирекции на националните паркове. Дирекциите имат контролни, 
охранителни, регулиращи и информационни функции. В рамките на контролните и 
охранителни функции се включва осъществявания от дирекциите административен 
контрол, а в рамките на регулиращите функции – дейността по издаване на разрешения за 
ползване на природните ресурси в границите на националните паркове.  

На директорите на ДНП са вменени функциите на наказващ орган по ЗЗТ и на 
възложител по Закона за възлагане на обществените поръчки, във връзка с Правилника за 
условията и реда за управлението и възлагането на дейности по поддържането и 
възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, 
земите и водните площи в защитените територии, изключителна държавна собственост. 

3.1. Част от специализираната администрация в дирекциите на националните 
паркове (специалистите по паркова охрана) е натоварена с много и разнородни функции и 
задачи, като изпълнение на: 

- охрана и контрол на защитените територии, изключителна държавна собственост, 
основна функция на специалистите по паркова охрана; 

- дейности, свързани с мониторинг върху качеството и компонентите на околната 
среда, включително и върху състоянието на биологичното разнообразие;  

- изпълнение на действия по установяване на административни нарушения, 
прилагане на принудителни административни мерки (ПАМ) и изземване (конфискация) на 
вещи, предмет или средство за извършване на нарушения по екологичното 
законодателство и др.  

Изпълнението на повечето от тези дейности изисква наличието на специализирана 
компетентност и/или професионален опит. Определените в чл. 69, ал. 4 от ЗЗТ минимални 
изисквания за заемане на длъжността „специалист по паркова охрана“ - притежаване на 
средно образование, предполагат най-малко необходимостта от задължително, 
встъпително, професионално обучение от страна на ДНП и значително контрастират 
спрямо нормативно определените по-високи изисквания за заемане на длъжността на 
орган, осъществяващ охраната и контрола в горски територии.54 

3.2. Правомощията на органите, осъществяващи контрол в националните паркове 
са по-ограничени от правомощията на органите на Изпълнителната агенция по горите 

54 Чл. 198 и чл. 199 от ЗГ. 
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(ИАГ), осъществяващи контрол в горските територии55. Специалистите по паркова охрана 
нямат право да: 

- изискват представянето на всички документи, свързани с осъществявания 
административен контрол (напр. документи за установяване на самоличността на лица, 
извършващи нарушение); 

- задържат правонарушител; 
- използват моторни превозни средства със специален режим на действие или 

специални технически средства за записване и/или заснемане на деянията, квалифицирани 
от законодателството като административни нарушения или престъпления; 

- използват физическа сила и помощни средства при невъзможност да изпълнят 
служебните си задължения по друг начин. 

Нормативното уеднаквяване на правомощията при изпълнение на функциите и 
задачите от служителите, осъществяващи охрана и контрол в защитените територии, 
с правомощията на органите, осъществяващи охрана и контрол в горски територии е 
необходимо поради факта, че отговорни за ефективното изпълнение на дейностите по 
охрана и контрол на горите в националните паркове са органите, компетентни за 
управлението на защитените територии. 

2.2. Организацията на дейността на ДНП се определя от директора на ДНП чрез 
разработването и утвърждаването на правилници за вътрешния трудов ред, вътрешни 
правила за документооборота и други вътрешни правила за работа на дирекциите, както и 
издаването на заповеди по компетентност. 

Правата и задълженията на служителите на ДНП се определят с длъжностните  
характеристики, утвърдени от директора на ДНП. С отделни заповеди се определят 
длъжностите с място на работа, различно от седалището на ДНП.  

Със заповеди на министъра на околната среда и водите и на директорите на ДНП, 
са упълномощени определени длъжностни лица да съставят актове за установяване на 
административни нарушения (АУАН) и да издават наказателни постановления (НП) по 
реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), както и да 
осъществяват контрол за прилагане на постановените превантивни мерки, всички 
приложими мерки за контрол, улавяне, премахване на замърсителите и/или други 
фактори, причинили екологични щети и прилагането на постановените оздравителни 
мерки. 

2.3. Структурата на ДНП изчерпателно е определена в новия ПУДДНП, като на 
директора на ДНП е предоставена възможността, съобразно числеността на 
администрацията да структурира специализираната администрация в една или две 
дирекции „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ и „ Контрол и охрана“, със 
същите функции и задачи.  

В ДНП „Пирин“, специализираната администрация е структурирана в две 
дирекции, в ДНП „Централен Балкан“ - в една обща с два отдела със същото 
наименование56. В ДНП „Рила“, структурата на дирекцията не е приведена в съответствие 
с изискванията на чл. 16 на действащия ПУДДНП и специализираната администрация е 
организирана в два отдела57. 

Актовете, свързани с общото регламентиране на функциите, задачите, 
правомощията и организацията на работа на органите, отговорни за управлението на 

55 Чл. 197 от Закона за горите 
56 Структура на ДНП „Пирин“: http://pirin.bg/hcss/1_str.html 
Структура на ДНП „Централен Балкан“ : 
http://visitcentralbalkan.net/assets/userfiles/file/Administration/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%B0.pdf 
57 Структура на ДНП „Рила“ 
http://rilanationalpark.bg/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8
F/s:%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 
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http://rilanationalpark.bg/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/s:%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://rilanationalpark.bg/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/s:%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


националните паркове осигуряват разделение на функциите и отговорностите между 
структурите, съобразно нормативните изисквания. Прецизирането на някои от 
правомощията,  функциите и задачите на национално и регионално ниво ще гарантира: 

- осъществяването на текущ контрол и координация на дейността на ДНП от 
страна на специализираната администрация на МОСВ; 

- съответствие на изискванията за заемане на длъжността специалист по 
паркова охрана с функциите, задачите и отговорностите, характерни за нея; 

- уеднаквяване на правомощията на контролните органи в защитените 
територии с тези на органите, осъществяващи контрол в горските територии. 58 
 

III. Дългосрочно и краткосрочно планиране 
1. Дългосрочно планиране на управлението на националните паркове за 

целите на съхранение на биологичното разнообразие в тях 
1.1. Дългосрочното планиране на управлението на националните паркове в 

България се извършва чрез разработването и утвърждаването на планове за управление, 
които се актуализират на всеки 10 години59. Законодателят е предвидил възможност 
разработването, изпълнението, наблюдението и контрола върху изпълнението на 
плановете за управление на ЗТ, в т.ч. на националните паркове, да е поставено върху 
широка обществена основа като: 

- възлагане на разработването на ПУ на ЗТ може да извършват и органи на 
местното самоуправление или неправителствени организации60; 

- на всеки 4 години се организира публично обсъждане на изпълнението на ПУ61; 
- част от предвидените в плановете за управление на защитените територии 

дейности са обект на възлагане от дирекциите на националните паркове, в качеството им 
на органи на управление. 

С цел гарантиране ангажираност на заинтересованите от управлението на 
националните паркове лица, законодателят е предвидил процедура за приемане и 
утвърждаване на плановете за управление на националните паркове от Министерския 
съвет. По този начин се предполага изпълнението на включените в плановете за 
управление режими, мерки и дейности от компетентността на държавни органи и/или 
органи на местното самоуправление или организации, извън системата на МОСВ. 

Условията и реда за разработване на плановете за управление на националните 
паркове са определени в наредба62, приета от МС. С наредбата се определя и 
съдържанието на плановете за управление.  

През 2012 г. наредбата претърпява промени, които са насочени към управлението 
на два основни риска, наложени от фактическата обстановка в страната, а именно – 
забавянето на актуализацията на плановете за управление на националните паркове 
„Рила“ и „Централен Балкан“, в т.ч. и на резерватите, за управлението на които отговарят 
ДНП „Рила“ и „Централен Балкан“. С измененията в наредбата, изрично се регламентира: 

- запазването на действащите режими и норми за ползване на земи, гори и водни 
площи, установени в плановете за управление до момента на актуализация на плановете за 
управление  в защитените територии63; 

- включването в съдържанието на разработените актуализирани планове за 
управление, на оценката на степента на постигане на целите с изпълнението на 
предходните планове за управление.64  

1.2. От трите национални парка в България, през периода 2010 г. – 2012 г. само 

58 Препоръки № 1 и № 2 
59 Чл. 55 от ЗЗТ 
60 Чл. 58 от ЗЗТ 
61 Чл. 60, ал. 3 от ЗЗТ 
62 Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 
63 Чл. 4 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 
64 т. 1.24. на Приложение към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии 
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НП“Пирин“ изпълнява дейността си въз основа на актуален дългосрочен планов 
документ. Планът за управление на НП „Пирин“ е приет с Решение № 646 на 
Министерския съвет от 06.08.2004 г. и е за периода 2004 г. – 2013 г.65 

1.2.1. Плановете за управление на НП „Централен Балкан“ и НП „Рила“ са приети 
с Решение № 522 на Министерския съвет от 04.07.2001 г., на основание чл. 60, ал. 1 от 
Закона за защитените територии и са за периода 2001 г. – 2010 г. Плановете за управление 
не са актуализирани през периода 2010 г. – 2012 г., с което не е спазено изискването на 
чл. 55, ал. 2 от ЗЗТ.66  

1.2.2. Министерството на околната среда и водите и трите ДНП предприемат 
действия за актуализиране на плановете за управление на националните паркове, в 
годината, предхождаща крайния срок за изпълнение на плановете. МОСВ утвърждава 
разработените от ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“ задания за възлагане 
разработването на планове за управление през м. юли 2009 г.67, а на ДНП „Пирин“ – през 
м. август 2012 г.68. Предвижда се финансирането за разработването и на трите плана за 
управление да се осигури по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), ос 3 
„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“. 

1.2.2.1. Процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
(БФП) за разработването на актуализираните планове за управление на дирекциите на 
ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“ отнема 8 месеца. В резултат, министърът на 
околната среда и водите издава заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ (БФП) съответно на 01.04.2010 г. и на 30.03.2010 г. За периода от предоставяне на 
БФП от министъра на околната среда и водите на ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“ 
до 31.12.2013 г., актуализираните планове за управление на националните паркове не са 
разработени. Проектът на ДНП „Рила“ е прекратен, поради невъзможност на 
бенефициента да възложи и/или изпълни дейностите по него. През 2012 г., в рамките на 
проект № DIR-5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк "Рила" – I-ва 
фаза“, е включено като дейност актуализирането на плана за управление на парка. 

Срокът за изпълнение на проекта за актуализиране на плана за управление на НП 
„Централен Балкан“ е удължен до края на м. май 2014 г.  

1.2.2.2. Заповедта за предоставяне на БФП на ДНП „Пирин“ е издадена на 
02.07.2012 г., като разработването на план за управление на парка е само една от всички 
предвидени за финансиране дейности в рамките на одобрения проект № DIR-5113325-3-91 
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.69 По тази 
причина, заданието за разработване на актуализиран план за управление на НП „Пирин“ е 
утвърдено от министъра на околната среда и водите след датата на заповедта за директно 
предоставяне на БФП70.  

Срокът за изпълнение на проекта, в рамките на който следва да се извърши 
актуализацията на плана за управление на НП „Пирин“, е 31.03.2015 г. 71 

Предприетите действия от страна на органите на управление на националните 
паркове се оценяват като несвоевременни предвид продължителността на: 

- процеса по разработване на плановете за управление, поради тяхната 
сложност, комплексност и необходимостта от специализирани познания на различни 
експерти в областта; 

- нормативно-определената процедура по приемане и утвърждаване на 
плановете. 

65 Одитно доказателство № 31; План за управление на НП „Пирин“, публикуван на адрес: 
http://pirin.bg/hcss/pdf/Plan%20za%20uprav.pdf 
66 Одитно доказателство № 31(План за управление на НП „Рила“); План за управление на НП „Централен Балкан“, 
публикуван на адрес: http://visitcentralbalkan.net/assets/userfiles/file/Administration/355.pdf 
67 Одитно доказателство №  1 
68 Одитно доказателство № 1 
69 Одитно доказателство №  2 
70 Одитно доказателство № 1 
71 Одитно доказателство №  2  
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Липсата на актуализирани планове за управление в НП „Рила“ и НП „Централен 
Балкан“ е предпоставка за неефективно управление за периода от 2010 г. до приемането 
на нов план, тъй като липсват ясно и точно формулирани специфични цели и задачи. 

1.3. Резултатите от анализа и оценката на съдържанието на трите плана за 
управление, представени в приложение № 5 към доклада, показват че: 

- дефинирането на целите/причините за създаване на националните паркове 
съответства на посоченото в индивидуалните административни актове за тяхното 
обявяване; 

- определянето на идеалните цели на управление на националните паркове, които 
се доразвиват и детайлизират за формулиране на специфичните цели на управление, е въз 
основа на оценка на значимостта на парковете на национално, европейско и световно 
ниво; 

- формулираните специфични цели в ПУ на НП, не отговарят на добрите практики 
в областта на управление - SMART72, тъй като не са обвързани със срокове за постигането 
им, което прави изпълнението на целите непроследимо във времето; 

- за постигане на специфичните цели са разработени програми от мерки, за 
включване в ежегодните планове на ДНП. За целта за първите 3 години са разработени и 
остойностени планове за действие, в които по приоритети са подбрани програмите и 
проектите за осигуряване на ефективното опазване на парка; 

- разработени са показатели за оценка ефективността на изпълнение на целите, 
които следва да се ползват при изпълнението на текущия и периодичен мониторинг върху 
изпълнението на плановете. Индикаторите обаче нямат определена целева стойност; 

- в специален раздел са представени заплахите (от естествен характер и пряко 
следствие от човешка дейност), като е направен е анализ на тяхната значимост; 

- липсва финансова оценка за цялостното изпълнение на плановете, която да 
определи освен размера на необходимите ресурси за изпълнение на заложените мерки и 
дейности, също така и източниците за тяхното осигуряване. 

Плановете за управление на националните паркове са разработени в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба. Това не променя факта, че: 

- начинът на дефиниране на специфичните цели за изпълнение в плановете за 
управление не отговаря на добрите практики в областта на управлението - SMART и 
постигането на целите не е обвързано със срокове; 

- липсата на предварителна финансова оценка за цялостното изпълнение на ПУ не 
позволява органите на управление да определят необходимите финансови ресурси и 
техните източници; 

- липсата на посочена целева стойност при определяне на индикаторите за 
резултат, предполага при извършване на оценка на изпълнението на заложените цели да 
се ползва бенчмаркинг/еталонно сравнение.  73 

 
2. Годишно планиране на дейността по управление на националните паркове 
Процесът на планиране на дейността по управление на националните паркове е 

регламентиран подробно в Правилника за условията и реда за възлагането и управлението 
на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, 
охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии, 
изключителна държавна собственост (Правилника), издаден от министъра на околната 
среда и водите в изпълнение на изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗЗТ. 

В съответствие с чл. 5 от Правилника, годишното планиране на дейността по 
управление на националните паркове включва разработването на 3 вида годишни планове: 

- планове за определяне на дейностите по ползване на природни ресурси; 

72 S – specific, significant, stretching; M – measurable, meaningful, motivational, manageable; A – attainable, achievable, 
acceptable, ambitious, action-oriented, agreed upon; R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented; T – timely, 
time bound, tangible, trackable 
73 Препоръка № 3 
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- план за дейността на ДНП като компетентен орган в съответната защитена 
територия; 

- план за мониторинг на компонентите на околната среда.   
2.1. Годишните планове за определяне на дейностите по ползване на природни 

ресурси в националните паркове от своя страна биват 4 вида: 
- План-извлечение за изпълнението на поддържащи и възстановителни дейности 

в горите на територията на националните паркове. Предвидените в годишните план-
извлечения дейности, се основават на информация от лесоустройствените планове за 
горите на територията на парковете, данни от ежегодната инвентаризация и оценка на 
фитосанитарното състояние на горите, а поддържащите и възстановителни мероприятия – 
на плановете за управление74; 

- План за пашата и ползването на сено; 
- План за ползване на лечебни растения; 
- План за ползване на гъби и горски плодове, които не са лечебни растения. 
2.1.1. Планът за дейността на ДНП като компетентен орган също се разработва в 

няколко части, съобразно източника на финансиране. В приложение към Правилника е 
представен образец на формата и съдържанието на годишния план за дейността на ДНП в 
случаите, в които финансирането е осигурено от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)75.  

На практика, образецът се ползва за разработването на плана за дейността на ДНП, 
независимо от източниците на финансиране. В последната колона от образеца, различните 
ДНП реферират или към програмите от плана за управление76 или към програмите от 
програмния бюджет на МОСВ, в качеството на първостепенен разпоредител с бюджетни 
кредити77.   

2.1.2. За разработването, съгласуването, приемането и/или утвърждаването на 
останалите годишни планове на ДНП няма образци, утвърдени от министъра на околната 
среда и водите. Част от изискванията към формата и съдържанието на годишните планове 
се съдържат в различни видове нормативни или вътрешни актове като: 

2.1.2.1. Изискванията към формата и съдържанието на годишните планове за 
дейността на ДНП, като компетентен орган в защитената територия, на бюджетна 
издръжка, са определени в нормативните актове за устройството и изпълнението на 
държавния бюджет и вътрешните актове на Министерството на финансите, свързани с 
планирането и отчитането на бюджетните средства. С тях се гарантира съответствие и 
обвързаност на заложените в годишните планове мерки и дейности с: 

- тригодишната бюджетна прогноза, годишните планове за изпълнение на бюджета, 
и плановете за програмите и дейностите на МОСВ в качеството му на първостепенен 
разпоредител с бюджетни кредити; 

- правилниците за устройството и дейността на МОСВ и регионалните органи в 
системата на министерството. 

2.1.2.2. Изискванията за съдържанието и реда за разработване на годишните 
планове за ползване на паша и сено, лечебни растения, гъби и горски плодове, които не са 
лечебни растения, са определени с чл. 7 от Правилника, във връзка с вътрешните актове 
на директорите на ДНП и плановете за управление. 

2.1.2.3. За спазване изискванията към формата и съдържанието на разработваните 
годишни план-извлечения за изпълнението на поддържащи и възстановителни дейности в 
горите на територията на националните паркове, съгласно чл. 7, ал. 7 от Правилника, 

74 Чл. 5 от Наредба № 6 от 05.02.2004 г. за устройството на горите и земите от горския фонд на ловностопанските райони 
в Република България (ДВ бр. 27 от 2004 г.) 
75 Приложение към чл. 10, ал. 1, т. 1 от Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на дейностите по 
поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните 
площи в защитените територии, изключителна държавна собственост (Правилника) 
76 Одитно доказателство №  3, т. 3.3. 
77 Одитно доказателство № 3, т. 3.2. 

 29 

                                                 



министърът на околната среда и водите следва да одобри образец. До 31.12.2012 г. такъв 
образец не е одобрен, поради което установената в ДНП практика е ползването на 
образците на документи, утвърдени с актове на министъра на земеделието и храните78. 

2.1.2.4.  В съответствие с чл. 114, т. 10 от ЗБР, във връзка с разпоредбите на 
Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаване и функциониране на 
Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 
(НСМСБР), ДНП, като специализирани регионални органи на МОСВ, провеждат 
наблюдение на обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР.79 
Провеждането на наблюденията на обектите за мониторинг за НСМСБР се планира в 
рамките на дейността на ДНП. 

През 2004 г. министърът на околната среда и водите със заповед80 утвърждава 
мрежите, схемите и обектите за мониторинг на територията на националните паркове. В 
заповедта са определени обектите, за които има разработени методики за мониторинг, 
утвърдени от ИАОС, съответстващи на международните стандарти. Посочени са и 
показателите, периодичността и мястото на наблюдение за обектите, за които към датата 
на издаване на заповедта няма разработени и утвърдени от ИАОС методики. 

Тъй като липсва общ образец на годишен план за мониторинг на компонентите на 
околната среда, с който да се унифицира практиката на регионалните органи в системата 
на МОСВ, съществуват различия по отношение на формата и съдържанието на 
разработваните от ДНП и съгласувани с ИАОС годишни планове за мониторинг. ДНП 
„Централен Балкан“ представя за съгласуване от ИАОС обобщени планове за годишен 
мониторинг. В плановете са обособени отделни раздели по компоненти на околната среда 
– абиотични компоненти (води и почви) и биотични компоненти - обектите за мониторинг 
в НСМСБР. Предвиден е и раздел за мониторинг на туристическия поток и мониторинг на 
въздействието на туристическия поток. Планът е общ, независимо че част от действията, 
свързани с изпълнението на мониторинга, се изпълняват от лица извън структурата на 
ДНП.81  

ДНП „Пирин“ и ДНП „Рила“, съгласуват с ИАОС плана за мониторинг само на 
обектите, подлежащи на наблюдение в НСМСБР.82 В частта на мониторинга на 
биоразнообразието, информацията в годишните планове за мониторинг на НП „Рила“ и 
НП „Пирин“ е приблизително еднаква и включва: 

- обекта на мониторинг (посочен с латинското му наименование) и мястото за 
мониторинг ; 

- периода за извършване на наблюдението и броя на посещенията на място ( на 
терен); 

- броя дни за всяко посещение на терен и срока за предаване на полевите 
формуляри в ИАОС.83 

За сравнение, в годишните планове за мониторинг на ДНП „Централен Балкан“, в 
частта за мониторинг на биологичното разнообразие, се определят и показателите, които 
се изследват, съобразно утвърдените от министъра на околната среда и водите през 2004 г. 
мрежи, схеми и обекти за мониторинг на територията на националните паркове84. 

2.2. Нормативното регулиране на процеса и организацията на изпълнение на 
годишното планиране на дейността в националните паркове, не предполагат ползването 

78 Наредба № 6 от 05.02.2004 г. за устройството на горите и земите от горския фонд на ловностопанските райони в 
Република България (ДВ бр. 27 от 2004 г.); Наредба №2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски 
територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени 
територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране и др. 
79 Чл. 14 от Наредба № 2 от 18.12.2006 г. на министъра на околната среда и водите  за условията и реда за създаване и 
функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 
80 Одитни доказателства № 16 и № 17 
81 Одитно доказателство №  4, т. 4.1., т. 4.2 и т. 4.3. 
82 Одитно доказателство №  5, т. 5.1 (т. 5.1.1., т. 5.1.2, т. 5.1.3, т. 5.1.4, т. 5.1.5, т. 5.1.6 и т. 5.1.7)  и т. 5.2.  
83 Одитно доказателство №  17 
84 Одитно доказателство №  4 
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на данни от НСМСБР, тъй като са обобщени на национално ниво и не отразяват всички 
процеси, свързани с промяна на популацията на наблюдаваните видове в рамките на една 
защитена територия.85 

В процеса на годишно планиране на дейността в националните паркове, в много 
по-висока степен е необходима информацията от осъществявания мониторинг, съобразно 
утвърдените през 2004 г. от министъра на околната среда и водите мрежи, схеми и обекти 
за мониторинг в националните паркове, както и данните от мониторинга и оценката на: 

- фитосанитарното състояние на горите; 
- ресурсните оценки за планиране ползването на лечебните растения, гъбите и 

горските плодове, които не са лечебни растения, пашата и ползването на сено; 
- мониторинга на туристическия поток и оценката на неговото въздействие. 
Процесът на годишно планиране на дейностите, свързани с управление на 

националните паркове е сложен и изисква разработването и утвърждаването на 
годишни планове за всеки вид дейност. Редът за разработване, съгласуване и 
утвърждаване, както и съдържанието и формата на плановете са различни. Част от 
плановите документи са обвързани пряко с бюджета, програмите и дейностите на 
първостепенния разпоредител с бюджет, а други - с плановете за управление в 
защитената територия. Това затруднява дирекциите на националните паркове и в някои 
случаи е предпоставка за различна практика.86 

 
IV. Финансиране на дейностите по управление на националните паркове 
1. Дейността по управление на националните паркове в България се финансира от 

бюджетни и извънбюджетни източници. Дейността на дирекциите на националните 
паркове е на бюджетна издръжка87, в рамките на бюджета на първостепенния 
разпоредител. Дейностите, изпълнявани или възлагани от ДНП се финансират от: 

- бюджета на МОСВ; 
- Оперативна програма „Околна среда“; 
- ПУДООС; 
- други инструменти за финансиране със средства от ЕС като Програма „LIFE+“; 
- други източници на безвъзмездна финансова помощ като средства на Глобалния 

екологичен фонд (GEF)88 и т.н. 
2. Общият размер на 

изразходваните и отчетени 
средства от ДНП, независимо от 
източника, за периода 2010 – 2012 
г. възлизат на 13 842 хил. лв.89  

Размерът на разходите за 
управление на парковете не се 
влияе от площта на защитената 
територия, независимо, че 
числеността на преобладаващата 
част от служителите, заети с 
изпълнението на една от основните 
функции в ДНП – охраната и 
контрола на защитената територия 
е в пряка зависимост от площта й. 

85 Одитно доказателство №  30 
86 Препоръка № 4 
87 Чл.49 от ЗЗТ 
88 Global Environment Facility (GEF) – международна финансираща организация, включваща представители  от 183 
страни (правителствени и неправителствени, обществени организации, лица от частния сектор) за решаване на глобални 
екологични проблеми и подкрепа на национални инициативи за устойчиво развитие 
89 *Разходите по ОПОС, ос 3 са посочени с натрупване към 31.12.2012 г., поради спецификата на отчитане. В графиката 
са представени общо като разходи за 2012 г..  
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В резултат, за периода 2010 г. – 2012 г., средният размер на разходите за управление на 
1 ха площ в националните паркове варира от 47 лв. за НП „Рила“, до 115 лв. – за 
НП „Пирин“. 

2.1. Най-голям е делът на бюджетните средства, който заема 73 на сто от общия 
размер на средствата, изразходвани за управлението на националните паркове през целия 
одитиран период. 90 

За периода от 2010 г. до 2012 г., най-голям е размерът на изразходваните бюджетни 
средства през 2010 г. През следващите две години размерът на разходите на ДНП, 
финансирани от бюджета, намалява с 18 на сто.  

С най-висок относителен дял в отчетените бюджетни разходи, са разходите за 
плащания на персонала – 60 на сто, и за издръжка – 31 на сто.91 Капиталовите разходи 
заемат незначителен дял спрямо общите разходи – 9 на сто, като по-голямата част от 
средствата са изразходвани през 2010 г. През 2012 г. не са планирани и отчетени 
капиталови разходи.  

Разпределението на отчетените бюджетни разходи на ДНП следва логиката на 
основните функции и задачи, определени в рамките на компетентност на ДНП, а именно 
контролни, охранителни, регулиращи и информационни92. За целите на организирането и 
възлагането на дейности, разрешени за изпълнение на територията на националните 
паркове, органите, отговорни за управлението на защитените територии, разчитат 
предимно на извънбюджетни източници. 

2.2. Със средства от ПУДООС са финансирани дейности в ЗТ – изключителна 
държавна собственост, свързани с: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи 
и водни площи; опазване на горите от пожари; поддържане на туристическата 
инфраструктура и капитално строителство; образователни програми, информационно 
осигуряване, рекламни материали, посетителски центрове, обучение; научни изследвания 
и мониторинг и други.  

През периода от 2010 г. до 2012 г. изразходваните средства от ПУДООС за целите 
на управление на националните паркове рязко намаляват. През 2010 г. изразходваните 
средства възлизат на 654 хил. лв., а през 2012 г. достигат 183 хил. лв., или едва 28 на сто 
от тях.  

За целия период, най-голям размер на средства, с източник ПУДООС, са 
изразходвани в НП „Пирин“ – 591 хил. лв. или 46 на сто. 

В структурата на разходите на ДНП: 
- най-висок дял имат изразходваните средства за опазване на горите от пожари – 

321 хил. лв. или 25 на сто от всички изплатени от ПУДООС средства; 
- делът на средствата за изграждане на туристическа инфраструктура и капитално 

строителство е 20 на сто; 
- приблизително същият дял (19 на сто) имат средствата за образователни 

програми, информационно осигуряване, рекламни материали, поддържане на 
посетителските центрове и обучение; 

-  най-нисък е делът на средствата за научни изследвания и мониторинг – 
67 хил. лв. или 5 на сто от всички изразходвани средства.93 

2.3. През периода от 2010 г. до 2012 г., със средства от ОПОС, по приоритетна 
ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ са одобрени за 
финансиране 8 проекта, по които бенефициенти са ДНП, на обща стойност 
107 049 хил. лв. Към 31.12.2012 г. фактически изплатените средства по тези проекти 
възлизат общо на 2 380 хил. лв., или едва 2,35 на сто.94   

90 Одитно доказателство № 6 
91 Одитно доказателство № 6 
92 Чл. 5, ал. 2 от ПУД на ДНП 
93 Одитно доказателство № 6 
94 Одитно доказателство № 2 
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Дирекцията с най-голям брой одобрени за финансиране проекти, респективно с 
най-голям брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ от Европейският 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) е ДНП „Централен Балкан“. Дирекцията има 4 
договора, от които към 30.09.2013 г. 2 са приключени и 2 са в процес на изпълнение. 95 

През 2010 г. и 2011 г. е прекратено изпълнението на два от общо 8-те одобрени за 
финансиране по ОПОС проекти. Прекратените проекти са на обща стойност 5 835 хил. лв., 
с бенефициент - ДНП „Рила“.  

2.4. В рамките на проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за 
тях места от мрежата Натура 2000 в България“ с бенефициент Българско дружество за 
защита на птиците“ (БДЗП), на територията на НП „Централен Балкан“ са извършени 
дейности на обща стойност 101 хил. лв. Изплатените към 31.12.2012 г. средства са в 
размер на 60 хил. лв. Останалите средства следва да се изплатят след приемане на 
окончателния отчет по проекта, в срок от 6 до 18 месеца след 31.12.2013 г.96  

Намалението на средствата за управление на националните паркове от 
национални източници през периода 2010 г. – 2012 г. е индикатор за стремежа на 
правителството за финансиране на дейностите по опазване на околната среда, в т.ч. в 
областта на съхранение на биологичното разнообразие със средства от европейските 
фондове. Нарастването на относителния дял на фактически изплатените средства от 
финансовите инструменти на ЕС не е достатъчно да компенсира намалението на 
националния финансов ресурс. 
 

Раздел втори 
Ефективно ли се изпълнява дейността по управление на националните 

паркове, за целите на съхранение на биологичното разнообразие и екосистемите и 
естествените процеси, протичащи в тях? 
 

І. Изпълнение на дейностите, предвидени в годишните планове на 
националните паркове през периода 2010 г. – 2012 г. 

 
1. Контрол и охрана на националните паркове 
През периода от 2010 г. до 2012 г., дейността по охрана и контрол в ДНП се 

ръководи от началник на отдел/директор „Контрол и охрана“, пряко подчинен на 
директора на ДНП. Функциите по охрана и контрол се осъществяват от 
инспекторите/специалистите паркова охрана в дирекция/отдел „Контрол и охрана“, 
подпомагани от експертите/специалистите от дирекцията с възложени административни, 
финансови и правни функции.  

За изпълнението на функциите по охрана и контрол за спазване на режимите в 
границите на националните паркове са необходими: 

- ясно обозначаване на границите на защитената територия, включително на 
обособените в нея зони, съобразно разработените планове за управление; 

- гарантиране информираността на посетителите в НП за забраните и разрешените 
дейности на територията на парка, в т.ч. на определените зони в него; 

- определяне на площта и границите на охранителните участъци в парка, 
съобразно изискванията на ЗЗТ97 и организация на охранителната и контролната дейност, 
по начин, който да гарантира ефективността от изпълнението им. 

1.1. Граници на националните паркове, обособените зони в тях и граници на 
охранителните участъци. Определяне и обозначаване. 

Границите на националните паркове се определят със заповедите за тяхното 
обявяване, чрез определяне на площното разпределение на територията. В заповедите за 

95 Одитно доказателство № 2 
96 Одитно доказателство № 7 
97 Чл. 68 от ЗЗТ 
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обявяване, министърът на околната среда и водите определя срок за обозначаване на 
границите на парковете с трайни, ясни и видими знаци.  

Законодателят не е определил изрично начина на обозначаване на границите на 
защитените територии, за разлика от Закона за горите и правилника за неговото 
прилагане98, поради което ДНП прилагат разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Наредба № 6 от 
05.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските 
райони в Република България99. С наредбата се определя, че границите на национални 
паркове и резервати се обозначават както границите на устройван обект от горския фонд, 
само че вместо черна се използва червена блажна боя100. Наредбата не определя 
изисквания относно честотата на подновяване на маркировката, отстоянията, на които се 
поставят знаците, нито други специфични изисквания като височина на поставяне върху 
дървета, стълбове или други вертикално стоящи обекти и т.н. 

Различните зони в границите на националните паркове се определят с плановете за 
управление, съобразно функционалното им предназначение. Начинът на тяхното 
обозначаване на терен също не е определен в нито един нормативен или вътрешен акт на 
МОСВ, поради което в общия случай, границите на зоните, с изключение на резерватите 
или поддържаните резервати в границите на парка, могат да се проследят единствено в 
картографските материали за него.  

За целите на анализа на изпълнението на част от дейностите, свързани с 
осигуряване на охраната и контрола в границите на националните паркове са извършени 
проверки на място в трите национални парка. В обхвата на проверките са включени и 
обозначаването на границите на парковете на терен в участъците, в които са проверените 
обекти. 

1.1.1. В проверения парков участък „Вихрен“ в НП „Пирин“, на всички подстъпи 
за влизане с моторни превозни средства в парка и пешеходни маршрути има 
информационни, указателни и предупредителни табели, на два езика (български и 

английски), поставени на видно място, съобразно 
предназначението им, които са в отлично състояние. 
Границите на резерват „Баюви дупки – Джинджирица“, на 
територията на парков участък „Баюви дупки“ са обозначени 
на терен чрез маркиране на дърветата от горските територии 
на парка със съответната маркировка.  

Границите на парков участък „Вихрен“ са обозначени с 
вертикална маркировка от бетонни колове, вкопани в земята, 
специално обозначени с наименованието на парка. Предвижда 
се, със средства от ОПОС да се маркира по този начин цялата 
територия на парка101. Тази теренна маркировка не 

съответства на определеното в чл. 21, ал. 2 от Наредба № 6 от 2004 г. на министъра на 
земеделието и храните за устройство на горите и земите от горския фонд и на 
ловностопанските райони в Република България. 

 

98 Чл. 80 от ЗГ във връзка с чл. 34 от ППЗГ 
99 Чл. 21, ал. 2 във връзка с Приложение № 3 към Наредба № 6 от 2004 г. на министъра на земеделието и храните (ДВ, 
бр. 27 от 2004 г.) 
100 Чл. 34 от ППЗГ – (две ивици боя с дебелина 3 см с разстояние между тях 
101 Одитно доказателство № 8 

 
Контролно-информационен 
пункт (офис) на парков участък  
„Вихрен“ в НП „Пирин“ 
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Карта на НП „Пирин“ на границите 
на парка, заедно с информация за 
режимите, забраните и разрешените 
дейности на територията на парка. 

Информационна табела с изглед и 
карта на НП „Пирин“, с обособените 
зони в парка, в зоната за туризъм в 
парков участък „Вихрен“  

Теренна маркировка на границите 
на резерват „Баюви дупки-
Джинджирица“ в горската 
територия на парка. 

 
1.1.2. Територията на проверения резерват 

„Риломанастирска гора“, охраняван от ДНП „Рила“, е 
обозначена с вертикална маркировка на терен, информационни 
табели на всички подстъпи за влизане в парка с моторни 
превозни средства и пешеходни маршрути. Границите на парка 
преминаващи през горски територии в останалите проверени 
участъци – парков участък „Дупница“ и парков участък 
„Благоевград“ не са ясно обозначени.102 
 
 
 

   
Теренно обозначаване на границите на резерват „Риломанастирска гора“ 

     
1.1.3. Територията на проверените паркови участъци „Калофер“ и „Троян“ в НП 

„Централен Балкан“ е обозначена с информационни табели на всички подстъпи за влизане 
в парка с моторни превозни средства и пешеходни маршрути и маркиране на дърветата от 
горските територии на парка.  

Информационните, указателните и предупредителните табели са поставени на 
видно място, съобразно предназначението им. Написаната на тях информация, правила и 
инструкции са на два езика (български и английски), а табелите са в отлично състояние. 
Обозначаването на границите на парка на проверените участъци е ясно забележима.  

 

102 Одитно доказателство № 9 

 
Табела за обозначаване на  
границите на НП „Рила“  
на подстъпите за парка 
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Теренно обозначаване на границите 
на парка в НП „Централен Балкан“ 

Информационни табела на границите на парка в зоната за бивакуване в 
комплекс „Бяла река“ 

 
През периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. не е извършвано цялостно 

опресняване на теренното обозначаване на границите на националните паркове.103 
1.2. Организация и осигуряване на дейността по охрана и контрол в 

националните паркове 
1.2.1. Площта и границите на парковите участъци/райони104, както и на 

охранителните участъци се определят със заповед на директора на ДНП105.  
 

Най-голям брой паркови и 
охранителни участъци са определени в 
най-големия по площ национален парк – 
„Рила“. 

1.2.2. Във всеки парков 
участък/район има организиран 

контролно-информационен пункт (КИП), в който частта от администрацията на парка, 
обслужваща съответния участък/район, извършва част от административните услуги, 
които ДНП предоставя на населението във връзка с ползването на природните ресурси в 
парка.  

Не всички национални паркове са осигурени със собствени административни 
сгради или части от тях за организиране работата на изнесените работни места на 
администрацията във всички свои паркови райони/участъци. Броят на контролно-
информационните пунктове (КИП)/паркови офиси в парковите участъци, собственост на 
ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“ са само 3 общо за 9-те паркови участъка, 
определени в НП „Рила“ и 7-те – в НП „Централен Балкан“. Преобладаващата част от 
парковите участъци ползват за целта наети помещения.  

1.2.3. В нито един от националните паркове не е спазено нормативно 
определеното изискване107 за максимално допустима площ на охранителните участъци от 
1 500 ха.108  

Най-големият по площ охранителен участък е определен в НП Пирин - 
охранителен участък „Беговица“, с територия от 3 795 ха и обхваща горски територии и 
туристически обекти.  

Средната площ на 1 охранителен участък надвишава нормативно определената, 
като най-голяма е в НП „Централен Балкан“ и възлиза на 1 835 ха, или с 18 на сто повече 
от определената.  

103 Одитно доказателство № 10 
104 Парков участък/район –  единица за административно-териториално разделение на парка 
105 Чл. 68 от ЗЗТ във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 15 от ПУДДНП 
106 Със Заповед № РД-32 от 14.03.2013 г. на директора на ДНП Централен Балкан, във връзка с обособяването на звено 
Подвижна паркова охрана, са закрити ОУ Малката река в ПУ Карлово и ОУ Равнец в ПУ Калофер и броят на ОУ в 
НПЦБ е 38. 
107 Чл. 68 от ЗЗТ 
108 Одитно доказателство № 11 

ДНП Паркови 
сектори 

Паркови 
участъци 

Охранителни 
участъци 

Пирин  6 25 
Рила  2 9 49 
Централен 
Балкан 

 7 40106 
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На практика, площта на охранителните участъци се определя съобразно броя на 
служителите по паркова охрана, които охраняват съответната територия, поради 
което посоченият показател е индикатор за недостатъчното административно 
осигуряване на охранителната дейност, осъществявана в границите на националните 
паркове и е предпоставка за недостатъчен контрол. 

1.2.4. Броят на напусналите служители 
през периода от 2010 г. до 2012 г. е значителен 
независимо от общо-установените тенденции в 
областта на заетостта в страната. Най-голям е 
делът на напусналите служители по паркова 
охрана в ДНП „Пирин“, където в резултат от 
движението на персонала е обновен 
приблизително 23 на сто от състава на 
служителите по паркова охрана. В общия случай, 
на мястото на напусналите служители, в рамките 

на календарната година са назначавани други лица. Към 31.12.2012 г. относителният дял 
на незаетите длъжности за служители по паркова охрана не надвишава 3,5 на сто109.  

1.2.5. Дейността по осъществяване на охрана на територията на националните 
паркове е организирана в съответствие с чл.19 от ПУДДНП – в рамките на 40-часова 
работна седмица и се планира съобразно изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ПУДДНП 
посредством разработването на месечни графици на работното време.  

Охраната на националните паркове не е непрекъсната/денонощна. През периода 
2010 г. – 2012 г., числеността на персонала на ДНП определя за всеки охранителен 
участък средно по 1 специалист - паркова охрана и по 1 инспектор на парков участък (в 
парковите участъци има средно между 4 и 6 охранителни участъци). Това предполага 
затруднения при организирането на охраната и контрола целогодишно върху цялата 
територия на парковете.  

За повишаване ефективността на охранителната дейност, директорът на 
ДНП „Централен Балкан“, организира охраната на защитената територия като нормативно 
определената продължителност на работната седмица на един служител от 40 часа, общо 
за период от 4 месеца, се разпределя в поименните графици на служителите по паркова 
охрана на 12 часови работни смени. При определяне на седмичните графици на 
служителите по паркова охрана, се спазва изискването на чл. 19, ал. 3 от ПУДДНП за 
максимална продължителност на работната седмица до 56 часа, а в рамките на 4-месечния 
период се гарантира средна продължителност на работната седмица под 40 часа.110.  

1.2.6. Документирането на изпълнението на охранителната дейност се извършва 
чрез ежедневно попълване на личните дневници на служителите по паркова охрана. 
Дневниците се попълват на ръка от специалистите/инспекторите паркова охрана и 
обхващат период от един календарен месец. 

Поради липсата на унифицирана, за системата на МОСВ, форма и съдържание на  
личните дневници на служителите по паркова охрана те имат различни реквизити и 
съдържат различна информация111.  

Личните дневници на служителите по паркова охрана в ДНП „Пирин“ и 
ДНП „Рила“ са разработени по сходен начин на база аналогичния вид документ, ползван 
от органите, осъществяващи охраната и контрола на горските територии. В дневниците се 
съдържа информация за обходния маршрут и отбелязаните от служителя факти и 
обстоятелства за извършена от него административна дейност, установените по време на 
обхода данни за човешка или стопанска дейност и състоянието на природата и 

109 Одитно доказателство № 11, т. 11.1.8, т. 11.2.8 и т. 11.3.8 
110 Одитно доказателство № 12 
111 Приложение № 6 Сравнителна таблица за съдържанието и вида на някои от основните документи, ползвани в ДНП за 
документиране и отчитане на извършената охранително-контролна дейност от служителите по паркова охрана 

ДНП Средна 
численост на 
служителите по 
паркова охрана, 
независимо от 
длъжността за 
периода от 2010 
до 2012 г. 

Общ брой на 
служителите  по 
паркова охрана, 
напуснали през 
периода от  
2010 г. до 2012 г. 

Пирин 30 7 
Рила  58 7 
Централен 
Балкан 

49 6 
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биологичното разнообразие в района. Личните дневници на служителите по паркова 
охрана в ДНП „Централен Балкан“ съдържат информация за поставената и изпълнена 
задача за деня, като в рамките на поставената за деня задача е определен и маршрута за 
обход. 

Няма данни, определянето на маршрута, по който да се извърши обхода на 
охранителния участък да се извършва на база оценка на риска от негативно 
антропогенно въздействие върху околната среда за съответния охранителен участък.  

В ДНП „Централен Балкан“, а от средата на 2012 г. и в ДНП „Рила“, определянето 
на обходните маршрути на специалистите по паркова охрана се извършва предварително в 
поименните графици за работа, като се посочва конкретен маршрут и/или място за 
проверка на база постъпили в ДНП сигнали и/или заповед от висшестоящ орган за 
извършване на конкретна проверка или налична информация за текущи или предстоящи 
събития, провеждани на територията на парка.112 Този начин на текущо планиране на 
охранителната дейност гарантира от една страна предварително определяне и/или 
утвърждаване на обходните маршрути и от друга - своевременна реакция на парковата 
администрация при данни за повишен риск от нарушаване на режимите в защитената 
територия. 

1.2.7. Документирането на осъществения контрол от инспекторите, ръководещи 
парковите участъци се осъществява чрез полагане на подпис в личните дневници на 
служителите. В дневниците на НП „Рила“ и НП „Пирин“ не са предвидени реквизити за 
подписа на специалиста по охраната нито на главния инспектор, отговорен за 
организацията и управлението на дейността по осъществяване на охраната в поверения му 
парков район. Независимо от липсата на такъв реквизит в личните дневници на 
специалистите по паркова охрана има данни за осъществен периодичен контрол чрез 
полагането на подпис на главния инспектор.113 

Създадената в ДНП организация по планиране, кадрово осигуряване, 
документиране и отчитане на охранителната дейност не гарантира постоянна охрана 
и максимално покритие на охранителните участъци, в случаите, в които площта им 
надвишава нормативно определената, а охранителната дейност не се планира на база 
оценка на риска. 

 
1.3. Осъществяване на административен контрол в националните паркове 
1.3.1. Директорите на националните паркове или упълномощени от тях лица 

осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху компонентите на околната 
среда и факторите, които им въздействат. С техни заповеди са упълномощени категориите 
служители, които имат право да съставят констативни и предупредителни протоколи, да 
издават предписания и да съставят АУАН. ЗЗТ и ЗБР не предвиждат упълномощаване при 
осъществяването на контрола.114 

1.3.2. В изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на 
превантивния контрол, органите, осъществяващи административен контрол, съставят 
предупредителни протоколи на лица, извършващи дейности на територията на 
националните паркове, които подлежат на контрол. В протоколите се отразяват фактите 
или обстоятелствата, които могат да доведат до увреждане и/или замърсяване на околната 
среда, и се дават задължителни предписания за недопускане на нарушения по 
екологичното законодателство.115 

1.3.2.1. Текущият контрол обхваща контрола върху качеството на компонентите 
на околната среда и факторите, които й въздействат; контрола по изпълнението на 
издадените от МОСВ, басейновите дирекции (БД), ДНП и от регионалните инспекции по 
околната среда и водите (РИОСВ) разрешителни, решения по оценка на въздействие 

112 Одитно доказателство № 14 
113 Одитни доказателства № 13 и № 14 
114 Глава Седма от Закона за биологичното разнообразие и Глава Шеста от Закона за защитените територии 
115 Раздел II, Глава Девета от Закона за опазване на околната среда 
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върху околната среда (ОВОС) и на предвидените мерки в програмите. Текущият контрол 
се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, наблюдения и 
измервания. По време на извършването на текущия контрол длъжностни лица съставят 
констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и 
обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и 
отговорници за изпълнението им. ЗООС не определя вида и характера на 
предписанията.116 

1.3.2.2. Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на:резултатите 
от изпълнението на условията, мерките и ограниченията в решения и становища по ОВОС 
и в разрешителните, както и от изпълнението на инвестиционните проекти и от 
прилагането на плана или програмата; изпълнението на предписанията, дадени на 
контролираните лица по време на извършването на превантивния и на текущия контрол.117 

Част от текущия и последващия контрол е съставянето на актове за извършени 
административни нарушения (АУАН), издаването на наказателни постановления и 
прилагане на принудителни административни мерки (ПАМ).  

1.3.2.3. Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него 
лица, директорите на РИОСВ, директорите на НП и на БД прилагат и ПАМ. 
Принудителните административни мерки биват превантивни, преустановителни и 
възстановителни. Прилагането на ПАМ се извършва с мотивирана заповед, в която се 
определя видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й. В 
съответствие с чл. 79, ал. 2, т. 4 от ЗЗТ, при прилагане на ПАМ, наказващият орган може 
да издава и предписания за мерки за предотвратяване и отстраняване на вредните 
последици от допуснатото нарушение. 

1.3.2.4. Правилата и процедурите, определящи реда и начина за осъществяване на 
превантивен, текущ и последващ контрол, съставянето на АУАН, движението на 
административнонаказателните преписки (АНП) и издаването на наказателни 
постановления за налагане на административни наказания на територията на дирекциите 
се регламентират с вътрешните актове. 

1.3.2.5. Информацията за резултатите от осъществената дейност по охрана на 
територията на парка и упражнен превантивен, текущ и последващ контрол се 
систематизира и обобщава в месечни отчети от главните инспектори на парковите 
участъци, представени за обобщаване на директора на дирекция „Контрол и охрана“.118  

1.3.3. Данните за 
резултатите от осъществения 
административен контрол от 
ДНП през периода от 2010 г. до 
2012 г. показват, че119: 

1.3.3.1. В резултат от 
извършените проверки в 
националните паркове, общо са 
издадени 4 800 констативни 
протокола, като 72 на сто от тях 
са с общ характер за извършен 
текущ контрол. 
Предупредителните протоколи с 
предписания са 630 бр., а 

116 Раздел III, Глава Девета от Закона за опазване на околната среда 
117 Раздел III, Глава Девета от Закона за опазване на околната среда 
118 Одитни доказателства № 12, № 13 и № 14 
119 Одитно доказателство № 15 
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констативните протоколи за установяване на административно нарушение са 741 бр.120 
1.3.3.2. В резултат на осъществената контролна дейност са издадени 730 бр. 

АУАН, от които 728 бр. или 99,7 на сто, са по ЗЗТ121.  
1.3.3.3. Прекратени са 140 административнонаказателни преписки, като 

дирекцията с най-голям брой прекратени АНП през целия период е ДНП „Рила“. 
Причините за прекратяването на АНП са: 

- съдържанието на съставените АУАН и/или наказателни постановления (НП*) не 
съответстват на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН122; 

- наказателните постановления не са издадени в законоустановените срокове123124; 
- в нарушение на изискванията на екологичното законодателство125, което 

предвижда глоба или имуществена санкция в занижен размер и в случаите на 
маловажност126, АНП са прекратявани на основание чл. 28, ал. 2 от ЗАНН.127  

Основанията, въз основа на които са прекратени АНП в дирекциите на 
националните паркове са индикатор за недостатъчен административен капацитет в 
областта на административното производство и необходимостта от допълнително 
обучение, както и за неефективен мониторинг и контрол върху изпълнението на 
административнонаказателната дейност.128  

Дирекцията, в която няма прекратени АНП през целия период е ДНП „Централен 
Балкан“.  

1.3.3.4. През периода от 2010 г. до 2012 г. са издадени общо 445 бр. наказателни 
постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции за 379 хил. лв. или 
средно по 852 лв. на едно наказателно постановление. Средният размер на наложените 
глоби и имуществени санкции с едно наказателно постановление в ДНП „Рила“ е 1 764 
лв., а в ДНП „Централен Балкан“ - 172 лв. За сравнение - размерът на определената от 
законодателя глоба за физически лица по ЗЗТ за маловажни нарушения е от 5 до 100 лв.  

1.3.3.5. Доброволно внесените суми от глоби и имуществени санкции възлизат на 
39 хил. лв. и представляват едва 10 на сто от общия размер на наложените глоби и 
санкции. Най-голям е делът на доброволно внесените глоби и санкции в ДНП „Пирин“ – 
48 на сто, а най-нисък – в ДНП „Рила“ (2,4 на сто). Доброволно внесените суми са в пряка 
зависимост от техния размер и от лицето на което са наложени. Наложените имуществени 
санкции на юридически лица, са определени в по-висок размер, по-често са обект на 
обжалване и на принудително събиране.129 

1.3.3.6. През 2012 г. има значително увеличение на броя на съставените АУАН и 
издадените въз основа на тях наказателни постановления от ДНП „Централен Балкан“ и 
ДНП „Рила“, спрямо предходните две години. Това е индикатор за засилване на контрола 
в защитените територии.  

1.3.3.7. Прилагането на принудителни административни мерки в националните 
паркове е изключително ограничено. Общият брой на издадените административни актове 
за прилагане на ПАМ за целия период е 7, от които нито един не е издаден в ДНП „Рила“. 

1.3.3.8. Наложените административни наказания нямат възпиращ ефект върху 
потенциалните нарушители, тъй като броят на лицата, на които е съставен повече от един 

120 Разликата между броя на съставените КП за установяване на административно нарушение и съставените АУАН е 
резултат от представянето на данните за  броя на съставените административни актове, съобразно датата на издаване, а 
не съобразно АНП.  
121 Данните за издадените административни актове по години са представени по дата на издаване на акта, а не съобразно 
АНП, поради което сборът от прекратените АНП и издадените НП през периода не е равен на броя на издадените 
АУАН.  
122 За ДНП Пирин 
123 Чл. 34 от ЗАНН 
124 За ДНП Рила  
125 Чл. 162, ал. 3 от ЗООС във връзка с чл. 81 и 83 от ЗЗТ 
126 За ДНП Рила  
127 Одитно доказателство № 15 
128 Препоръка № 5 
129 Одитно доказателство № 15 
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акт за установяване на административно нарушение през периода 2010 г – 2012 г. расте. 
Само в ДНП „Рила“ е установен нарушител, на когото през периода са съставени 119 
АУАН.130 

1.3.4. За управлението на дейността по административен контрол на територията 
на парковете се водят различни регистри, тъй като липсва изрична регламентация за вида, 
формата и съдържанието на водените в националните паркове регистри за управление на 
контролно-охранителната дейност, осъществявана в тях131. Част от регистрите се водят на 
хартиен носител, като например регистрите на АНП, а други – като регистрите, в които се 
отразява информацията за съставените протоколи (констативни или предупредителни) - в 
електронен вариант. Това затруднява проследяването на процеса по осъществяване на 
административен контрол и не дава възможност за автоматизирана обработка на 
информацията с цел: 

-  идентифициране на протоколите, въз основа на които има впоследствие 
издадени АУАН; 

- резултати и предприети действия по издадени предупредителни протокола и 
дадени предписания; 

- извършване на проверка за „повторност“ на констатираните нарушения; 
- проверка за изтичане на сроковете за изпълнение на дадените предписания и др. 
Независимо от значителното подобрение през периода от 2010 г. до 2012 г. на 

показателите за броя на издадените административни актове в две от трите дирекции 
на националните паркове в страната, изпълнението на дейността по охрана и контрол в 
тях не е достатъчно ефективно, защото: 

- административният капацитет на ДНП не е достатъчен, за да се гарантира 
максимално покритие на защитената територия, предвид площта на охранителните 
участъци и числеността на служителите, осъществяващи тази дейност; 

- нормативно определените правомощия на специалистите по паркова охрана са 
ограничени спрямо правомощията на органите, извършващи контрол в горските 
територии; 

- има значителен брой прекратени административно наказателни преписки 
поради пропуски от страна на административнонаказващия орган; 

- наложените административни наказания нямат възпиращ ефект върху 
потенциалните нарушители. 

 
2. Мониторинг в 

националните паркове – за целите на 
управление и за съхранение на 
биологичното разнообразие 

2.1. За периода от 2010 г. до 
2012 г. и в трите ДНП се наблюдава 
неизпълнение на планирания 
мониторинг в различна степен. Най-
голямо е неизпълнението на 
планираните дейности в НП „Рила“, 
като през 2012 г. изпълнените дейности 
по мониторинг в парка са едва 32 на сто 
от планираните132. 

2.1.1. Мониторинг на гори е 
планиран и извършван през целия 
период само в НП „Централен Балкан“, 

130 Одитно доказателство № 15, т. 15.1 и т. 15.2. 
131 Приложение № 5 и Одитни доказателства № 12, № 13 и № 14 
132 Одитно доказателство № 17 
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където е планиран и изпълнен мониторинг на най-голям брой обекти за НСМСБР. 
2.1.2. В ДНП не са регистрирани и не се извършва мониторинг на инвазивни 

видове133. 
2.1.3 В националните паркове не се планира и не се извършва и мониторинг на 

местообитания на видове. 134  
2.2. Един от показателите за оценка на състоянието на биологичното разнообразие 

е изменението на числеността на популацията на част от наблюдаваните застрашени 
видове, обект на докладване в годишните доклади за дейността на ДНП. Поради липсата 
на утвърдени от министъра на околната среда и водите изисквания относно формата и 
съдържанието на годишните отчети за дейността на ДНП, отчетите за дейността на ДНП 
съдържат различна информация за резултатите от извършените наблюдения на 
биологичното разнообразие135.  

Паралелно с това, след 2007 г. част от методиките за мониторинг на видове са 
променени, поради което данните за изменението в числеността на видовете, в случая – за 

кафявата мечка, не са съпоставими. Това 
препятства извършването на сравнителен 
анализ между различните паркове, относно 
данните за изменението на числеността на 
обектите за наблюдение.136  

2.2.1 Единствената дирекция, 
представила данни за динамиката в 
числеността на част от наблюдаваните 
животински видове, за целия период, е 
ДНП „Пирин“. От данните се вижда, че за 
периода 2000 г. – 2012 г. числеността на 
повечето видове нараства, като 
числеността на дивата коза нараства със 17 

на сто, на вълка – със 72 на сто, на златката – със 75 на сто. Значително намаление от 56 на 
сто се наблюдава само при числеността на кафявата мечка. Същевременно, през периода 
от 2010 г. – 2012 г. се наблюдава намаление в числеността на всички наблюдавани 
животински видове.137  

 
2.2.2. От ДНП „Рила“ са предоставени 

данни за динамиката в числеността само на два 
от наблюдаваните през одитирания период 
застрашени животински вида – кафява мечка и 
дива коза. Данните за измененията в 
числеността на популациите показват, че за 12 
години числеността на дивата коза в НП „Рила“ 
нараства с 6,5 на сто, а на кафявата мечка 
намалява със 17 на сто. 138 
 
 
 

133 Одитни доказателства № 4, № 5 и №17  
134 Одитно доказателство № 4, № 5 и №17 
135 В рамките на годишното отчитане на дейността на ДНП „Централен Балкан“ за 2010 г. се съдържа информация за 
резултатите от извършения през годината биологичен мониторинг, в т.ч. данни за числеността и състоянието на 
популацията на някои от видовете с консервационно значение. Тези данни липсват в годишните отчети за 2011 и 2012 г., 
а в годишните отчети на ДНП „Рила“ се съдържа информация само за два от наблюдаваните в парка животински видове. 
136 Препоръка № 4 
137 Одитно доказателство № 11, т. 11.1. 1, т. 11.1.2  
138 Одитно Доказателство № 11, т. т. 11.2.1, т. 11.2.2  
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2.2.3. Данните за изменението в числеността 
на някои от наблюдаваните в ДНП „Централен 
Балкан“ животиски видове за периода 2000 г. – 
2010 г. показват, че числеността на вълка намалява 
с 43 на сто, за разлика от числеността на кафявата 
мечка и дивата коза, които нарастват съответно със 
17 и 300 на сто.139 

 
2.3. В съответствие със създадената  

организация на изпълнението на дейностите по 
мониторинг в ДНП, основните дейности на терен се 
изпълняват от специалистите по паркова охрана. Те 

попълват полевите формуляри с данните от извършените наблюдения и ги представят на 
съответните експерти в ДНП за преглед, анализ и контрол преди представяне на 
информацията в ИАОС или обобщаването й в отчетите за дейността.  

2.3.1. Съгласно утвърдените методики за изпълнение на дейностите по мониторинг, 
за някои от теренните наблюдения са необходими определена квалификация и опит. 
Такива са методиките за мониторинг на гори и висши растения. ИАОС и ДНП полагат 
усилия за преодоляване недостига на административен капацитет като организират 
обучения на специалистите по паркова охрана за изпълнение на дейностите по 
мониторинг, съобразно утвърдените методики. Обученията, организирани от ИАОС не 
във всички случаи са достатъчни, за да преодолеят последиците от движението на 
персонала в ДНП и да осигурят необходимата експертиза за провеждане на теренните 
изследвания за гарантиране качество на информацията, постъпваща в НСМСБР. 140 

2.3.2. От 2013 г. в ДНП „Централен Балкан“ е въведена добра практика като са 
разработени и се ползват от специалистите/инспекторите от паркова охрана лични 
книжки, съдържащи необходимите за попълване формуляри за осъществяване на 
мониторинг на биологичното разнообразие.141 Всеки вид формуляр е съобразен с 
публикуваните методики за мониторинг от ИАОС и се придружава от указания за 
попълване (честота на изготвяне, период на извършване на наблюдението, срок за 
представяне на формуляра в ДНП на експертите от отдел „Биоразнообразие, планове, 
програми и проекти” (БППП). Попълнените формуляри от книжката се откъсват от 
служителите паркова охрана и се предават на инспекторите на паркови участъци, 
ръководещи контролно-охранителната дейност в съответните паркови участъци. Веднъж 
месечно, заедно с личните си отчети за дейността, инспекторите на паркови участъци, 
представят събраните и попълнени формуляри за мониторинг на биологичното 
разнообразие на експертите в ДНП, за въвеждане в регионалната база данни по 
биоразнообразие и изпращане в ИАОС за целите на НСМСБР. Въведената практика е 
предпоставка за изпълнение на дейностите, заложени в годишния план за мониторинг, 
като създава условия за по-добра информираност на специалистите по паркова охрана 
за текущите и предстоящи дейности, свързани с изпълнението на теренните 
наблюдения. 

През периода от 2010 г. до 2012 г., изпълнението на дейностите по мониторинг в 
националните паркове за целите на съхранение на биологичното разнообразие в тях не е 
достатъчно ефективно поради: 

- неизпълнение на всички планирани наблюдения; 
- липсата на достатъчно съпоставима аналитична и/или интерпретирана 

информация за състоянието на наблюдаваните видове, в резултат от проведените 

139 Одитно доказателство № 11, т. 11.3.1 и т. 11.3.2 
140 Препоръка № 5 
141 Одитно доказателство  № 4  
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наблюдения, която да е основа за вземане на управленски решения при управлението на 
националните паркове. 

 
3. Организация, изпълнение и управление на дейностите, свързани с ползване 

на природните ресурси в националните паркове  
3.1. В изпълнение на своите правомощия директорите на дирекциите на 

националните паркове: 
- възлагат изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или 

възстановителни дейности, туристически дейности в защитените територии;142 
- издават годишни разрешителни за паша и разрешителни за ползване на 

дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните 
дейности в националните паркове и поддържаните резервати143 

- издават разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи 
плодове, с изключение на такива от лечебните растения144; 

- контролират дейностите на собствениците или ползвателите на гори, земи и 
водни площи.145 

Във връзка с изпълнението на тези дейности служителите в ДНП изготвят анализи 
и дават предложения до директора за местата и количествата за ползване на биологични 
ресурси или за ограничаване на дейностите по ползване на биологични ресурси.146 

В съответствие с Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на 
дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристическите дейности, 
охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – 
изключителна държавна собственост, ДНП изготвят годишни планове за определяне на 
обема на дейностите по ползване на природни ресурси, както следва: 

- план извлечение за поддържащи и възстановителни дейности в горите; 
- план за пашата и ползването на сено; 
- план за ползването на лечебни растения; 
- план за ползването на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения. 
3.2. Местата за ползване на природни ресурси в националните паркове чрез 

упражняване на дейности като пашуване на домашни/селскостопански животни, бране на 
лечебни растения, гъби и горски плодове, които не са лечебни растения се определят в 
плановете за управление.  

В плановете за управление на всички национални паркове е разрешено пашуването 
на домашни/селскостопански животни без кози, брането на лечебни растения, гъби и 
горски плодове, които не са лечебни растения. Плановете за управление определят още 
липсата или наличието на възможност, ползването на природните ресурси на територията 
на парка да става за стопански и/или лични нужди. Така например в плана за управление 
на НП „Пирин“, брането на лечебни растения, гъби и горски плодове, които не са лечебни 
растения, се предвижда да е само за лични нужди. 147 

3.3. За организацията и изпълнението на ползването на природните ресурси, 
директорите на ДНП утвърждават вътрешни актове (инструкции, правила, указания и 
заповеди).  

Актовете, свързани с регулирането на дейностите по ползване на природни ресурси 
в националните паркове, с някои изключения, осигуряват общо унифициране на дейността 

142 Чл. 50, т. 4 от ЗЗТ 
143 Чл. 50, т. 5 от ЗЗТ 
144 Чл. 50, т. 6 от ЗЗТ 
145 Чл. 50, т. 7 от ЗЗТ 
146 Чл. 14, т. 5 (а) и (б) от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове   
147 Одитно доказателство № 31; План за управление на НП „Пирин“, публикуван на адрес : 
http://pirin.bg/hcss/pdf/Plan%20za%20uprav.pdf 
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на парковата администрация, както по отношение на процедурата, така и по отношение на 
броя, вида, формата и съдържанието на основните документи, свързани с ползването. 148 

3.4. Процедурата по планиране на дейностите, свързани с ползването на 
природните ресурси в парка стартира с извършването на експертна ресурсна оценка от 
служителите на ДНП относно състоянието на определените с плановете за управление 
територии, за които е определено, че може да се извършва: 

- пашуване на животни и сенокос; 
- бране на лечебни растения; 
- бране на гъби и горски плодове, които не са лечебни растения. 
При оценката се взема предвид състоянието на растителната покривка и ефекта от 

дейностите, извършвани през предходни години. При констатиране на влошаване на 
общото състояние на площите или ресурсната им оценка, администрацията на ДНП може 
да ограничи ползването на природните ресурси в тези райони и/или да пренасочи 
дейността в други. Така например, в резултат от експертизата на служителите в ДНП 
„Централен Балкан“, констатирала общо ерозиране на определените за пашуване райони в 
парка и с цел ограничаване на негативното въздействие от дейността върху площите за 
паша, директорът утвърждава План за пренасочване на пашата149, като неразделна част от 
годишния план за паша. 

3.5. След извършването на ресурсна оценка се разработват, утвърждават и 
оповестяват годишните планове за паша и ползване на сено, за бране на лечебни растения 
и за бране на гъби и горски плодове, които не са лечебни растения. В плановете се  
определят местата, вида и броя на животните, които могат да пашуват, количествата 
билки, гъби и горски плодове, които могат да се берат.150  

Директорите на ДНП оповестяват и реда за подаване на заявления за издаване на 
разрешения за паша и/или ползване на сено. В общия случай, оповестяването се извършва 
в контролно-информационните пунктове на парковите участъци, където се извършва и 
подаването на заявления от заинтересованите лица за издаване на разрешения за ползване 
на природните ресурси, и на интернет страницата на ДНП. 

3.6. Дирекциите на националните паркове имат разработени образци на 
заявления за издаване на разрешения 151 за паша и/или за бране на лечебни растения, гъби 
и горски плодове, които не са лечебни растения. Съдържанието на заявленията и на 
разрешенията за ползване на природни ресурси е съобразено с необходимата информация 
на парковата администрация за управление на разрешената дейност152. В него се посочват 
условията, задължителни за спазване от ползвателя153. Разрешителни за бране на лечебни 
растения, гъби или горски плодове не се издават в случаите, в които същите се ползват за 
лични нужди и са в количества, съответстващи на нормите, определени в плановете за 
управление. Разрешителното за паша или бране на лечебни растения, гъби или горски 
плодове е лично и не може да се преотстъпва. 

3.7. За гарантиране защита правата на заинтересованите от ползването на 
природните ресурси в парковете лица, в ДНП „Рила“ и ДНП „Централен Балкан“, освен 
издадените разрешения за ползване (например за паша), директорите издават и 
индивидуален административен акт – заповед за разрешаване или отказ на дейността. 
Заинтересованите лица, могат обжалват по административен ред отказа154. 

3.8. Дължимите такси от лицата, ползващи природния ресурс на парка са 
определени в Тарифа на Министерския съвет от 2000 г. за таксите, които се заплащат за 

148 Приложение № 7 Сравнителна таблица за начина на организация на управлението, отчитането, контрола и 
документирането на дейностите по ползване на природни ресурси в националните паркове 
149 Одитно доказателство № 18 
150 Одитни доказателства № 18, № 19 и № 20 
151 Разрешително за паша/Позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели 
152 Одитни доказателства № 18, № 19 и № 20 
153 Собственика на животните или неговия пастир 
154 По реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК) 

 45 

                                                 



разрешените  ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост. 
Точният размер на таксата се посочва в издаденото разрешение и е в зависимост от броя и 
вида на пашуващите животни или от набраните количества лечебни растения, гъби или 
горски плодове. Разрешителните на лицата се издават след заплащане на определените в 
тях такси.155 

3.9. Контролът по спазване на условията на издаденото разрешително се 
осъществява от служителите по паркова охрана и се документира с констативни 
протоколи, а при установяване на 
административни нарушения – с АУАН. За 
повишаване ефективността от 
превантивния контрол, осъществяван от 
служителите по паркова охрана от 2013 г., 
в ДНП „Рила“ заедно с издаване на 
съответните разрешения за ползване, на 
лицата се връчват и предупредителни 
протоколи, в които са посочени 
изискванията, които лицата следва да 
спазват по време на пашуването на 
животните в парка или събирането на 
лечебни растения, гъби или горски плодове 
за стопански нужди. 

3.9.1. Общо за периода 2010 г. – 
2012 г. в националните паркове са 
пашували 132 хил. бр. животни. От тях 
най-голям дял – над 77 на сто са пашувалите овце.156 

3.9.2. За целия период най-много са пашувалите животни в ДНП „Централен 
Балкан“ – средно 4 пъти повече от пашувалите животни в най-големия национален парк – 
„Рила“.  

3.9.3. Наблюдава се общо намаление на броя пашували животни, което за 2012 г. 
възлиза на 11 на сто спрямо 2010 г. Намалението е резултат от намалението на броя на 
пашувалите животни в НП „Централен Балкан“ и не може да се компенсира от общото 
нарастване на броя на пашувалите животни в НП „Пирин“ и НП „Рила“. 

3.9.4. Общият брой на подадените заявления за издаване на разрешителни общо за 
пашуване на територията на националните 
паркове намалява, като намалението през 
2012 г. възлиза на 12 на сто спрямо 2010 г.  

Намалението е резултат от 
намалението на дейността в НП „Централен 
Балкан“ и не може да се компенсира с почти 
двукратно нарасналия интерес към тази 
дейност в НП „Рила“.  

3.9.5. С по-нисък темп от 7.5 на сто, 
намалява и общият брой издадени 
разрешителни за паша, което се дължи на 
увеличаване на разрешените площи за 
пашуване в националните паркове с около 
13 на сто през 2012 г. спрямо 2010 г. 
Увеличението на разрешените площи за 
пашуване е основно в НП „Рила“  

155 Одитни доказателства № 18, № 19 и № 20 
156 Одитно доказателство № 11, т. 11.1.6, т. 11.1.7, т. 11.2.6., т. 11.2.7, т. 11.3.6 и т. 11.3.7. 
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3.9.6. ДНП осъществяват текущ контрол по спазване на условията по издадените 
разрешителни за паша, като извършват проверки, резултатите от които се документират в 
констативните протоколи. Общо за периода, броят на извършените проверки намалява 
аналогично на намалението на броя на издадените разрешителни за паша.  

В ДНП „Пирин“ и НП „Рила“, броят на извършените проверки надвишава броя на 
издадените разрешителни, което гарантира максимален обхват на осъществения контрол 
по отношение на упражняваната на територията на парка дейност. През 2011 г. и 2012 г. в 
ДНП „Централен Балкан“ се наблюдава значително намаление на осъществения контрол 
върху дейността по пашуване на територията на парка.  

3.9.7. Независимо от общото 
нарастване на определените площи за 
пашуване, приходите, реализирани от ДНП от 
такси, въз основа на издадените разрешителни 
за пашуване намаляват поради общото 
намаление на броя на пашуващите животни. 
Общият размер на събраните приходи от такси 
за целия период е в размер на 39 хил. лв. 157  

3.10. В НП „Рила“ и НП „Централен 
Балкан“ е заявен интерес към брането на лечебни 
растения (билки) за стопански нужди, а в 
НП „Пирин“ – към брането на горски плодове. 

3.10.1. Най-много заявления и издадени 
разрешителни за добив на лечебни растения за 
стопански нужди са регистрирани в ДНП 
„Централен Балкан“ през 2010 г., като през 
2012 г. броят им драстично намалява. 

3.10.2. Най-голям брой откази за издаване на разрешения за добив на лечебни 
растения е регистриран в ДНП „Рила“, където през 2010 г. и 2012 г. броят на отказите 
надвишава броя на издадените разрешителни. 

3.10.3. Броят на извършените проверки за спазване на условията за разрешаване на 
дейността за добив на горски продукти, показва, че най-голям обхват на осъществения 
контрол е постигнат в ДНП „Пирин“, за разлика от ДНП „Централен Балкан“, в който през 
2010 г. и 2012 г. не са извършвани проверки по издадените разрешения за ползване на 
природни ресурси. 

3.10.4. През периода 2010 г. – 2012 г., не е заявяван интерес за добив на гъби за 
стопански нужди на територията на трите национални парка, поради което в ДНП 
„Пирин“ и ДНП „Централен Балкан“ не са изготвяни ресурсни оценки и годишни планове 
за тази цел. В ДНП „Рила“ са изготвяни ресурсни оценки и годишни планове за добив на 
гъби за стопански цели през целия одитиран период. 

3.10.5. В плана за управление на НП „Пирин“ не се предвижда брането на горски 
плодове за стопански нужди. В нарушение на определените с плана за управление 
режими, ДНП издава разрешения за добив на горски плодове. 

3.10.6. Общо за периода, в националните паркове са събрани 47 тона лечебни 
растения и горски плодове, а размерът на платените такси възлиза на 7 хил. лв. Добитите 
през 2012 г. горски продукти за стопански нужди и приходите от тях са 2,4 пъти по-малко 
от тези през 2010 г.158 

И в трите парка са въведени норми и режими за осъществяване на дейности, 
свързани с ползването на природни ресурси в защитените територии. Ползването на 
природни ресурси на територията на националните паркове намалява през периода 
2010 г. – 2012 г., а реализираните от дейността приходи са несъществени спрямо 

157 Одитно доказателство № 11, т. 11.1.7, т. 11.2.7 и т. 11.3.7. 
158 Одитно доказателство № 11, т 11.1.6, т. 11.1.7, т. 11.2.6, т. 11.2.7, т. 11.3.6 и т. 11.3.7. 
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разходите на ДНП, въпреки създадената от ДНП добра организация за управление на 
дейността. 

3.11. Управлението на горските 
територии в националните паркове се 
осъществява съобразно определените режими 
за упражняване на дейности в съответната 
категория защитена територия. Предвид 
надморската височина, преобладаващият вид 
гори в НП „Пирин“ и НП „Рила“ са 
иглолистните, а в НП „Централен Балкан“ се 
наблюдават предимно широколистни и 
смесени гори.  

Нормативното регулиране на 
дейностите по управление на държавните 
гори в страната е относително добре развито 
и предхожда значително развитието на 

нормативната уредба в областта на защитените територии. Това е една от причините, тази 
дейност да е добре регулирана и в дирекциите на националните паркове с утвърдените от 
директорите вътрешни актове. 

3.11.1. За организацията и управлението на  изпълнението на поддържащи и 
възстановителни мероприятия в горския фонд на националните паркове, директорите на 
ДНП утвърждават вътрешни актове (инструкции, правила, указания и заповеди). 
Актовете, свързани с дейностите по поддържане и възстановяване със съпътстващ добив 
на дървесина осигуряват общо унифициране на дейността на парковата администрация, 
както по отношение на процедурата, така и по отношение на броя, вида, формата и 
съдържанието на основните документи, свързани с добива и ползването на дървесина159.  

3.11.2. Годишното планиране на поддържащите и възстановителни дейности в 
горския фонд се предшества от извършването на преглед/инвентаризация и оценка на 
фитосанитарното състояние на горските насаждения (дървостоя) по отдели, подотдели и 
зони, в съответствие с функционалното зониране, определено в ПУ. Оценката на 
фитосанитарното състояние на горите в НП се извършва на база заповед, издадена от 
директора на ДНП. Инспекторите по паркова охрана, ръководещи парковите участъци 
изготвят доклад до директора на ДНП, включващ резултатите от извършената оценка. 

3.11.3. За насажденията, за които е установено наличието на суха паднала маса или 
необходимостта от провеждането на поддържащи и възстановителни дейности със 
съпътстващ добив на дървесина се изработва план – извлечение за инвентаризираната 
дървесина, който се изпраща за съгласуване в дирекция „НСЗП“ при МОСВ. 
Определените за сеч дървета, както и дърветата, добити от суха и паднала маса се описват 
в карнет – описи по образец.  

3.11.4. Със свои инструкции и заповеди директорите на ДНП утвърждават правила 
и процедури за реда и начина на извършване на поддържащи и възстановителни дейности 
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и възлагане на дърводобив на 
територията на парка160. С тях се определят: 

- начина за изчисляване на обема и сортиментиране на маркираната маса, 
необходими за определяне на цената на дървесния материал в съответствие с утвърдената 
от МС тарифа. (документирането става в сортиментна ведомост); 

- реда и начина за осъществяване на контрол по маркирането, кубирането и 
сортиментирането на планираната за ползване дървесна маса и освидетелстване на 
сечищата при добив на дървесина от местното население и при възлагане на дърводобив 
на трети лица; 

159 Приложение № 7  
160 Одитно доказателство № 21 

НП "Рила"

НП "Пирин"

НП "Централен 
Балкан"

2 366

1 202

20 252

40 194

21 909

1 465 18 333

Обща площ нагорите на територията на ДНП

Смесени гори 
(ха)

Иглостни гори 
(ха)

Широколистни 
гори (ха)
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- реда и начина за изпълнение на сечи и първична обработка при използването на 
дървесината и за извозване и транспортиране на дървените материали, както и начина за 
ползване на дървесина от местното население и от възлагане на дърводобив на трети лица; 

- изисквания за почистване на сечището след извършване на сечта. 
Директорите на ДНП издават и заповеди за провеждането на поддържащи и 

възстановителни дейности в горите, както и за издаване на разрешителни за 
транспортиране и ползване на дървесина.  

3.11.5. За документиране на осъществения контрол върху изпълнението на 
поддържащи и възстановителни мероприятия в горите в националните паркове в ДНП се 
ползват образци на: 

- констативни протоколи за приемане на маркировката, за проверка на сечище и за 
освидетелстване на сечище;  

- заявления за издаване на разрешения за добив и транспортиране на дървесина от 
местното население; 

- технологичен план и сортиментна ведомост; 
- опис на разрешителните за ползване и на разрешителни за транспортиране на 

дървесина и инвентаризационни описи – карнети; 
- образци на различните видове разрешителни и др. 
3.11.6. В края на отчетния период (годината), в парковите участъци с проведени 

поддържащи и възстановителни мероприятия в горския фонд, се изготвят протоколи за 
приключване на обект, въз основа на които се изготвя годишния доклад за ползване на 
дървесината през годината161. 

3.11.7. През периода 2010 г. – 2012 г. 
във всички национални паркове са 
провеждани поддържащи и възстановителни 
дейности, въпреки незначителния дял на 
горските площи в които са провеждани. 
Най-малко поддържащи и възстановителни 
дейности са  провеждани в ДНП „Пирин“, 
като общата тенденция е този вид 
мероприятия да намаляват. Намалението на 
поддържащите и възстановителни дейности 

в горите в националните паркове кореспондира с общото намаление на финансирането на 
дейността на ДНП, свързана с управлението на парковете.162  

3.11.7.1. Броят на издадените 
разрешения за извършване на 
поддържащи и възстановителни 
мероприятия в горските площи на 
националните паркове, съпътствани с 
добив на дървесина намалява през 
2012 г. спрямо 2010 г. с 19 на сто. Най-
малък е броят на издадените 
разрешения за добив на дървесина в 
ДНП „Централен Балкан“. 

3.11.7.2. Дирекциите на 
националните паркове полагат усилия 
за осигуряването на адекватен контрол 
по изпълнението на поддържащите и 
възстановителни дейности, съпътствани 
с добив на дървесина, като през периода 

161 Приложение № 7 и Одитно доказателство № 21 
162 Одитно доказателство № 11, т. 11.1.4, т. 11.2.4. и т. 11.3.4. 

 49 

                                                 



от 2010 г. до 2012 г. увеличават броя на извършените проверки за спазване на условията 
по издадените разрешителни. Броят на извършените проверки, общо за ДНП, през 2012 г. 
е 6 пъти по-висок спрямо 2010 г., а броят на проверките при които са установени 
административни нарушения – над 2 пъти. 

Най-голямо е увеличението на броя на извършените проверки за спазване на 
условията по издадените разрешителни за добив на дървесина през 2011 г. и 2012 г. в 
ДНП „Рила“, което кореспондира с нарастването на броя на установените 
административни нарушения при извършените проверки.163 

3.11.8. За осъществяване на ефективно управление на риска от възникване на 
пожари, в ДНП са разработени и утвърдени оперативни планове за противопожарни 
дейности на територията на парковете. С плановете се определят правилата и процедурите 
за: 

- оповестяване, действие и координация при възникване на пожар; 
- овладяване на пожарите, оценка на щетите, разследване на причините за 

възникване на пожарите и изпълнение на действия след овладяване на пожарите; 
- осъществяване на превантивна противопожарна дейност (дежурства, 

пожаронаблюдение и превантивна мобилна и техническа подготовка, доброволни групи за 
гасене на пожари). 164 

Независимо от създадената добра организация за осигуряване на ефективна 
превенция от пожари в националните паркове, броят на възникналите пожари през 
периода от 2010 г. до 2012 г. расте.  

През 2012 г. общо в трите национални парка броят на пожарите е 33 или близо 7 
пъти повече от 2010 г. Нараства и размерът на засегнатите от пожари територии.165 

3.11.8.1. В ДНП „Рила“ всички възникнали пожари са в горския фонд, в ДНП 
„Централен Балкан“ – 80 на сто от засегнатите от пожари площи са гори, само в ДНП 
„Пирин“ –  пожарите почти не са засегнали горския фонд.  

Най-малко пожари са възникнали в ДНП Пирин, където са регистрирани и най-
малко засегнати от пожарите площи.  

3.11.8.2. За повишаване ефективността на 
дейностите по превенция и ограничаване на риска и щетите 
от горски пожари в ДНП Пирин през периода от 
01.01.2010 г. до 31.03.2012 г. е изградена и функционира 
система за противопожарна защита. Системата е изградена 
в рамките на Проект BG003 „Устойчиво управление на 
горите и опазване на околната среда чрез създаване на 
система за противопожарна защита и информационен 
център в НП „Пирин“. Като пилотен за целите на проекта и 
след оценка на риска е избран парков район Вихрен. 

Управлението на системата се извършва от 
контролно-информационен център в сградата на ДНП 
„Пирин“ в гр. Банско, оборудван с екрани за получаване на 
изображения от монтираните на наблюдателните кули 
камери и софтуер за анализ и интерпретация на данни. 
Контролно-информационния център се обслужва от оператор 
в ДНП. Системата включва и 3 броя наблюдателни кули с 
различна височина, разположени в местностите „Тодорка“, 
„Платото“ и „Чалин валог“. Кулите са оборудвани с двойни 
камери (термална и мегапикселова) от които се получава 
образен и звуков сигнал при засичане на източник на висока 

163 Одитно доказателство № 11, т. 11.3.4. 
164 Одитно доказателство № 31 
165 Одитно доказателство № 11, т. 11.1.4., т. 11.2.4 и т. 11.3.4. 

 
Контролно-информационен  
център в НП „Пирин“ 

 
Изображения от камерите,  
монтирани на наблюдателните  
кули в парков участък „Вихрен“ 
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температура.  
Информацията от камерите на наблюдателните кули постъпва в информационния 

център, където операторът има възможност за анализ и интерпретация на данните 
Разработена е схема за действие при възникване на пожар, като служителите на ДНП 
„Пирин“ са обучени, и е сформиран екип за бързо реагиране при сигнал за пожар, 
оборудван с необходимата екипировка.166 
  

4. Организация, изпълнение, наблюдение и управление на дейностите, 
свързани с развитие на туризма, информационната и научно-образователната 
дейности в националните паркове. 

4.1. Една от целите на управление на 
националните паркове е създаване на 
предпоставки за развитието на туризъм, 
екологосъобразен поминък на населението и 
други дейности.167  

Във всеки план за управление е 
залегнала дългосрочна цел да се осигури 
развитие на туризма в съответствие с 
предназначението на парка. Както и оперативна 
цел да се разработи и изпълнява програма за 
мониторинг на туристическия поток, с оглед 
оптималната му ориентация и ограничаване на негативното въздействие.  

4.1.1. В националните паркове се обособява туристическа зона168, която се 
определя с плановете за управление, заедно с районите, местата, начините и други 
условия за извършване на дейностите169. Туристическата зона се определя като 
съвкупност от маршрути, чието първостепенно предназначение е да създава условия за 
туризъм и да осигурява туристически услуги.  

Зоната следва да осигури безопасност, информация и оптимално управление на 
туристическия поток и включва мрежа от пътеки и заслони, както и възможности за 
настаняване в разположените в парковете бази. Разрешените дейности в зоната за туризъм 
са: 

- охрана, спасителни и полицейски акции; 
- потушаване на пожари и противопожарни дейности; 
- изграждане, ремонт и поддържане на пътеки и съоръжения за туристическо 

обслужване и обезопасяване; 
- научно-изследователска дейност и екологичен мониторинг; 
- образователна дейност, пешеходен туризъм и отдих, специализиран туризъм, 

палене на огън, бивакуване, къмпингуване, пренощуване в туристически хижи, заслони и 
почивни бази, алпинизъм на определени, оборудвани и обозначени за тази цел места по 
утвърден проект; 

- противоерозионна дейност и поддържащи и възстановителни дейности; 
- събиране на гъби, билки, диворастящи плодове за лични нужди, регулиране на 

числеността на животински видове, любителски риболов, паша и спортни дейности.  

166 Одитно доказателство № 21, т. 1. 
167 Чл. 18, ал.2, т.4 от ЗЗТ 
168 Чл. 19, т.2 от ЗЗТ 
169 Чл. 22 от ЗЗТ 

НП Пирин НП Рила НП 
Централен 

Балкан

40332,4

81046 71669,5

887,31 996,86 3332,63

Площ на парка (ha) Зона за туризъм (ha)
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4.1.2. Съобразно извършеното в 
плановете за управление зониране на 
територията, най-големият по площ 
национален парк – НП „Рила“ е с най-
ограничена по площ зона за туризъм, която 
заема едва 1,23 на сто от цялата територия 
на парка. Най-голяма по площ и с най-
висок относителен дял от 4,65 на сто е 
обособената зона за туризъм в 
НП „Централен балкан“.170 

4.1.3. В националните паркове се 
развива основно пешеходен туризъм, но в 

НП „Пирин“ и НП „Централен Балкан“ е предвидено и развитието на велосипеден 
туризъм. За целта са определени и се поддържат 5 бр. маркирани веломаршрута в 
НП „Пирин“ и 4 веломаршрута с обща дължина от 100 км. – в НП „Централен Балкан“171  

4.1.3.1. Най-големият по площ национален парк 
„Рила“, независимо от ограничената по площ 
туристическа зона има най-висок брой туристически 
маршрути – 60 бр., общата дължина на които достига 
560,7 км. Това предполага най-висока гъстота и 
очаквано най-високо въздействие на туристическия 
поток при равни други условия спрямо останалите 
национални паркове. Неизпълнението на 
мониторинга на въздействието на туристическия 
поток в парка, повишава риска от неефективно 
управление на дейностите, свързани с развитието на 
туризма и опазване на биологичното разнообразие172. 

4.1.3.2. Единствено в ДНП „Пирин“ са определени и разкрити нови туристически 
маршрути – 7 на брой, с което общата дължина на туристическите маршрути в парка 
нараства от 221, 72 км през 2010 г. на  299, 2 км – през 2012 г173 

 

   
НП „Централен Балкан“ НП „Пирин“ НП „Рила“ 

   
4.1.4. За анализа и оценката на създадените условия за развитие на туризма в 

националните паркове са извършени посещения и проверки на места за бивакуване и 
краткотраен отдих в националните паркове. 

4.1.4.1. Зоната за бивакуване, определена на територията на ДНП „Пирин“ е една за 
цялата територия на парка, което е недостатъчно, предвид факта, че в парка има 
туристически маршрути с дължина, която се изминава за 17 часа.  

170 Одитни доказателства № 11, т. 11.1.5, т. 11.2.5, т.11.3.5 и № 31 
171 Одитни доказателства № 11, т. 11.2.5 и № 31 
172 т. 4.3.2.3. от т. 4 в Раздел Втори, т. I  от доклада  
173 Одитно доказателство № 22 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

13 13
20

60 60 60
47 47 47

Брой туристически маршрути на територията 
на Националните паркове в България

НП Пирин НП Рила НП Централен Балкан

Централен 
Балкан

Рила Пирин

470
560,7

250

Обща дължина на туристическите 
маршрути в км
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Зоната за бивакуване е разположена на територията в близост до хижа Бъндерица, 
на затревен и терасиран терен, в непосредствена близост до път, по който е разрешено 
движението на моторни превозни средства.  

 

   
Зона за бивакуване Контейнер за битови отпадъци с 

вместимост от 1.5 куб. м, тоалетна 
на 50 м. от местата, предназначени 
за бивакуване и в близост до 
заведението за хранене. 

До зоната за бивакуване има 
асфалтирано разширение на 
пътното платно за паркиране и 
изградено заведение за хранене, с 
едно кошче за изхвърляне на 
отпадъци. 

 
Създадените санитарно-хигиенни условия за по-продължителен престой в зоната за 

бивакуване, както и условията за опазване на околната среда от замърсяване с твърди 
битови отпадъци не съответстват на капацитета на зоната за бивакуване и/или на 
заведението за хранене. 

4.1.4.2. Местата за краткотраен отдих са ясно обозначени, включително и с 
предупредителни табели за опасност от пожар. Обичайно са изработени от дървен 
материал (масивни трупи) и имат към тях изградени места за палене на огън. 

 

   
Част от мерките за превенция от 
горски пожари 

Места за палене на огън в зоните за 
краткотраен отдих 

Съоръжения от туристическата 
инфраструктура за осигуряване на 
местата за краткотраен отдих в 
зоните за туризъм в НП „Пирин“ 

   
4.1.4.3. На територията на най-големия по площ НП „Рила“ няма изграден бивак, 

оборудван със съоръжение за сметосъбиране и създадени минимални санитарно-хигиенни 
условия. През периода 2010 – 2012 г. бивакуването на територията на парка се 
осъществява за кратки срокове, на различни места в зоните за туризъм и след подаване на 
заявление по образец за съгласуване на провеждането на специализиран туризъм или 
масови прояви на основание чл. 21, т. 16, чл. 22 от ЗЗТ. В двуседмичен срок от подаване 
на заявлението, директорът на НП „Рила“ издава индивидуален административен акт 
(заповед) за съгласуване на дейността или мотивирано отказва издаването му174. 

174 Отказите могат да се обжалват по реда на АПК 
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Провеждане на организиран туризъм или други масови прояви се осъществява 
задължително под контрола на определените от директора длъжностни лица. 

За периода има подадени 7 заявления за бивакуване на територията на НП „Рила“ 
за 2010 г., 5 заявления за 2011 г. и 16 заявления за 2012 г., които са удовлетворени. 

 

   
Местата за краткотраен отдих 
са ясно обозначени, включително 
за ограниченията при 
движението на МПС. 

В зоните за краткотраен отдих 
има табели за поставяне на 
палатки, които позволяват 
извършването на бивакуване при 
разрешение от ДНП „Рила“. 

Съоръженията са изработени 
през 2008 г. от дървен материал 
(масивни трупи) и към тях има 
обособени места за палене на 
огън. 

   
4.1.4.4. Едно от най-популярните и посещавани места в НП „Централен Балкан“ е 

Посетителски комплекс „Бяла река“. Разположен е в поречието на Бяла река, на около 
6,5 км северозападно от гр. Калофер и на около 200 м от външната граница на 
Националния парк. До посетителския комплекс се стига по планински път, от 
северозападния край на Калофер. В комплекса са изградени: 

а) бивак „Бяла река” - с изградена туристическа инфраструктура, включваща 
контролно-информационен пост; маси; пейки; места за палене на огън и за отпадъци; 
санитарни помещения и съоръжения за детска игра. Бивакът е отдаден за стопанисване на 
търговско дружество, което предлага и хранене на посетителите. При проверката не се 
установи замърсяване с битови или други отпадъци.  

 

   
Съоръженията са изработени през 
2011 г. от дървен материал (масивни 
трупи) и към тях има обособени 
места за палене на огън. 

Поставените информационни, 
указателни и предупредителни 
табели на територията на бивака са 
в отлично състояние. 

През 2012 г. посетителската 
инфраструктура на бивак „Бяла 
река” е изцяло подновена. 
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Санитарно-хигиенни възли Място за отпадъци 

 
б) Детски лагер за оцеляване сред природата „Джендема” – включващ:  
 

   
Пейки, изработени от дървен 
материал (масивни трупи) има 
изградено место за палене на огън 

Дървена шатра, с предвидени са 
съоръжения за обучение в 
спасителни техники за около 25 деца 

в близост до шатрата е изградено и 
санитарно помещение. 

Съоръжението е в отлично състояние. 
 
Създадените в националните паркове места за бивакуване, отдих и туризъм в 

зоните за туризъм не предполагат комфорт за осигуряване на по-продължителен отдих 
и туризъм, нито позволяват поемането на значителен туристически/посетителски 
поток без последствия за околната среда.  

 

За сравнение - определените места за бивакуване, създадени в 
защитена зона по Натура 2000, дюните на брега на остров Тесел в 
Северно море, Холандия.175 

   
Възможност за наемане на каравана Санитарно-хигиенни възли Места за паркиране 

175 Снимките са направени по време на годишната среща на работната група за одити в областта на околната среда към 
ИТОСАИ, проведена в периода 03-08.10.2010 г. в Тесел, Холандия  
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Биоразнообразие Погледни места Посетителска инфраструктура 

 
4.2. В изпълнение на своите правомощия министърът на околната среда и водите 

разпорежда изграждането и поддържането на посетителски центрове в защитените 
територии с информационни и образователни цели.176 

4.2.1. За анализа и оценката на изпълнението на възможностите, които ДНП 
осигуряват за изпълнение на образователните и информационни дейности за населението, 
са извършени проверки на място в изградените посетителско-информационни центрове 

(ПИЦ). 
4.2.1.1. Посетителският информационно – 

образователен център в ДНП „Пирин“ е организиран в 
административната сграда на дирекцията в гр. Банско. В 
центъра се провеждат извън класни форми на обучение с 
ученици от различни възрастови групи.177  

В центъра българските и чуждестранни посетители 
получават информация за защитената територия – история, 
животински и растителен свят, правила за поведение, 
туристически маршрути.  

Центърът е достъпен за хора със затруднения в 
придвижването. Специално за тях ДНП “Пирин” създава през 2003 г. образователна 
пътека в местността „Драгостинов чарк“, на 4 км над гр. Банско, по пътя за хижа 
„Вихрен“.  

 
   

Експозиция та  “Пиринската гора” 
дава възможност на посетителите, 
сами или с водач от парка, да 
преоткрият планината – дърветата, 
растенията и дивите животни.  

На птичия телефон посетителите 
могат да “позвънят” на 53 птици, да 
чуят техните песни, да научат 
любопитни факти за живота им.  
 

Светещият релефен макет  на НП 
“Пирин”, с обозначени хижи, най-
високите върхове, групи езера, може 
да се направи един “бърз” преход 
през планината.  

 
 
 

176 Чл. 47, т. 12 от ЗЗТ 
177 Информация за посетителския център в НП „Пирин“ е публикувана на адрес: http://pirin.bg/hcss/1_pic.html 

 
ПИЦ в НП „Пирин“ 
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Създадени са повече от 200 природонаучни филми, които 
представят биоразнообразието на територията на НП “Пирин”, а 
„Билковата градина“ е интерактивна форма за пряко запознаване 
с някои от лечебните растения, опазвани на територията на 
националния парк.  
 

4.2.1.2. В НП „Рила“ информация 
за природните и културно-историческите 
обекти в парка се поддържа в 
Посетителски център „Паничище“. 

Дейността на центъра относно извършените образователно-
информационни и културно-образователни мероприятия 
(мултимедийни презентации, образователни беседи, прожекции на 
видеоматериали и изложби) се отчита ежемесечно и годишно178.  

Паралелно с организацията и 
поддръжката на центъра, ДНП „Рила“ 
предоставя образователно-
информационни и културно-образователни материали за 
организирането и провеждането на различни програми за 
повишаване на екологичното съзнание и култура на 
населението, зелени училища и др. подобни мероприятия в 
туристическия информационен център към читалище 
„Г. Тодоров“ – гр. Белица и посетителския център Добърско – 
с. Добърско, община Разлог.  

4.2.1.3. Единствено в 
НП „Централен Балкан“ няма изграден посетителско-
информационен център, въпреки че в плана за управление е 
предвидено изграждане на мрежа от посетителски центрове в 
местността „Беклемето“, „Смесите“ и в района на хижа 
„Вежен“, в рамките на програмата за интерпретативни 
дейности.179 

С помощта на партньорството и сътрудничеството, в 
сградата, в която се помещава офисът на парков участък 
„Калофер“, в Природонаучния музей в с. Черни Осъм, община 
Троян и в читалището в гр. Клисура, ДНП „Централен Балкан“ 
оборудва партньорски информационни центрове, на които 
предоставя мултимедийни презентации, образователни беседи, 
прожекции на видеоматериали и изложби.  

Въз основа споразумение с Дома на сатирата, Габрово са организирани две 
експозиции на карикатури на известни карикатуристи на тема за природата и гората.  

 
В Централния офис на ДНП „Централен Балкан“ има: 
 

178 Одитно доказателство № 9 
179 Одитно доказателство № 10 

 
ПИЦ в НП „Пирин“ 

 
ПИЦ „Паничище“ в  
НП „Рила“ 

 
ПИЦ „Паничище“ в  
НП „Рила“ 

 
Информационен център в офисът  
на парков участък „Калофер“ 
 в НП „Централен Балкан“ 
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оборудвани с информационни 
материали за флората и фауната на 
парка - 

организирана „Зелена класна стая на 
открито“  

и информационен център 

 
В рамките на проект № 58301-30-450 „Информационно обезпечаване и 

подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”, осъществяван 
с финансовата подкрепа на ОПОС 2007 – 2013 г. са създадени 26 документални 
фотоизложби, предназначени за туристическите обекти в парка на тема „История на 
хижата“.  

За 20 от най-посещаваните хижи са изработени двуезични миникарти, в които 
освен информация за маршрутите, хижите и режимите, са представени и уникалните 
геофеномени, исторически и културни обекти.  

Разработени са пет обществени сензорни информационни портала с мултимедийни 
приложения на български и английски език и аудиопътеводители на български, френски и 
английски език за пет пешеходни маршрута и др.180 

 
За сравнение са представени кадри от посетителския информационния център, изграден в гр. Тесел, Холандия, който 

представлява своеобразен интегриран проект, съчетал в себе си характера и визията на образователно-информационен център, 
природо-научен музей и зоопарк. 

    
 
Изградената и поддържана информационно-образователна посетителска 

инфраструктура в националните паркове в България не отстъпва по качества на 
подобни обекти, създадени и поддържани в редица европейски страни, известни с 
екологичните си проекти и възможностите за тяхната реализация. Независимо от 
това, липсата на посетителски център в парка с най-голяма по площ туристическа зона 
– НП „Централен Балкан“, както и на природонаучни музеи или други съоръжения с 
природонаучна или образователна цел не благоприятстват устойчивото развитие на 
туризма в националните паркове. 

 
4.3. В съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 14, във връзка с чл. 14, т. 2 и 

т. 10 от ПУДДНП, ДНП осъществяват мониторинг върху броя на 
посетителите/туристическия поток и мониторинг и оценка на въздействието на 

180 Одитно доказателство № 10 
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туристическия поток върху състоянието на екосистемите, като организират и поддържат 
база данни за: 

- броя на посетителите и въздействието на туристическия поток; 
- културно-историческите и други обекти и дейности на територията на поверените 

за управление от ДНП защитени територии и прилежащите им райони. 
4.3.1. Наблюдението на туристическия поток се извършва текущо във всички 

национални паркове, като обобщени данни за броя на посетителите/туристите в парковете 
се посочват годишните отчети за дейността на ДНП. Поради липсата на унифицирана 
методика, в различните ДНП се ползват „полеви“ формуляри за събиране на данни от 
специалистите по парковата охрана с различно съдържание. 

4.3.1.1 В ДНП „Пирин“, броят и трасето на туристическите маршрути, по които 
следва да се извърши мониторинга на туристическия поток се утвърждава със заповед на 
директора. Със заповедта за възлагане извършването на мониторинг върху туристическия 
поток в парка, директорът утвърждава и график, за изпълнението му по паркови 
райони/участъци и опорни точки. Полевите формуляри за събиране на данни съдържат 
информация за броя туристи, по маршрута, националността им, посока на движение, броя 
нощувки на територията на парка.181 

4.3.1.2. При осъществяване на мониторинг на туристическия поток, в ДНП „Рила“ 
се попълват формуляри за резултатите от осъщественото наблюдение на терен от 
специалистите по паркова охрана. Формулярите съдържат данни за броя преминали 
туристи по съответния маршрут; легловия капацитет на хижите на територията на 
парковите участъци, броя на постоянно и/или временно пребиваващите на територията на 
парка лица, броя на посочените нощувки от лицата, анкетирани по трасето и 
натоварването на легловата база в проценти. 

Информацията се обобщава в справки за монтираната туристическа 
инфраструктура на територията на парка и около парковата територия и справка за 
пребиваващите и постоянно пребиваващи лица и посетители в обекти на територията на 
парка, които са част от годишните отчети. 182 

4.3.1.3. За целите на наблюдението на туристическия поток в ДНП „Централен 
Балкан“ се попълват формуляри за броя на посетителите в парка, в рамките на 
определения от директора график. Формулярите са със съдържание, аналогично на 
формулярите, ползвани в ДНП „Рила“.183 

4.3.1.4. Наблюдава се общо нарастване на броя на туристите/посетителите в 
националните паркове, през целия период, 
като най-голям брой туристи са отчетени в 
най-малкия по площ парк - НП „Пирин“.  

Броят им през 2012 г. надвишава над 22 
пъти броя на регистрираните туристи в НП 
„Централен Балкан“ за същата година.184 

4.3.2. В рамките на проект „Опазване 
на биологичното разнообразие и икономически растеж“ (ОБРИР), финансиран от 
Американската агенция за международно развитие и Правителството на Република 
България е разработена “Методика за мониторинг на въздействието на туристическия 
поток върху околната среда и биоразнообразието в НП “Рила” и НП “Централен Балкан” 
от учени към Института по ботаника към БАН.185 С методиката се предлага подход за 
избор на репрезентативни трасета, хижи, къмпинги и палаткови лагери; фитомонитори за 
проследяване на проникването и развитието на рудерални видове186; определяне на 

181 Одитно доказателство № 22 
182 Одитно доказателство № 23 
183 Одитно доказателство № 24 
184 Одитно доказателство № 11, т. 11.1.5, т. 11.2.5 и т. 11.3.5. 
185 Одитно доказателство № 24 
186 Рудерален вид – растителност, която вирее върху отпадъци или увредени/замърсени терени и почви. 

 НП Пирин НП Рила НП 
Централен 

Балкан 
2010 г 649 830 104 148 53 494 
2011 г. 945 580 209 180 70 939 
2012 г. 1 527 950 267 709 68 368 
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оценката на въздействието.  
4.3.2.1. Съобразно методиката, за мониторинг на въздействието на туристическия 

поток се избират трасета, хижи, къмпинги и палаткови лагери със сравнително високо 
сезонно или целогодишно натоварване. Определят се териториите и разстоянията, при 
които се осъществяват наблюденията за оценка на въздействието на даден тип 
туристическа дейност или обект. Към методиката са разработени бланки за текущо 
наблюдение, за обобщаване на извършените през годината сезонни наблюдения и за 
обобщаване на многогодишни наблюдения. 

Наблюдаваните показатели за оценка на въздействието на туристическия поток са: 
- ширина/дълбочина на туристическите пътеки, избрани за трасе, по което да се 

извършва наблюдението и оценката; 
- наличие на твърди битови отпадъци (ТБО); 
- брой унищожени и/или наранени дървета;  
- нанесени нарушения в скалните форми и състояние на ландшафтните елементи;  
- присъствие на рудерални видове и тяхната количествена оценка; 
- състояние на маркировката и на информационната и/или туристическата  

инфраструктура; 
- наличие на замърсявания от пашуващи или преминаващи животни и др. 
4.3.2.2. Независимо, че методиката не е разработена специално за целите на 

управление на НП „Пирин“, е използвана през 2010 г. за оценка на въздействието на 
туристическия поток в парка, като това изследване не е извършвано повторно за периода 
2011 – 2012 г.187 

4.3.2.3. Не са представени данни, които да потвърдят използването на методиката в 
ДНП „Рила“, независимо от факта, че същата е разработена за целите на изпълнение на 
ПУ на НП „Рила“ и „Централен Балкан“.188  

4.3.2.4. В НП „Централен Балкан“, методиката за оценка на въздействието на 
туристическия поток върху околната среда и биологичното разнообразие на територията 
на парка е ползвана само през 2010 г. В резултат от оценката, експертите от дирекцията 
предлагат изпълнението на мерки и дейности, с които при необходимост да се отклони 
туристическия поток към зони, с по-нисък риск от негативно въздействие.189  

Липсата на утвърдена от министъра на околната среда и водите единна 
методика за осъществяването на мониторинг на туристическия поток на територията 
на защитените територии, изключителна държавна собственост, е предпоставка за 
различна практика и не допринася за доброто управление на туризма на територията на 
националните паркове. 

4.4. На основание ПУДДНП, дирекциите на националните паркове прилагат 
планове и проекти като възлагат или контролират изпълнението на дейности и проекти, 
свързани с научноизследователски работи.190 И в трите национални парка, провеждането 
на научни наблюдения и изследвания се извършва след разрешение от ДНП, като след 
провеждане на научните наблюдения и/или изследвания, екземпляр от научните 
разработки се предоставя за нуждите на ДНП. 

Съгласно данните за проведените през периода от 2010 г. до 2012 г. научни 
изследвания и разработки и изпълнените образователно-информационни дейности, 
предоставени от ДНП и отчетени в годишните доклади за дейността: 

- броят на публикуваните научни разработки191 в резултат от проведени на 
територията на националните паркове научни изследвания е незначителен.192; 

187 Одитно доказателство № 22 
188 Одитно доказателство № 23 
189 Одитно доказателство № 24 
190 Чл. 5 ал. (3) т. 5 (а) 
191 При отчитане на броя на научните изследвания и разработки се взема предвид тяхното публикуване в научни издания 
и не са отчетени реферати, дипломни работи или курсови проекти на дипломанти, придобиващи образователно-
квалификационна степен. 
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- ДНП „Централен Балкан“ е единствената дирекция, която през периода 2010 г. – 
2012 г. възлага провеждане на конкретни изследвания по теми, необходими за целите на 
управление на парка. Общо публикуваните научни трудове, възложени от дирекцията са 3, 
по един през всяка година193; 

- липсва ясно разграничаване между научно-изследователската дейност, 
провеждана на територията на националните паркове и образователно-информационните 
дейности, изпълнявани от или с помощта на ДНП, като - участие и провеждане на научни 
конференции, издаване на списания с научно-образователна цел и др.194   

Недостатъчната инициативност от страна на ДНП за възлагане и изпълнение на 
научни изследвания, по теми и проблеми, свързани с управлението на защитените 
територии и съхранение на биологичното разнообразие в тях, не предполага 
изпълнението и ползването на резултатите от провежданите научни разработки по 
инициатива на трети лица, на територията на парковете.  

 
ІІ. Изпълнение на плановете за управление на националните паркове 
1. За извършването на анализ и оценка на изпълнението на плановете за управление 

на националните паркове е необходимо заложеният в тях мониторинг да бъде 
осъществяван текущо, периодично и да се извърши „ex-post“ (последваща) оценка195.  

С измененията от 20.07.2012 г. на Наредбата за разработване на планове за 
управление на защитените територии, министърът на околната среда и водите определя 
извършването на оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и 
задачите, описани в части 2, 3 и 4 на плановете за управление да се извърши в рамките на 
разработването на техните актуализации. Част от причините за това управленско решение 
са: 

- необходимостта от специализирана експертиза при извършване на оценката на 
степента на изпълнение на поставените дългосрочни цели в плановете за управление на 
националните паркове; 

- преодоляване на недостига от достатъчна, съпоставима, систематична 
информация за изпълнението на мерките и дейностите, заложени в плановете за 
управление, поради неизпълнението на предвидения текущ и периодичен мониторинг. 

2. Текущ мониторинг по пътя на ежегодните прегледи и докладване за резултатите 
от дейността на регионалните органи на МОСВ, отговорни за управление на защитените 
територии, изключителна държавна собственост не е извършван196, тъй като в годишните 
отчети за дейността на ДНП липсва ясна връзка с отчитането на степента на изпълнение 
на заложените в плановете за управление цели и задачи. 

3. Има пропуски и при изпълнение на периодичния мониторинг на изпълнението на 
плановете за управление на националните паркове197. Периодични прегледи на 
изпълнението на плана за управление са извършени само в НП „Пирин“.198 В 
НП „Централен Балкан“, изпълнението на плана за управление е обект на периодичен 
мониторинг само за първия 4-годишен период199. Няма данни да е извършван периодичен 
мониторинг на изпълнението на плана за управление на НП „Рила“. 

Неизпълнението на предвидените в плановете за управление на националните 
паркове текущ и периодичен мониторинг е предпоставка за неефективно управление на 
защитените територии и създава риск за постигане на поставените дългосрочни цели. 

192 Одитно доказателство № 11, т. 11.1.5, т. 11.2.5 и т. 11.3.5. 
193 Одитно доказателство № 11, т. 11.2.5. 
194 Одитно доказателство № 31 
195 „ex-post“ – „after the fact“ - след събитието 
196 Раздел трети, т. II „Годишно отчитане на дейността на дирекциите на националните паркове“ 
197 Раздел трети, т. I Периодични прегледи на изпълнението на плановете за управление на националните паркове от 
одитния доклад 
198 Одитни доказателства № 25 и 27 
199 Одитно доказателство № 28 
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4. Единствено в ДНП „Пирин“ е разработен и представен на вниманието на 
министъра на околната среда и водите доклад за изпълнението на плана за управление за 
периода 2008 – 2012 г., който обхваща изпълнението на дейностите през одитирания 
период200. Докладът отчита изпълнението на мерки и дейности по всяка една от 
предвидените в плана за управление дейности, но не съдържа информация за степента на 
постигане на заложените цели, съобразно определените в т. 5.1.5 „Списък на проектите и 
дейностите от ПУ, които задължително трябва да бъдат предмет на оценка по отношение 
ефективността на резултатите им за постигане на поставените цели“.  

Това е една от причините, поради които одитният доклад не представя 
изчерпателен анализ на резултатите от изпълнението на плановете за управление на ДНП, 
а само частична информация, която да очертае очакваните резултати.  

4.1. По отношение постигането на първата и основна цел - опазване на 
биологичното разнообразие, в доклада на ДНП „Пирин“ е представена информация за 
измененията в числеността на 22 наблюдавани вида от фауната в парка. За 4-годишния 
период е отчетено увеличение на числеността само на 7 от наблюдаваните видове или 
едва 31 на сто. Намаление на числеността е отчетено на застрашените видове като: кафява 
мечка, златка, пернатонога кукумявка, лещарка, бухал, ушата сова, вълк, дива котка, което 
е индикатор за наличието на проблеми с опазване на биологичното разнообразие на 
територията на парка. 201 

Резултатите от изпълнения в парка мониторинг на туристическия поток за периода 
2008 – 2012 г. показват общо увеличение на броя на туристите/посетителите в 
националния парк, като най- голямо е увеличението в парковите райони „Вихрен“ и 
„Безбог“. Съгласно посочените в доклада за 4-годишното изпълнение на плана за 
управление на НП „Пирин“ резултати от извършената оценка на въздействието на 
туристическия поток, не се налага промяна в броя на определените като допустими 
туристически маршрути. Това е един от индикаторите за постигане на устойчивост в 
развитието на туризма. 202 

4.2. Във връзка с изпълнението на целта за осигуряване на ефективна охрана на 
защитената територия и контрол по спазване на режимите за осъществяване на дейности 
на територията на парка, ДНП „Пирин“ отчита общо нарастване на броя на установените 
нарушения за периода, от които в най-висока степен са нарушенията за каране на АТВ, 
ски извън пистите и незаконен добив на дървесина. Резултатите от контролната дейност са 
показател за липсата на възпиращ ефект от налаганите административни санкции. 203 

4.3. Във връзка с изпълнението на целите, свързани с предоставяне на възможности 
за природозащитно образование и интерпретация, ДНП „Пирин“ отчита, че за периода 
2008 – 2012 г. все още не са изградени предвидените в плана за управление посетителско-
информационни центрове в градовете Сандански, местността „Драгостинов чарк“ и 
развитие на системата от контролно-информационни пунктове на местата в близост до 
хижите „Вихрен“, „Демяница“, „Яворов“, „Синаница“ и „Пирин“. 204 Част от причините за 
нереализирането на някои от заложените в плана за управление инвестиционни мерки е 
недостигът на средства от една страна и от друга недостатъчния административен 
капацитет на дирекцията да управлява значителен брой проекти, свързани с усвояване на 
извънбюджетни средства. 

Резултатите от изпълнението на контролно-охранителната дейност в парка, от 
извършения мониторинг върху биологичното разнообразие и от изпълнението на 
дейностите, свързани с развитие на възможностите за повишаване информираността и 
природозащитната култура на посетителите в парка са достатъчни за изразяването на 
резерви относно постигането на всички заложени в плана за управление цели. 

200 Одитно доказателство № 27 
201 Одитно доказателство № 27 
202 Одитно доказателство № 27 
203 Одитно доказателство № 27 
204 Одитно доказателство № 27 
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Раздел трети 
Създадената система за наблюдение и контрол гарантира ли резултатното 

управление на националните паркове за целите на опазване на биологичното 
разнообразие в тях? 

I. Периодични прегледи на изпълнението на плановете за управление на 
националните паркове 

В съответствие с изискванията на чл. 60, ал. 3 от ЗЗТ, Министерството на околната 
среда и водите следва да организира на всеки четири години публично обсъждане на 
изпълнението на плановете за управление на националните и природни паркове, на което 
се канят представители на заинтересованите държавни органи, областни управители, 
общини, научни и неправителствени организации. 

Предвид датата на приемане от Министерския съвет на плановете за управление на 
НП, публичните обсъждания на изпълнението на ПУ на НП „Рила“ и НП „Централен 
Балкан“ е следвало да се организират през 2004/2005 г. и 2008/2009 г., а на НП „Пирин“ – 
през 2008/2009 г. и 2012/2013 г. 

1. В нарушение на изискванията на ЗЗТ, от МОСВ не са организирани публични 
обсъждания на изпълнението на плановете за управление на националните паркове, 
поради което от дирекциите на националните паркове са предприети различни действия, 
насочени към осигуряване на информираност на обществото за резултатите от дейността 
им205: 

1.1. През 2008 г. от ДНП „Пирин“ е изготвен доклад за изпълнението на плана за 
управление, публикуван на интернет страницата на парка206. Докладът е разработен при 
спазване изискванията на част 5 „Преглед на изпълнението на целите и задачите“ на ПУ 
на НП „Пирин“ по отношение общото съдържание207. В доклада липсва информация за 
показателите за оценка на напредъка за мерките и дейностите, които са в процес на 
изпълнение.208  

1.1.1. Няма данни да е извършван и предвиденият в плана за управление на 
НП „Пирин“ ежегоден преглед на изпълнението на плана за управление, в съответствие с 
определена отчетна форма и показатели за оценка. 

1.1.2. През същата година, на заседание на Консултативния съвет към 
НП „Пирин“, в който на квотен принцип участват представители на бизнес организации, 
НПО, общини и държавни институции, са обсъдени резултатите от прилагането на плана 
за управление и направените предложения за промяната му. В резултат - Консултативният 
съвет предлага промени в зонирането и режимите на територията, които са представени на 
министъра на околната среда и водите.209 Няма данни, направените предложения да са 
одобрени, поради което планът за управление на НП „Пирин“ не е променен. Не са 
представени и документални доказателства за провеждането на аналогичен периодичен 
преглед на изпълнението на плана за управление през 2012 г. 

1.1.3. През м. януари 2013 г. от директора на ДНП „Пирин“ е разработен доклад 
относно четири годишното изпълнение на плана за управление на НП „Пирин“, за периода 
от юни 2008 г. – декември 2012 г. Информацията в доклада е систематизирана съобразно 
заложените в плана за управление главни цели, но отново не са посочени данни за 
степента на постигане на заложените в плана за управление цели, съобразно определените 
индикатори. 210 

205 Одитно доказателство № 25 
206 Преглед за изпълнението на плана за управление : http://pirin.bg/hcss/1_p_upr.html 
207 Т. 5.1.5 от част 5 на ПУ на НП Пирин – Списък на проектите и дейностите, които задължително следва да бъдат 
предмет на оценка. 
208 Т. 5.2. от част 5 на ПУ на НП Пирин „Преразглеждане на задачите“ 
209 Одитни доказателства № 25 и № 26 
210 Т. 5.1.5 от част 5 на ПУ на НП Пирин – Списък на проектите и дейностите, които задължително следва да бъдат 
предмет на оценка. 
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1.2. От ДНП „Рила“ не са представени документални доказателства, за изпълнение 
на изискванията за организирането на публично обсъждане на изпълнението на плана за 
управление. 

1.3. През м. декември 2006 г. е проведена работна среща на ДНП „Централен 
Балкан“ с представители на научната общност относно степента на изпълнение на 
заложените в ПУ цели. Информацията за изпълнението на целите в ПУ на НП „Централен 
Балкан“, за периода 2001 – 2005 г. е представена в пет раздела, в съответствие с 
изискванията на т. 7.0 „Преглед на изпълнението на целите и задачите“ от Раздел II 
„Предписания“ на плана за управление. В доклада не се съдържат данни, свързани с 
измерване и оценка на степента на постигане на заложените цели, съобразно определените 
в плана за управление индикатори за наблюдение211.  

Няма данни аналогично обсъждане да е извършвано за следващия 4 годишен 
период на отчитане степента на изпълнение на плана за управление. 212 

Неизпълнението на нормативно предвидените дейности за осъществяване на 
периодичен мониторинг и контрол върху изпълнението на плановете за управление на 
националните паркове не гарантира участието и ангажираността на широк кръг от 
заинтересовани лица в управлението на националните паркове и води до нарастване на 
риска от неизпълнение на заложените в плановете за управление цели и задачи.   

Предприетите действия от страна на част от дирекциите национални паркове, 
не гарантират осъществяването на ефективен мониторинг и контрол върху 
управлението на парковете поради неспазването на изискванията за:  

- осъществяването на ежегоден мониторинг и оценка на напредъка в 
изпълнението на плановете за управление; 

- неспазване на предвидените в плановете за управление начини за извършване на 
мониторинг и контрол върху степента на постигане на заложените в тях цели.213 

 
II. Годишно отчитане на дейността на дирекциите на националните 

паркове 
1. Процесът на отчитане на дейността на ДНП се извършва съобразно 

разпоредбите на Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на 
дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, 
охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии, 
изключителна държавна собственост (Правилника).214 Освен финансовите отчети,215 ДНП 
разработват: 

- отчет за дейността на ДНП, като компетентен орган в защитените територии, 
изключителна държавна собственост; 

- отчет за изпълнението на частта от годишните планове, финансирана със 
средства, предоставени от ПУДООС. 

1.1. Отчетът за дейността на ДНП, като компетентен орган в защитените 
територии, следва да се разработва съобразно ПУДДНП216, което предполага, 
включването на информация за резултатите от изпълнението на всички функции и задачи 
на ДНП, определени в правилника за устройството и дейността. 

211 Приложение № 29 към ПУ на НП „Централен Балкан“ 
212 Одитно доказателство № 25 
213 Препоръки № 3 и № 4 
214 Чл. 15 – 17 от Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на дейностите по поддържане и 
възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в 
защитените територии, изключителна държавна собственост 
215 Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, съобразно единната бюджетна 
класификация, утвърдена от министъра на финансите за съответната година,Баланс и оборотна ведомост, съобразно 
сметкоплана на бюджетните предприятия и приложения към тях. 
216 Чл. 15, ал. 1 от Правилника за условията и реда за възлагането и управлението на дейностите по поддържане и 
възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в 
защитените територии, изключителна държавна собственост 
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1.2. Отчетът за изпълнението на частта от годишните планове, финансирана със 
средства, предоставени от ПУДООС се разработва в няколко части: 

- отчет за изпълнените през годината дейности по видове и постигнатите резултати 
по образец; 

- справка за сключените договори от ДНП, по образец. 
2. Правилникът определя, че: 
- контрол върху възлагането и отчитането на дейностите в защитените територии се 

осъществява от ПУДООС, финансовите контрольори на МОСВ и инспектората на 
министерството; 

- контрол на изпълнението на поддържащи и възстановителни дейности за 
местообитания или видове в защитените територии се осъществява от дирекция НСЗП в 
МОСВ; 

- контрол на изпълнението на мониторинговите дейности се осъществява от ИАОС. 
3. Годишните отчети на ДНП, като компетентен орган в защитените територии през  

периода 2010 г. – 2012 г. съдържат различна информация. Различия са налице както  
между информацията в отчетите на различните ДНП, независимо че дирекциите имат 
еднакви функции и задачи, така и между информацията в годишните отчети на една и 
съща ДНП за различните години.217  

Различията в годишните отчети на ДНП са резултат от липсата на утвърдени от 
министъра на околната среда и водите изисквания към формата, съдържанието и 
показателите за анализ и оценка на дейността на ДНП. Това води до несъпоставимост на 
данните за изпълнение и резултат и препятства извършването на анализи с цел вземане на 
управленски решения за подобряване на управлението. 

В годишните отчети на ДНП липсват данни за напредъка в изпълнението и 
постигане целите на плановете за управление, поради което не отпада необходимостта от 
провеждане на предвидения в ПУ на НП ежегоден мониторинг. 

3.1. Годишните отчети на ДНП „Пирин“ за 2011 г. и 2012 г. са разработени по 
сходен начин, като резултатите от изпълнението на дейността по управление на 
защитените територии са представени в съответствие с изискванията на ПУДДНП. В 
докладите са посочени резултатите от извършената контролно-охранителна дейност, 
административнонаказателната дейност, дейностите, свързани с ползването на природни 
ресурси в парка, превенция срещу пожари, както и дейностите, свързани с изпълнението 
на поддържащи и възстановителни дейности, в т.ч. в горските територии. За част от 
дейностите, посочени в докладите е представена информация по показатели за резултат, в 
т.ч. в динамика за период от 3 години назад.  

В докладите са посочени и: 
- част от резултатите от осъществения мониторинг на биологичното разнообразие, 

на някои видове от дивата фауна (численост и структура на популациите на избраните 
видове на територията на парка) в съответствие с изискванията на плана за управление; 

- резултатите от извършения мониторинг на туристическия поток и на 
информационно-образователните дейности; 

- изпълнението на проекти, финансирани със средства от извънбюджетни 
източници; 

- дейностите, изпълнени за повишаване на административния капацитет на парка; 
- преглед на финансирането на дейността на ДНП по източници и на основните 

разходи на дирекцията. 
Докладите са съставени в съответствие с изискванията на Правилника, но не могат 

да се ползват за целите на текущ/ежегоден преглед на изпълнението на плана за 
управление, тъй като в тях липсва ясна връзка с целите и програмите, заложени в плана за 
управление.218  

217 Одитни доказателства № 29 и № 31 
218 Одитни доказателства № 29 и 31 
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3.2. Годишните отчети на ДНП „Рила“ за целия период са разработени с еднаква 
структура и съдържание и представят резултатите от дейността на ДНП 
независимо/самостоятелно219 за отчетната година. В приложения към отчетите се посочва 
изпълнението на показателите за резултат при изпълнението на политиките и програмите, 
предвидени за изпълнение в програмния бюджет на първостепенния разпоредител. 
Резултатите от изпълнения мониторинг на биологичното разнообразие са представени в 
две основни части (флора и фауна), като в част „фауна“ е дадена информация за 
изменението на числеността само на един от наблюдаваните животински видове – дива 
коза, а информацията в част „флора“ е отчетена по проекти, а не по показатели, свързани с 
мониторинга на биологичното разнообразие.220 

3.3. Съдържанието на годишните отчети на ДНП „Централен Балкан“, следва 
логиката на програмния бюджет на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити – 
МОСВ и в него резултатите от изпълнението на функциите и задачите на ДНП, като 
компетентен орган в защитената територия са представени, съобразно политиките и 
програмите, изпълнявани от първостепенния разпоредител – МОСВ.  

Отчетите за 2010 г. и 2011 г. са разработени по сходен начин и представят 
информация за изпълнението на показателите за резултат, планирани като целеви за 
съответната година. Тази информация не присъства в отчета за 2012 г.221  

Резултатите за изпълнението на политиките и програмите, представени в 
годишните отчети за 2011 г. и 2010 г. са представени самостоятелно за отчетната година, 
което не позволява сравнителен анализ на данните с резултатите за предходен период.  

Към годишния отчет за дейността за 2010 г. е разработен отделен отчет за 
резултатите от изпълнението на дейностите по мониторинг на биологичното разнообразие 
в парка222. В него се съдържат данни за състоянието и числеността/популацията на част от 
наблюдаваните видове на територията на парка. Такъв отчет не е изготвян за 2011 г. и 
2012 г. Една от причините е наличието на обобщена и интерпретирана информация за 
биологичното разнообразие, публикувана от ИАОС в обобщеното представяне на 
резултатите от извършения мониторинг върху биологичното разнообразие в страната и в 
националните доклади за състоянието и опазването на околната среда в Република 
България и обобщената информация за обслужването на НСМСБР. Оповестяваната 
информация от ИАОС е обобщена на национално ниво и не позволява анализирането на 
настъпили изменения в състоянието на популацията на наблюдаваните видове на ниво – 
национален парк. 

Системата за мониторинг върху изпълнението на дейността на ДНП по пътя на 
годишното отчитане не осигурява на министъра на околната среда и водите 
информация за резултатите от дейността по управление на националните паркове и 
състоянието на биологичното разнообразие на тяхната територия, която да е 
достатъчна за: 

- сравнителен анализ на управлението в различните национални паркове; 
-  анализ и оценка на напредъка в изпълнението на целите и задачите, заложени в 

дългосрочните планови документи за управлението на защитените територии; 
- вземането на управленски решения за промяна в регулаторната рамка в 

областта на защитените територии и опазване на биологичното разнообразие.  

219 Данните в отчета се представят само за отчетната година, без сравнителен анализ с данните за предходен период 
220 Одитно доказателство № 29 
221 Годишен отчет на ДНПЦБ за 2012 г.: 
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2012 
222 Годишен отчет за дейността на ДНП „Централен Балкан“: 
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2010 

 66 

                                                 

http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2012
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2012
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2012
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2010
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2010
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8/p:2010


Причина за това е липсата на утвърдени от министъра на околната среда и 
водите изисквания за формата и съдържанието на годишните отчети за дейността на 
ДНП, които да осигурят обвързаност между дългосрочните и краткосрочни цели, 
приоритети, мерки и дейности чрез система от наблюдавани показатели, от значение за 
управлението на защитените територии и опазване на биоразнообразието в тях.223 

 
III. Условия за създаване на нови национални паркове и/или разширяване 

на съществуващите такива 
1. Със ЗЗТ224 са създадени нормативни предпоставки за развитие и разширяване на 

мрежата от защитени територии, с която правителството осъществява политиката по 
околна среда в частта на опазване на природата и съхранение на биологичното 
разнообразие. Продължителността на процедурата по обявяване или промяна на 
защитените територии варира в широки граници и е в зависимост от вида на защитената 
територия. Най-голяма продължителност има процедурата по обявяване или промяна на 
резервати и национални паркове, тъй като е необходимо решение на Народното събрание 
за промяна в ЗЗТ.  

През периода 2010 г. – 2012 г. общата площ на защитените територии нараства. 225 
Нарастването не е резултат от обявяването на нови национални паркове или от 
разширяването на териториите на съществуващите, а е резултат от развитието на 
системата от защитени територии чрез обявяване и/или разширяване на други категории 
защитени територии. 

2. Процедурата по обявяване или промяна на националните паркове в България 
стартира с разработването на предложение и внасянето му в МОСВ за становище по 
неговата целесъобразност.226 

Предложения за обявяване на национални паркове могат да правят както централни 
държавни органи като министерства и други ведомства, така органи на местното 
самоуправление като общини и областни управители. Предложения за обявяване на нови 
защитени територии могат да правят и недържавни органи или неправителствени 
организации като научни или академични институти или обществени организации.  

През периода 2010 г. – 2012 г. в МОСВ не са постъпвали предложения, въз основа 
на които да стартира процедура по обявяване или промяна в границите или на 
територията на националните паркове в страната.227  

2.1. В процеса по обявяване или промяна в защитените територии, МОСВ 
организира обществено обсъждане, на което присъстват представители на общините, 
областните управители, местните заинтересовани екологични и обществени организации 
и други заинтересовани представители на министерства, ведомства, научни и академични 
институти.228  

Законодателят е предвидил участието на представители на заинтересованите 
страни от страна на държавните органи и органите на местно самоуправление и в 
назначената от министъра на околната среда и водите комисия за разглеждане на 
постъпилите предложения и необходимата документация, свързана с обявяването или 
промяната в защитените територии.229 По този начин са създадени нормативни 
предпоставки за решаване на въпросите, свързани с опазване на природата и 
биологичното разнообразие чрез изграждането и развитието на система от защитени 
територии, на по-широка основа, с цел постигане на принципно съгласие и обединяване на 
усилията за постигане на поставените цели. 

223 Препоръка № 4 
224 Глава трета от ЗЗТ 
225 Регистър на ЗТ на адрес: http://eea.government.bg/zpo/bg/ 
226 Чл. 36, ал. 2 от ЗЗТ 
227 ОД № 25 
228 Чл. 37 от ЗЗТ 
229 Чл. 38 от ЗЗТ 
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3. През 2013 г., със свое решение от 11 юли, Народното събрание на Република 
България възлага на МОСВ в 12 месечен срок  да извърши проучване и подготви 
предложение за създаване на национален парк „Българско Черноморие“230. Като основен 
мотив за решението е желанието за ограничаване загубата на биологично разнообразие и 
съхраняването на естествените екосистеми в района на българското Черноморие231.  

Дирекция НСЗП в МОСВ предлага на министъра на околната среда и водите, 
разработката на предложението и съпътстващата го документация да се възложи на 
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, а финансирането да 
се осигури от приходите постъпващи в ПУДООС. Министърът на околната среда и водите 
и Управителният съвет на ПУДООС приемат направеното предложение.232 

Националното законодателство в областта на опазване на природата позволява 
развитието на системата от защитени територии като средство за опазване на 
естествените екосистеми, видовото разнообразие и природните феномени като 
делегира инициирането на процедура по обявяване или промяна на защитените 
територии на максимален кръг от заинтересовани лица. Министерството на околната 
среда и водите и органите, отговорни за управлението на националните паркове не се 
възползват от тази възможност и не предприемат действия за промяна в териториите 
на съществуващите национални паркове през периода 2010 г.– 2012 г.  

230 http://www.parliament.bg/bg/desision/ID/14492 
231 Стенограма на 22-ро заседание на НС от 11.07.2013 г. http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/50/ID/3829 
232 Одитно доказателство № 25 
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Част пета 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 
1. В България са създадени общи условия за опазване на биологичното 

разнообразие като е разработена национална регулаторна рамка в областта и осигурена е 
хармонизацията й с правото на ЕС. 

2. Правителството не подценява загубата на биологично разнообразие като един от 
основните рискове в областта на околната среда и определя цели и приоритети, насочени 
към опазване на биологичното разнообразие в своите планови и програмни документи, 
национални и секторни политики. 

3. Националното законодателство в областта на опазване на природата позволява 
развитието на системата от защитени територии като средство за опазване на естествените 
екосистеми, видовото разнообразие и природните феномени като делегира инициирането 
на процедура по обявяване или промяна на защитените територии на максимален кръг от 
заинтересовани лица. 

4. На национално ниво, министърът на околната среда и водите: 
- разработва стратегически, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи, 

в които приоритетите, целите и задачите кореспондират с ангажиментите на страната, 
произтичащи от международните споразумения и правото на ЕС в областта на 
биологичното разнообразие; 

- издава нормативни актове, свързани с определяне на функциите и задачите на 
регионалните органи, отговорни за управлението на националните паркове и с 
организацията на изпълнение на дейността по управление на защитените територии, 
изключителна държавна собственост; 

- чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, 
създава, създава и развива Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие в страната. 

5. На регионално ниво, директорите на дирекциите на националните паркове 
разработват, утвърждават и актуализират вътрешни правила, инструкции и указания за 
изпълнението им, свързани с: 

- използването на природни ресурси на територията на парковете; 
- организацията, планирането, изпълнението, отчитането и документирането на 

дейността по осъществяване на охрана и контрол на защитените територии; 
- развитието на туризъм, образователно – информационни и научни дейности на 

територията на парковете. 
Директорите на националните паркове създават и необходимата организация за 

планирането, изпълнението, отчитането и документирането на дейностите, изпълнявани 
от ДНП като компетентен орган в защитените територии, изключителна държавна 
собственост. 

6. Основните идентифицирани проблеми, свързани с осигуряването на достатъчни 
предпоставки за ефективно осъществяване на дейността по управление на националните 
паркове и опазване на биологичното разнообразие в защитените територии са: 

- нормативното ограничение на правомощия на органите, осъществяващи контрол 
в защитените територии, спрямо правомощията на органите, осъществяващи контрол в 
горски територии; 

- намалението на бюджетния финансов ресурс за реализацията на мерки и дейности 
в националните паркове, което не може да се компенсира от нарастването на усвоените 
средства от извънбюджетни източници; 

- липсата на актуални за периода 2010 г. – 2012 г.  дългосрочни планови документи 
в два от трите национални парка, които да определят дългосрочните и средносрочни 
приоритети, цели и задачи в управлението; 

- липсата на утвърдени от министъра на околната среда и водите изисквания към 
съдържанието и формата на краткосрочните планови документи за ежегодно планиране на 
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дейностите в националните паркове, които да гарантират обвързаност с плановете за 
управление. 

7. Анализът на изпълнението на дейностите, осъществявани от дирекциите на 
националните паркове, в качеството им на компетентен орган в защитените 
територии през периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г. показва, че управлението на 
националните паркове не е  ефективно, тъй като: 

7.1. Границите на националните паркове не са ясно обозначени на терен извън 
подстъпите за вход на хора и моторни превозни средства в парковете и през периода не е 
извършвано цялостно опресняване на теренното обозначаване на границите им.  

Различните зони в границите на националните паркове се определят с плановете за 
управление, съобразно функционалното им предназначение. Начинът на тяхното 
обозначаване на терен не е определен в нито един нормативен или вътрешен акт на 
МОСВ, поради което в общия случай, границите на зоните, с изключение на резерватите в 
парка, могат да се проследят единствено в картографските материали за него.  

7.2. Създадената в ДНП организация по планиране, кадрово осигуряване, 
документиране и отчитане на дейността по охрана и контрол на защитените територии не 
гарантира постоянна охрана и максимално покритие на охранителните участъци (ОУ), тъй 
като в нито един от националните паркове не е спазено изцяло нормативно определеното 
изискване за максимално допустима площ на охранителните участъци от 1 500 ха. 

7.3. Осъществяваният от ДНП административен контрол не постига очаквания 
възпиращ ефект, защото се допуска прекратяване на значителен брой административно 
наказателни преписки поради пропуски от страна на административнонаказващия орган, 
както и прекратяване на административнонаказателното производство поради 
маловажност, независимо, че ЗЗТ и ЗБР не предвиждат тази правна възможност. 

7.4. Дейностите по мониторинг на биологичното разнообразие в националните 
паркове не се изпълняват в пълен обем, и липсва достатъчно съпоставима аналитична 
и/или интерпретирана информация за състоянието на наблюдаваните видове, която да е 
основа за вземане на управленски решения. Липсват утвърдени методики за мониторинг 
на всички обекти, определени за мониторинг в националните паркове. Намалява и 
числеността на някои от застрашените видове. 

7.5. Системата за наблюдение и контрол върху изпълнението на дейността на ДНП 
не осигурява на министъра на околната среда и водите достатъчна информация за 
резултатите от осъществяваната дейност по управление на националните паркове и 
състоянието на биологичното разнообразие на тяхната територия, защото: 

- специализираната централна администрация в МОСВ няма изрични правомощия 
за упражняване на текущ контрол и координация на дейността на дирекциите на 
националните паркове като регионални органи на МОСВ, компетентни в защитените 
територии; 

- допуснато е неизпълнение на нормативно предвидения периодичен мониторинг 
върху плановете за управление и не е извършвана последваща „ex-post“оценка на степента 
на постигане на заложените в тях цели и задачи; 

- годишните отчети за дейността на ДНП не са обвързани с изпълнението на 
мерките и дейностите, заложени в плановете за управление, поради което не могат да 
компенсират липсата на текущ мониторинг на плановете за управление. 

По тази причина информацията от системата за наблюдение и контрол върху 
управлението на националните паркове препятства: 

- извършването на сравнителен анализ на управлението на различните паркове в 
страната; 

- анализа и оценката на напредъка в изпълнението на целите и задачите, заложени в 
дългосрочните планови документи за управлението на защитените територии; 
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- вземането на управленски решения за промяна и/или оптимизиране на 
регулаторната рамка в областта на защитените територии и опазване на биологичното 
разнообразие.  

 
С цел създаване на достатъчни условия за ефективно осъществяване на 

дейността по управление на националните паркове за опазване на биологичното 
разнообразие, министърът на околната среда и водите следва да предприеме мерки и 
действия за: 

1. Разработване и внасяне за разглеждане в Министерския съвет на проект за 
изменение и допълнение на Закона за защитените територии, с цел синхронизиране 
правомощията на специалистите по паркова охрана с органите, осъществяващи охрана в 
горските територии. 

2. Разработване и утвърждаване на изменение и допълнение в Устройствения 
правилник на МОСВ, с цел разширяване правомощията на специализираната 
администрация в МОСВ с функциите по координация и контрол върху дейността на 
дирекциите на националните паркове, в качеството им на регионални органи на 
министерството. 

3. Разработване и утвърждаване на изменение и допълнение на Наредбата за 
разработване на планове за управление на защитени територии, с цел гарантиране: 

- ползването на добрите управленски практики при определяне на целите в 
плановете за управление;  

- извършването на финансова оценка на плана за управление и заложените за 
изпълнение в него мерки и дейности; 

- оценка на риска от неизпълнение на целите на плана; 
- определяне на срок за предприемане на действия по актуализация на плана за 

управление; 
- идентифициране на индикатори за състоянието на биологичното разнообразие и 

за степента на постигане на заложените в плана за управление цели, за ежегоден 
мониторинг.  

4. Разработване и утвърждаване на вътрешни актове, с които да се гарантира  
еднаква практика в различните ДНП за планирането, изпълнението, отчитането и 
документирането на дейностите, свързани с управление на националните паркове, като се 
определи най-малко: 

- формата и съдържанието на годишните планове за мониторинг на компонентите 
на околната среда и на туристическия поток;  

- организацията и изпълнението на дейностите по разрешаване ползването на 
природни ресурси (в частта на издаване на индивидуални административни актове за 
отказ); 

- ясното обозначаване на терен на границите на националните паркове и 
различните зони, определени в тях, като начин на обозначаване и честота на опресняване 
на маркировката;  

- обвързаност между годишните планове и годишните отчети за дейността на ДНП 
с плановете за управление на националните паркове, чрез определянето на ограничен 
набор ключови индикатори за измерване и оценка на степента на постигане на заложените 
в плановете за управление цели, с които да се отчита и напредъка в изпълнението на ПУ в 
годишните отчети за дейността. 

5. Повишаване на административния капацитет на ДНП за осигуряване: 
- спазване на законовите изисквания за максимална площ на охранителните 

участъци, обслужвани от един служител по парковата охрана; 
- повишаване на професионалния опит на служителите по паркова охрана за целите 

на осъществяване на дейностите по мониторинг и административен контрол. 
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На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до 30.09.2015 г., 
министърът на околната среда и водите следва да предприеме мерки за изпълнение на 
препоръките и да уведоми писмено за това ръководителя на Отделение VІІ на Сметната 
палата. 

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната 
палата  с Решение № 150 на Сметната палата от 23.07.2014 г. 
   
 В подкрепа на констатациите са събрани 31 броя одитни доказателства, които 
заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се 
намират в Сметната палата на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37. 
 

 
                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
     СМЕТНАТА ПАЛАТА: 
 

                      /Лидия Руменова/ 
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1. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0300001213 

№ 
233 Приложение234 Брой 

листа 

1 
Основни цели за създаване на националните паркове в България, 
определените обекти на опазване в тях и броят и актовете за промяна на 
територията. 

9 

2 
Критерии и показатели за анализ и оценка на управлението на 
националните паркове в България  и опазване на биологичното 
разнообразие в тях 

3 

3 
Преглед на правителствените стратегически, дългосрочни и средносрочни 
документи в областта на околната среда и опазване на биологичното 
разнообразие, действали през периода 2010 г. – 2012 г.  

26 

4 Функции и задачи на органите, отговорни за управлението на 
националните паркове, съобразно актовете, в които са определени 20 

5 Анализ и оценка на Плановете за управление на НП „Пирин“, НП „Рила“ и 
НП „Централен Балкан“   9 

6 
Сравнителна таблица за съдържанието и вида на някои от основните 
документи, ползвани в ДНП за документиране и отчитане на извършената 
охранително-контролна дейност от служителите по паркова охрана 

2 

7 
Сравнителна таблица за начина на организация на управлението, 
отчитането, контрола и документирането на дейностите по ползване на 
природни ресурси в националните паркове 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

233 Номер на приложението. 
234 Наименование на приложението. 
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ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

към Одитен доклад № 0300001213 
 

№ по ред № на документа Наименование на документа Брой 
листа 

1. Изх. № 50-00-
64/26.09.2013 г. 

Писмо Изх. № 50-00-64/26.09.2013 г. от дирекция „НСЗП“, МОСВ 
относно актуализацията на плановете за управление на националните 
паркове,  в отговор на представените с вх. № 50-00-64/09.09.2013 г. 
въпроси с приложения: 
1. Копие от писма изх.№05-08-1993/15.04.2009, №05-08-
1993/22.07.2009 г.; 
2. Копие от писма изх.№05-08-1885/15.04.2009, №05-08-
1885/22.07.09г.; 
3. Копие от писма изх.№05-08-201/02.02.2012, №05-08-
5340/24.08.2012; 
4. Копие от Заповеди №№РД-73, РД-74, РД-75 от 03.02.2006 г. 
5. Копие от Заповеди №№РД-504, РД-505, РД-506 от 29.12.1998 г. 

28 

2. Изх.№50-00-
71/23.10.2013 г. 

Писмо Изх. .№50-00-71/23.10.2013 г. от дирекция „КПОС“, МОСВ за 
предоставяне на информация за проекти на трите ДНП по ОПОС 

1 + 
1 диск 

3.  Планове за дейностите в защитените територии – изключителна 
държавна собственост: 

27 

3.1 - План за дейностите в защитените територии – изключителна 
държавна собственост през 2011 г. в ДНП „Пирин“ 

4 

3.2 - План за дейностите в защитените територии – изключителна 
държавна собственост през 2012 г. в ДНП „Пирин“ 

4 

3.3 Изх.№05-08-
1772/26.04.2010 г. 

Писмо Изх.№05-08-1772/26.04.2010 г. на дирекция „БФС“ и утвърден 
от министъра на околната среда и водите План за дейностите в 
защитените територии – изключителна държавна собственост през 
2010 г. в ДНП „Рила“ 

4 

3.4 - План за дейностите в защитените територии – изключителна 
държавна собственост през 2011 г. в ДНП „Рила“ 

5 

3.5 Изх. №91-00-
372/17.12.2012 г. 

Писмо Изх.№91-00-372/17.12.2012 г.на дирекция „БФС“ и утвърден 
от министъра на околната среда и водите План за дейностите в 
защитените територии – изключителна държавна собственост през 
2012 г. в ДНП „Рила“, финансиран от ПУДООС 

3 

3.6 - План за дейностите в защитените територии – изключителна 
държавна собственост през 2011 г. в ДНП „Централен Балкан“ 

4 

3.7 - План за дейностите в защитените територии – изключителна 
държавна собственост през 2012 г. в ДНП „Централен Балкан“ 

3 

4. РД-П-43 от  
23.09.2013 г. 

РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по мониторинг на биологичното 
разнообразие; извършения мониторинг и таксация (преброяване) на 
видовете и местообитанията в НП „ЦБ“ и приложения: 

46 + 
1 диск 

4.1 Изх.№06-00-
2/05.01.2010 г. 

Писмо от ДНП „ЦБ“ до ИАОС относно годишен план за мониторинг 
на компонентите на околната среда в НП „ЦБ“, 2010 г. 

6 

4.2 Изх.№06-00-
5/12.01.2011 г. 

Писмо от ДНП „ЦБ“ до ИАОС относно годишен план за мониторинг 
на компонентите на околната среда в НП „ЦБ“, 2011 г. 

6 

4.3 Изх.№06-00-
15/08.02.2012 г. 

Писмо от ДНП „ЦБ“ до ИАОС относно годишен план за мониторинг 
на компонентите на околната среда в НП „ЦБ“, 2012 г. 

5 

4.4 - Методика за системен мониторинг върху състоянието на горите в 
националните паркове 

17 

4.5 - График за изпълнение на мониторингови дейности към НСМБР в 
национален парк „ЦБ“ през 2010 г., 2011 г., 2012 г. 

7 

5.  Документи за резултатите от проверката и анализа на дейността по 
мониторинг в ДНП „Пирин“ и ДНП „Рила“ 

33 

5.1 РД-П-19/13.08.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по мониторинг на биологичното 
разнообразие; извършения мониторинг и таксация (преброяване) на 
видовете и местообитанията в НП „Пирин“ и приложения: 

2 

5.1.1 - Писмо от ДНП „Пирин“ до ИАОС относно график за изпълнение на 
мониторингови дейности за 2012 г. на територията на НП „Пирин“ 

2 
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5.1.2 Изх.№91-00-
2062/08.03.2012 г. 

Писмо от ИАОС до директорите на РИОСВ, ДНП, ДПП относно 
графици за набиране на данни към НСМБР с съгласуван от ИАОС и 
утвърден от министъра на околната среда и водите график на ДНП 
„Пирин“ 

5 

5.1.3 Изх.№91-00-
6059/21.10.2010 г. 

Писмо от ИАОС до директорите на НП „Рила“, „Пирин“ и „ЦБ“ 
относно НСМБР 

3 

5.1.4 Изх.№91-00-
138/07.01.2011 г. 

Писмо от ИАОС до директорите на ДНП с утвърден график за 
дейностите по мониторинг в ДНП „Пирин“ през 2011 г. 

2 

5.1.5 Изх.№443/22.03.2012 г. Писмо от ДНП „Пирин“ до ИАОС със справка за изпълнение на 
мониторинговите програми за 2011 г. 

2 

5.1.6 Изх.№91-00-
6596/06.01.2010 г. 

Писмо от ИАОС до директорите на ДНП относно НСМБР с утвърден 
график за дейностите на ДНП „Пирин“ през 2010 г. 

5 

5.1.7 Изх.№2047/03.12.2009 
г. 

Писмо от ДНП „Пирин“ до ИАОС с график на мониторинговите 
дейности към НСМБР през 2010 г. за съгласуване 

4 

5.1.8 Вх. №1844/02.09.2011 г. Рапорт от гл. инспектор до директора на ДНП „Пирин със сведение за 
състоянието на популациите от лечебни растения и гъби в ПР 
„Каменица“ и ПР „Трите реки“ 

3 

5.2 РД-П-28/28.08.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по мониторинг на биологичното 
разнообразие; извършения мониторинг и таксация (преброяване) на 
видовете и местообитанията в НП „Рила“ и приложение: 

4 

5.2.1 - График на НП за изпълнение на мониторингови дейности към 
НСМБР през 2012 г. 

1 

6. - Справки, свързани с изразходваните средства за изпълнението на 
дейността на трите ДНП през периода 2010 г. – 2012 г. 

8 

6.1 Изх. № 50-00-
2/16.01.2014 г. 

Писмо от ДНП „ЦБ“ с 2 справки за изразходваните средства за 
финансиране на дейности  

2 

6.2 Изх.№50-00-
79/23.01.2013 г. 

Писмо от ДНП „Рила“ с 2 справки за изразходваните средства за 
финансиране на дейности 

4 

6.3 Изх.№69/15.01.2014 г. Писмо от ДНП „Пирин“ с 2 справки за изразходваните средства за 
финансиране на дейности 

2 

7. Изх.№161/15.11.2013 г. Писмо от Българско дружество за защита на птиците с информация 
относно изпълняван проект с ДНП  „ЦБ“ 
 

2 

8.  Документи за резултатите от извършена проверка на място в ДНП 
„Пирин“ 

69 

8.1 Изх.№2390/20.11.2013 
г. 

Доклад от директора на ДНП „Пирин“ с информация за прилаганите 
нормативни актове за маркиране на границите на НП „Пирин“ 

1 

8.2 РД-П-20/14.08.2013 г. РД за документиране на резултатите от извършена проверка на място 
в ДНП „Пирин“ 

68 

9.  Документи за резултатите от извършена проверка на място в ДНП 
„Рила“ 

105 

9.1 Изх. №50-00-
1556/26.11.2013 г. 

Писмо от ДНП „Рила“ относно маркирането на терен на границите на 
парка 

2 

9.2 РД-П-27/28.08.2013 г. РД за документиране на резултатите от извършена проверка на място 
в ДНП „Рила“ 

103 

10  Документи за резултатите от извършена проверка на място в ДНП 
„Централен Балкан“ 

133 

10.1 Изх.№03-00-
7/05.11.2013 г. 

Писмо от ДНП „ЦБ“ относно маркирането на терен на границите на 
парка 

2 

10.2 РД-П-46/27.09.2013 г. РД за документиране на резултатите от извършена проверка на място 
в ДНП „ЦБ“ 

130 

11.  Справки за дейността на ДНП за периода 2010 – 2012 г. 29 
11.1 Изх. №1627/25.09.2013 

г. 
ДНП „Пирин“: 
Писмо от ДНП „Пирин“ със справки: 

1 

11.1.1 - Справка №2 за изпълнението на дейността по мониторинг 1 
11.1.2 - Справка за наблюдаваните видове и извършената таксация  2 
11.1.3 - Справка №2 за съставените актове за установяване на АУАН и 

издадени въз основа на тях НП 
1 

11.1.4 - Справка за състоянието на горския фонд (Приложение №4) 1 
11.1.5 - Справка за туристическите пътеки, маршрути и туристическия поток, 

ПИЦ, информационни и образователни дейности и услуги 
1 
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(Приложение №5) 
11.1.6 - Справка за издадените и контролирани ползвания на природни 

ресурси (Приложение №6) 
1 

11.1.7 - Справка за ползваните природни ресурси и събраните приходи от 
такси (Приложение №7) 

1 

11.1.8 - Справка за утвърдената и заета численост и за движението на 
служителите (Приложение №8) 

1 

11.2 - ДНП „Централен Балкан“:  
11.2.1 - Справка за изпълнението на дейността по мониторинг (Приложение 

№1) 
1 

11.2.2 - Справка за наблюдаваните видове и извършената таксация 
(Приложение №2); 

1 

11.2.3 - Справка за съставените актове за установяване на АУАН и издадени 
въз основа на тях НП (Приложение №3) 

1 

11.2.4 - Справка за състоянието на горския фонд (Приложение №4); 1 
11.2.5 - Справка за туристическите пътеки, маршрути и туристическия поток, 

посетителско-информационните центрове, информационните и 
образователни дейности и услуги (Приложение №5); 

1 

11.2.6 - Справка за издадените и контролирани ползвания на природни 
ресурси (Приложение №6) 

1 

11.2.7 - Справка за ползваните природни ресурси и събраните приходи от 
такси (Приложение №7) 

1 

11.2.8 - Справка за заетата и утвърдена численост и за движението на 
служителите 

1 

 - ДНП „Рила“:  
11.3 Изх.№50-00-

1279/11.10.2013 г. 
Писмо от ДНП „Рила“ с 8 бр. справки: 
 

12 + 1 
диск 

11.3.1  Справка №2 за изпълнението на дейността по мониторинг; 1 
11.3.2  Справка за наблюдаваните видове и извършената таксация; 2 
11.3.3  Справка за съставените АУАН и издадените НП; 2 
11.3.4  Справка за състоянието на горския фонд; 1 
11.3.5  Справка за туристическите пътеки, маршрути и туристическия поток, 

посетителско-информационните центрове, информационните и 
образователни дейности и услуги; 

1 

11.3.6  Справка за издадените и контролирани ползвания на природни 
ресурси; 

1 

11.3.7  Справка за ползваните природни ресурси; 1 
11.3.8  Справка за утвърдената и заета численост и за движението на 

служителите. 
2 

11.5 Изх.№50-00-
1556/14.11.2013 г. 

Писмо от ДНП „Рила“ с основни и второстепенни маршрути на 
територията на НП „Рила“. 

3 

11.6 Изх.№50-00-
64/17.01.2014 г. 

Писмо със справка за ползвани природни ресурси и събраните 
приходи от такси 

2 

12. РД-П-41/23.09.2013 г. РД относно осъществения административен контрол от ДНП „ЦБ“; 
планирането, изпълнението и отчитането на дейността по осигуряване 
на паркова охрана и приложения 

91 

13. РД-П-18/12.08.2013 г. РД относно осъществения административен контрол от ДНП 
„Пирин“; планирането, изпълнението и отчитането на дейността по 
осигуряване на паркова охрана и приложения 

27 

14. РД-П-25/26.08.2013 г. РД относно осъществения административен контрол от ДНП „Рила“; 
планирането, изпълнението и отчитането на дейността по осигуряване 
на паркова охрана и приложения 

52 

15.  Справки за резултатите от осъществения административен контрол в 
ДНП през периода 2010 – 2012 г. 

9 

15.1 Изх.№50-00-
1279/23.10.2013 г. 

Писмо от ДНП „Рила“ с коригирана справка за АУАН и НП 3 

15.2 - Справка относно съставени АУАН по години за периода 2010-2012 
относно броя на лицата, които имат съставени повече от един АУАН 
– ДНП „Рила“ 

2 

15.3 - Справка №2 за съставените актове за установяване на АУАН и 
издадени въз основа на тях НП в ДНП „Пирин“ 

2 
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15.4 - Справка относно съставени АУАН по години за периода 2010-2012 
относно броя на лицата, които имат съставени повече от един АУАН 
– ДНП „Пирин“ 

1 

15.5 - Справка за съставени АУАН и НП в ДНП „ЦБ“ (Приложение №3) 1 
16. Изх. №50-00-

10566/07.10.2013 г. 
Писмо от ИАОС с документи относно комплексен екологичен 
мониторинг в НП, план за действие по развитието на НСМБР 

1 + 1 
диск 

17. Изх.№50-00-
10566/20.08.2013 г. 

Писмо от ИАОС относно НСМБР с приложени към него справка за 
броя и обектите на мониторинг към НСМБР и план за действие – фаза 
2 от развитието на НСМБР 

11 

18. РД-П-42/23.09.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по издаване на разрешителни по ЗЗТ, ЗЛР И 
ЗБР в ДНП „Централен Балкан“ и приложения 

61 

19. РД-П-26/28.08.2013 г РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по издаване на разрешителни по ЗЗТ, ЗЛР И 
ЗБР в ДНП „Рила“ и приложения 

135 

20. РД-П-21/15.08.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по издаване на разрешителни по ЗЗТ, ЗЛР И 
ЗБР в ДНП „Пирин“ и приложения 

15 

21  Документи за резултатите от проверката на изпълнението на 
дейностите, свързани с ползването на природни ресурси в 
националните паркове 

113 

21.1 РД-П-23/16.08.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по поддържане и възстановяване на горите 
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и 
възлагане на дърводобив в ДНП „Пирин“ и приложения 

28 

21.2 РД-П-29/29.08.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по поддържане и възстановяване на горите 
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и 
възлагане на дърводобив в ДНП „Рила“ и приложения 

27 

21.3 РД-П-45/29.09.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по поддържане и възстановяване на горите 
със съпътстващ добив на дървесина от местното население и 
възлагане на дърводобив в ДНП „Централен Балкан“ и приложения 

58 

22. РД-П-22/15.08.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по  туризъм и изпълнението на 
образователно-информационната дейност в ДНП „Пирин“ и 
приложения 

32 

23. РД-П-30/29.08.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по  туризъм и изпълнението на 
образователно-информационната дейност в ДНП „Рила“ 

13 

24. РД-П-44/25.09.2013 г. РД относно планирането, изпълнението, документирането и 
отчитането на дейността по  туризъм и изпълнението на 
образователно-информационната дейност в ДНП „Централен Балкан“ 
и приложения 

51 

25. изх. № 50-00-70 от 
18.10.2013 г. 

Писмо от директора на дирекция „НСЗП“ във връзка с изпълнение на 
изискванията на чл. 60, ал.3 от ЗЗТ за насрочване на публично 
обсъждане на периодичните отчети на ПУ 

3 

26. 31.07.2008 г. Протокол от заседание на Консултативния съвет към Дирекция 
„Национален парк Пирин“ 

6 

27. изх. № 1163 от 
08.07.2013 г. 

Писмо от директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ с едно 
приложение: 
- Доклад относно четири годишното изпълнение на Плана за 
управление на „Национален парк Пирин“ за периода от юни 2008 г. 
до декември 2012 г. 

26  

28.  Доклад относно четири годишното изпълнение на Плана за 
управление на „Национален парк Централен Балкан“ за периода от 
2001 г. до декември 2005 г. 

24 

29. изх. № 04-00-130 от 
31.01.2011 г.; 
изх. № 04-00-133 от 
31.01.2012 г.; 
изх. № 04-00-233 от 

Отчет за дейността на Д „НП Рила“ за 2010 г. 
 
Отчет за дейността на Д „НП Рила“ за 2011 г. 
 
Отчет за дейността на Д „НП Рила“ за 2011 г. 

110 
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12.02.2013 г. 
30. РД-П-39/18.09.2013 г. РД за документиране на резултатите от проведена среща между 

представители на ИАОС и одитния екип 
4 

31. - Предоставена от трите дирекции информация на електронен носител, 
съгласно опис. 

1 диск 
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Приложение № 1 
Основни цели за създаване на националните паркове в България, определените обекти на опазване в тях и броят и актовете за 

промяна на територията. 
 

Източник на информация: Публичен регистър на ЗТ, поддържан от Изпълнителната агенция по околна среда; 
Планове за управление (ПУ) на НП Пирин, Рила и Централен Балкан 

235 Вж оповестената информация за НП Пирин на адрес: http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=2&areaID=1 
236 Заповед No.3074 от 08.11.1962 г., ДВ, бр. 43 от 1963 г. 

Национален 
парк 

Цел на обявяване Обект на опазване, съгласно публичния регистър на защитените 
територии 

Брой на актовете и вид на промяната в 
територията на НП 

Пирин235 Запазване естествения 
характер на природните 
екосистеми и ландшафти 
заедно с техните 
растителни и 
животински съобщества 
и местообитания.236 

1. Балканска пъстърва (Salmo trutta fario); 
2. Бял бор (Pinus sylvestris), (местообитанието е включено в приложение 

№ 1 на Директива 92/43/ЕЕС) 
3. Вълк (Canis lupus), !* 
4. Глухар (Tetrao urogalus), ! 
5. Дива свиня (Sus scrofa),  
6. Дъждовник (Salamandra salamandra), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

7. Живороден гущер (Lacerta vivipara), (видът е обявен за защитен на 
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

8. Жълта тинтява (Gentiala lutea), (растението е обявено за защитено на 
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

9. Златиста кандилка (Aquilegia aurea), (растението е обявено за 
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

10. Златовръх (Rhodiola rosae), (растението е обявено за защитено на 
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

11. Картъл (Nardus stricta), (местообитанието е включено в приложение № 
1 на Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за 
опазване, съгласно приложение № 1 на ЗБР) 

12. Катерица (Sciurus vulgaris), 
13. Клек (Pinus mugo), (местообитанието е включено в приложение № 1 

на Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за 

Увеличаване на площта на НП Пирин  – 
Заповед No.4050 от 29.12.1973 г. (ДВ, бр. 
29/1973) 
 
Увеличаване  на площта – 
Заповед No.3011 от 30.09.1974 г. (ДВ, бр. 85 
от 1974 г.) 
 
Промяна в името със Заповед No.3011 от 
30.09.1974 г., (ДВ, бр. 85 от 1974 г.) 
 
Увеличаване  на площта –  
Заповед No.594 от 03.03.1976 г., (ДВ, бр. 24 
от 1976 г.) 
 
Заповед No.5425 от 19.12.1979 г., (ДВ бр. … 
 
Увеличаване на площта –  
Заповед No.1036 от 17.11.1987 г., (ДВ, бр. 94 
от 1987г.) 
 
Намаляване на площта –  
Заповед No.395 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 
от 2000 г.) 
 
Прекатегоризация със Заповед No.395 от 
15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 от 2000 г.) 

                                                 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=2&areaID=1


опазване, съгласно приложение № 1 на ЗБР) 
14. Крайснежно звънче (Soldanella pusilla), (растението е обявено за 

защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

15. Лещарка (Bonasa bonasia), ! 
16. Лисица (Vulpes vulpes),  
17. Мечка (Ursus arctos), !* 
18. Обикновен бук (Fagus sylvatica), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

19. Обикновенна ела (Abies alba), (местообитанието е включено в 
приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение 
№ 1 на ЗБР) 

20. Петниста тинтява (Gentiana punctata), (растението е обявено за 
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

21. Скален орел (Aquila chrysaetos), ! 
22. Слепок (Angius fragilis) (видът е обявен за защитен на територията на 

България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 на ЗБР) 
23. Смърч (Picea abies), (местообитанието е включено в приложение № 1 

на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение № 1 на ЗБР) 
24. Сърна (Capreolus capreolus),  
25. Усойница (Vipera berus), ! 
26. Хвойна (juniperus sibirica), (растението е обявено за защитено на 

територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

27. Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea),  
28. Черен кълвач (Dryocopos martius), ! 
29. Черна боровинка (Vaccinium myrtilus),  

  Обекти за опазване, съгласно ПУ на НП Пирин 
1. Хабитатите, изискващи приоритетно опазване са 10 както 

следва: 
- Евросибирски многогодишни амфибийни съобщества 
- Европейски влажни съобщества с доминиране на Molinia coerulea 
- Съобщества с доминиране на Bruckenthalia spiculifolia 
- Медитерано-планински съобщества от картъл (Nardus stricta) 
- Южно-Балкански елови гори 
- Югоизточно-Европейски бялборови гори 
- Черборови гори 
- Високопланинско-Медитерански мурови гори 
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- Варовикови изворни води 
- Пещери 
2. Приоритетни за опазване видове: 
- 3 вида водорасли, от които 1 рядък и 2 ендемити; 
- 1 вид мъхове, включен в приложение към Бернската конвенция и 2 по 
Директива 92/43/ЕЕС; 
- 6 вида гъби, включени в Червената книга на България и в приложение 
към Бернската конвенция; 
- 25 бр. лишеи определени като приоритетни за опазване, съгласно 
Стратегия за опазване на биологичното разнообразие; 
- 114 вида висши растения, включени в Червената книга на България; 54 
бр. защитени висши растения, съгласно ЗБР; 35 вида български  и 22 бр. 
застрашени балкански ендемита; 
- 6  вида лечебни растения, защитени по ЗБР; 2 вида ендемити, 10 вида 
лечебни растения са включени в Червената книга на България, а 3 вида – в 
приложение към Бернската конвенция; 
- 216 вида безгръбначни ендемита; 176 реликта и 15 вида безгръбначни, 
присъстващи в световните и европейски списъци на застрашените видове; 
- 2 вида риби реликти, 1 вид риби, включен в приложенията към Бернската 
конвенция,  
- 1 вид земноводни балкански ендемит и 3 вида глациални реликти; 
- 5 вида птици са ендемити и 3 вида птици са реликти, 148 вида птици са 
включени в приложенията към Бернската конвенция, 22 вида птици са 
застрашени и др.; 
- 1 вид бозайници е глациален реликт, 2 подвида бозайници са ендемити, 3 
вида бозайници са застрашени, 5 вида са включени в  Червената книга на 
България, а 37 вида бозайници са включени в приложенията към 
Бернската конвенция и др.; 

Рила Да се запазят завинаги в 
полза на обществото 
комплекси от 
саморегулиращи се 
екосистеми и присъщото 
им видово разнообразие, 
местообитания на редки 
и застрашени видове и 
съобщества, характерни 
и забележителни 
пейзажи и обекти на 
неживата природа, които 

1. Балканска пъстърва (Salmo trutta fario); 
2. Белодробен лишей (Lobaria pulmonaria),  
3. Благороден елен (Cervus elaphus),  
4. Божествена иглика (Primula deorum), (растението е обявено за 

защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

5. Български омайник (Geum bulgaricum), (растението е обявено за 
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

6. Бял бор (Pinus sylvestris), (местообитанието е включено в приложение 
№ 1 на Директива 92/43/ЕЕС) 

7. Витошко лале (Trolius europaeus),  

Намаляване на площта на НП Рила –  
Заповед No.397 от 15.10.1999 г., (ДВ, бр. 44 
от 2000 г.) 
 
Прекатегоризация със Заповед No.397 от 
15.10.1999 г., (ДВ бр. 44 от 2000 г.) 
 
Промяна в името със Заповед No.397 от 
15.10.1999 г., (ДВ бр. 44 от 2000 г.) 
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237 Заповед No.114 от 24.02.1992 г., ДВ бр. 20 от 1992 г. 

имат световно значение 
за науката и  
културата.237 

8. Вълк (Canis lupus), !* 
9. Глухар (Tetrao urogalus), ! 
10. Горска светлика (Luzula sylvatica),  
11. Дива свиня (Sus scrofa),  
12. Живороден гущер (Lacerta vivipara), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

13. Жълт планински крем (Lilium jankae), ), (растението е обявено за 
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

14. Жълта тинтява (Gentiala lutea), ), (растението е обявено за защитено 
на територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 
37 на ЗБР) 

15. Златиста кандилка (Aquilegia aurea), ), (растението е обявено за 
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

16. Златовръх (Rhodiola rosae), ), (растението е обявено за защитено на 
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

17. Картъл (Nardus stricta), (местообитанието е включено в приложение 
№ 1 на Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за 
опазване, съгласно приложение № 1 на ЗБР) 

18. Катерица (Sciurus vulgaris),  
19. Клек (Pinus mugo),(местообитанието е включено в приложение № 1 на 

Директива 92/43/ЕЕС и е определено като приоритетно за опазване, 
съгласно приложение № 1 на ЗБР) 

20. Крайснежно звънче (Soldanella pusilla), (растението е обявено за 
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

21. Лещарка (Bonasa bonasia), ! 
22. Лисица (Vulpes vulpes),  
23. Мечка (Ursus arctos), !* 
24. Обикновен бук (Fagus sylvatica), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР) 

25. Обикновенна ела (Abies alba), (местообитанието е включено в 
приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение 
№ 1 на ЗБР) 
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26. Петниста тинтява (Gentiana punctata), (растението е обявено за 
защитено на територията на България и е включено в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

27. Скален орел (Aquila chrysaetos), !  
28. Смърч (Picea abies), (местообитанието е включено в приложение № 1 

на Директива 92/43/ЕЕС и е включено в приложение № 1 на ЗБР) 
29. Сърна (Capreolus capreolus),  
30. Усойница (Vipera berus), ! 
31. Хвойна (Juniperus sibirica), (растението е обявено за защитено на 

територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

32. Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea),  
33. Черен кълвач (Dryocopos martius), ! 
34. Черна боровинка (Vaccinium myrtilus),  

  Обекти за опазване, съгласно ПУ на НП Рила: 
- 30 хабитата по Бернската конвенция и по директива 92/43/ЕЕС; 
- Консервационно значими застрашени видове висши растения – 8; 
- Редки видове висши растения – 90; 
- Висши растения – Ендемити – локални 3, български 18, балкански 

– 36; 
- Висши растения – реликти – 105; 
-  42 вида застрашени мъхове; 
- 5 вида водорасли, застрашени от изчезване; 
- 24 вида лечебни растения – защитени и под специален режим за 

ползване; 
- 8 вида земноводни и влечуги, защитени на територията на 

страната; 
- 81 вида птици, защитени в страната; 
- 10 вида прилепи защитени в България; 
- 6 вида защитени в страната едри бозайници; 

 

Централен 
Балкан 

Да се запазят завинаги в 
полза на обществото 
комплекси от 
саморегулиращи се 
екосистеми и присъщото 
им видово разнообразие, 
местобитания на редки и 
застрашени видове и 
съобщества, характерни 
и забележителни 

1. Алпийска розалиа (Rosalia alpina); (видът подлежи на приоритетно 
съхранение, съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на ЗБР) 

2. Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos),! 
3. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), ! 
4. Бръмбър рогач (Lucanus cervus),  
5. Бухал (Bubo bubo), ! 
6. Видра (Lutra lutra),!  
7. Bpaбчова кукумявка (Glaucidium passerinum), ! 
8. Главоч (Cottus gobio), ! 
9. Голям горски водобегач (Tringa ochropus), (видът е обявен за защитен 

Намаляване на площта на НП Централен 
Балкан –  
Заповед No.396 от 15.10.1999 г., (ДВ бр. 44 
от 2000 г.) 
 
Прекатегоризация със Заповед No.396 от 
15.10.1999 г., ДВ, бр. 44 от 2000 г.) 
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238 Заповед No.843 от 31.10.1991 г., ДВ, бр. 93 от 1991 г. 
 

пейзажи и обекти на 
неживата природа, които 
имат световно значение 
за науката и културата.238 

на територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

10. Голям нощник (Myotis myotis), ! 
11. Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),! 
12. Горска чучулига (Lullula arborea), ! 
13. Градинска овесарка (Emberiza hortulana), ! 
14. Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica),!* 
15. Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), (видът е обявен за 

защитен на територията на България и е включен в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

16. Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), ! 
17. Дългоух нощник (Myotis bechsteini), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР) 

18. Европейски вълк (Canis lupus),! 
19. Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), ! 
20. Земеродно рибарче (Alcedo atthis), ! 
21. Кафява мечка (Ursus arctos), !* 
22. Козодой (Caprimulgus europaeus), ! 
23. Лалугер (Citellus citellus), ! 
24. Лещарка (Bonasa bonasia), ! 
25. Ливаден дърдавец (Crex crex), ! 
26. Ловен сокол (Falco cherrug), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР) 

27. Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), ! 
28. Mалък креслив орел (Aquila pomarina), ! 
29. Mалък орел (Hieraaetus pennatus), ! 
30. Mалък ястреб (Accipiter nisus), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР)  

30. Обикновен бук (Fagus silvatica), (видът е обявен за защитен на 
територията на България и е включено в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

31. Обикновен мишелов (Buteo buteo), (видът е обявен за защитен на 
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР) 
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32. Opeл змияр (Circaetus gallicus), ! 
33. Осояд (Pernis apivorus), ! 
34. Остроух нощник (Myotis blythi), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР) 

35. Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), ! 
36. Планински кеклик (Alectoris graeca graeca), (видът е обявен за 

защитен на територията на България и е включен в приложение № 3 
към чл. 37 на ЗБР) 

37. Полска бъбрица (Anthus campestris), ! 
38. Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), ! 
39. Пчелояд (Merops apiaster), (видът е обявен за защитен на територията 

на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на ЗБР) 
40. Пъстър пор (Vormela peregusna), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР) 

41. Рис (Felis lynx = Lynx lynx), (видът е обявен за защитен на 
територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР) 

42. Сив кълвач (Picus canus), ! 
43. Синявица (Coracias garrulus), (видът е обявен за защитен на 

територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 на 
ЗБР)  

44. Cирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ! 
45. Скален орел (Aquila chrysaetos), ! 
46. Сокол скитник (Falco peregrinus), !  
47. Cреден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), ! 
48. Трицветен нощник (Myotis emarginatus), ! 
49. Уралска улулица (Strix uralensis), ! 
50. Царски орел (Aquila heliaca), ! 
51. Червеногуша мухоловка (Ficedula parva),! 
52. Червеногърба сврачка (Lanius collurio), ! 
53. Черен кълвач (Dryocopus martius), ! 
54. Черен щъркел (Ciconia nigra), ! 
55. Черночела сврачка (Lanius minor), ! 
56. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), (видът е обявен за защитен 

на територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

57. Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), ! 
58. Южен подковонос (Rhinolophus euryale),!  
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Забележка: 
Видовете, обозначени с „!“ са определени с европейска консервационна значимост и с а включени в Приложението към Резолюция № 6 от 1998 г. на ПК на 

Бернската конвенция. 
Видовете, обозначени с „!*“ освен, че са с консервационна значимост за Европа, изискват приоритетно съхранение на местообитанията на вида в страната 
1. Националният парк, в който са извършвани промени в площта в посока увеличаване е паркът, с най-малката определена при обявяването му територия – НП 

Пирин. От обявяването му със Заповед № 3074 от 08.11.1962 г. до последната извършена промяна със Заповед № 395 от 15.10.1999 г., площта на парка е увеличена 6,36 
пъти.  

В периода от 1999 г. до края на 2013 г. извършваните промени в територията на националните паркове са само в посока на тяхното намаляване, като най-голямо 
е намалението на площта на НП Рила, което възлиза на 24,90 на сто от определената с обявяването му площ. Независимо от това намаление, НП Рила към 31.12.2013 г. е 
най-големият по площ национален парк в България. 

2. Налице е съществено различие между броя на обектите за опазване в националните паркове, оповестени в публичния регистър на защитените територии, 
поддържан от ИАОС и броя на видовете, определени в плановете за управление, като изискващи приоритетно изпълнение на мерки за съхранение. Това се дължи на 
липсата на законодателно изискване, в акта за обявяване на съответната защитена територия да бъдат изрично определени обектите на съхранение в рамките на 
защитената територия, предвид значителният им брой и многообразие. Точното идентифициране на обектите за опазване е необходимо с оглед осъществяването на 
текущ (постоянен или периодичен) мониторинг върху тях, с цел вземане на адекватни управленски решения за предприемане на своевременни действия. В тази връзка е 
необходимо ясно обвързване на определените обекти за опазване в националните паркове с обектите, върху които се планира и осъществява мониторинг, включително 
биологичен мониторинг.  

3. Установено е различие и между определените като защитени за територията на цялата страна видове по смисъла на чл. 37 от ЗБР и някои от видовете, 
определени като обекти за опазване, съобразно плановете за управление на националните паркове и оповестената информация в публичния регистър, каквито са 
катерицата, лисицата, червената и черната боровинка, дивата свиня, сърната и благородния елен, белодробния лишей и балканската пъстърва.  

 
 
 
 
 

59. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), (видът е обявен за защитен 
на територията на България и е включен в приложение № 3 към чл. 37 
на ЗБР) 

  Обекти за опазване, определени в ПУ на НП Централен Балкан: 
- 23 местообитания, включени в Списъка на застрашените 

природни местообитания, изискващи специфични 
консервационни мерки (Резолюция Nо 4, Страсбург ,1996) 

- 143 растения с висока консервационна значимост; 
- 18 вида лечебни растения, защитени и/или под особен режим; 
- 7 вида мъхове с природозащитна значимост; 
- 5 застрашени и 10 вида редки гъби; 
- 1 вид риби, 7 вида земноводни и 17 вида влечуги, изискващи 

стриктна или частична защита по Бернската конвенция; 
- 121 вида птици и 59 вида бозайници, изискващи стриктна или 

частична защита по бернската конвенция 
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Приложение № 2 
Критерии и показатели за анализ и оценка на управлението на националните паркове в България  и опазване на биологичното разнообразие в тях 

 
Основен въпрос на одита: 
Ефективно ли се управляват националните паркове в страната през периода 2010 – 2012 г. и постигната ли е основната цел за тяхното създаване239 – 

опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях? 
Специфични въпроси Критерии за оценка Показатели 

1 2 3 
1. Създадени ли са достатъчно 
предпоставки за ефективното 
изпълнение на дейността по 
управление на националните 
паркове и съхранение на 
биологичното разнообразие в 
тях? 

  

1.1. Има ли ясно определени 
цели за управлението на 
националните паркове на 
национално ниво, които да 
гарантират дългосрочна визия и 
приемственост в политиката по 
околна среда, в областта на 
управлението на защитените 
територии и опазване на 
биологичното разнообразие? 

1. Наличие на национални цели и приоритети в 
политиката по околна среда, в областта на защитените 
територии и опазване на биологичното разнообразие. 

2. Съответствие на заложените цели и приоритети в 
националните политики в областта на защитените територии 
и биологичното разнообразие с ангажиментите на България, 
поети с ратификацията на международните споразумения в 
областта. 

3. Достатъчност на информацията от Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие за 
разработване на политиките и програмите в областта на 
опазване на биологичното разнообразие?  

- наличие на елементи на защита на природата и биологичното 
разнообразие при дефиниране на целите в националните политики 
през одитирания период; 

- обвързаност между целите, приоритетите и индикаторите за 
измерване в националните стратегически, планови и програмни 
документи по отношение на заетостта и целите, приоритетите и 
индикаторите за измерване и оценка на степента на тяхното 
постигане в проекта. 

1.2. Адекватно ли са 
разпределени отговорностите по 
управление на националните 
паркове?  

1. Наличие на ясно дефинирани роля, отговорности, 
функции и задачи на съответните нива на управление на НП. 

2. Наличие на нормативно установен механизъм за 
поставяне на управлението на НП на широка основа, чрез 
включването в управлението на експертизата на НПО, 
органите за  местно управление, или други заинтересовани 
страни и ползване на тази правна възможност през 
одитирания период. 

 

1.3. Има ли разработени в 
съответствие с нормативните 

1. Наличие на актуални за одитирания период ПУ на НП, 
въз основа на които се осъществява дейността. 

- операционализиране на ПУ на НП за гарантиране 
обвързването на дългосрочните с краткосрочните планови 

239 Съгласно чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за защитените територии  
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изисквания и утвърдени по 
надлежния ред ПУ, въз основа 
на които да се извършва 
планирането и изпълнението на 
дейността в НП през одитирания 
период? 

2. Съответствие на утвърдените ПУ с нормативните 
изисквания. 

документи. 

1.4. Системата за краткосрочно 
планиране на дейността по 
управление на националните 
паркове и опазване на 
биологичното разнообразие, 
гарантира ли изпълнението на 
дългосрочните стратегически, 
програмни и планови 
документи? 

1. Наличие на обвързаност и съгласуваност между 
планираните в годишните планове за дейността на 
дирекциите на националните паркове с планираните мерки и 
дейности в ПУ и другите дългосрочни и стратегически 
планови документи. 

 

1.5. Осигурено ли е финансиране 
за изпълнение на планираните 
мерки и дейности? 

1. Наличие на финансиране за изпълнението на 
планираните мерки и дейности за изпълнение в НП през 
одитирания период 

- общ размер и динамика, в т.ч. по източници на осигуреното 
финансиране за изпълнението на дейностите в НП; 

- относителен дял на фактическото спрямо планираното 
финансиране и изменението му през одитирания период; 

- общ размер на фактически осигурения финансов ресурс на 1 
ха площ; 

2. Ефективно ли се изпълнява 
дейността по управление на 
националните паркове, за 
целите на съхранение на 
биологичното разнообразие и 
екосистемите и естествените 
процеси, протичащи в тях? 

  

2.1. Изпълняват ли се мерките и 
дейностите през одитирания 
период, съобразно утвърдените 
годишни планове? 

1. Наличие на ясно определени граници и зони в НП; 
 

- ясно определени граници на защитените територии и 
определените зони в тях; 

2. Наличие на средства за осигуряване на 
информираност по отношение режимите, разрешените и 
забранени за извършване дейности на територията на НП; 

 

- информационни табели, дипляни, брошури, центрове за 
осигуряване на допълнителна информация относно режимите в НП; 

- маркировка (вертикална и хоризонтална) и други средства за 
информиране на посетителите; 

3. Наличие на ефективен административен контрол 
върху територията на парковете 

3.1. Наличие на графици за охрана, осигуряващи защита 
на НП и тяхното изпълнение и отчитане; 

3.2. Динамика на броя на извършените проверки, 

- съотношение между числеността на персонала за охрана и 
площта на НП;  

- изпълнение и отчитане на графиците за охрана; 
- брой и динамика на извършените  проверки; 
- брой и динамика на съставените  констативни протоколи; 
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предприети мерки, установени и санкционирани нарушения 
през одитирания период; 

3.3. Планиране на контролната дейност  в резултат на 
оценка на риска 

3.4. Наличие на възпиращ ефект на извършвания 
административен контрол от ДНП върху нарушителите  

 

АУАН и издадените НП 
- размер и динамика на наложените глоби и санкции; 
- размер на доброволно внесените глоби и санкции в приход на 

бюджета на ДНП; 
- брой, вид и характер на наложените принудителни 

административни мерки по ЗБР; 
- брой и динамика  на лицата с повече от един съставен АУАН. 

 4. Отговорно управление на туризма в границите на 
НП 

 

- брой и динамика на изградените и поддържани 
туристически маршрути  и пътеки, посетителски и образователни 
центрове и/или природни музеи; както и други обекти като – 
заслони и хижи; маси и пейки; информационни табели и 
маркировки; мостове и огради; навеси и беседки и др.   

- брой и динамика  на туристическия поток през одитирания 
период; 

- брой и характер на предприетите мерки за ограничаване на 
вредното въздействие върху природата от туристическия поток; 

5.  Наличие и съобразяване на изследователските, 
научните и образователните дейности в парковете, с 
потребностите на дирекциите на националните паркове за 
подобряване на управлението в парковете. 

 

- брой и динамика на изпълнените научни изследвания и 
разработки в границите на НП; 

- относителен дял на възложените от ДНП научни разработки и 
изследвания, по проблеми и/или теми, свързани с управлението на 
НП и/или опазването на биологичното разнообразие в рамките на 
защитената територия; 

- брой и динамика в проведените образователни и 
информационни кампании за повишаване информираността на 
посетителите в НП за значението на дейностите, свързани с 
опазване на природата; 

6. Резултатно изпълнение на мониторинга, в т.ч. на 
биологичния мониторинг в НП. 

- липса или намаление на изчезнали ендемични или 
застрашени видове;  

- запазване или нарастване на броя на местообитанията в 
парка;  

- наличие или нарастване на броя на възстановените 
изчезнали видове (интродуциране на видове);  

- липса или намаление на броя на инвазивните видове;  
- нарастване на броя на системно наблюдаваните видове и 

др. 

2.2. Ефективни ли са 
изпълнените мерки и дейности 
в НП през одитирания период? 

1. Висока степен на изпълнение на заложените в 10-
годишните ПУ дългосрочни цели 

2. Наличие на подобрение на наблюдаваните показатели, 
за измерване ефективното изпълнение на мерките и 
дейностите, насочени към опазване на биологичното 

относителен дял на изпълнените през одитирания период мерки 
и дейности спрямо планираните в ПУ 
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разнообразие през одитирания период. 

3. Създадената система за 
наблюдение и контрол, 
гарантира ли резултатното 
управление на националните 
паркове? 

1. Изпълнение на нормативно заложените периодични 
прегледи на изпълнението на плановете за управление на НП 

2. Наличие на достатъчна и надеждна информация в 
годишните отчети за дейността на дирекциите на 
националните паркове за процеса по изпълнение на плановете 
за управление 

3. Предприети от МОСВ мерки в резултат от оценката 
на изпълнението на първите ПУ на НП в България 

 

4. Създадени ли са подходящи 
процедури за създаване на 
нови НП или разширяване на 
съществуващи такива? 

1. Наличие на утвърдени, действащи процедури за 
създаване на нови НП или разширяване на съществуващи 
такива. 

2. Наличие на предприети действия за създаване на нови 
или разширяване на съществуващи НП през одитирания 
период. 

- брой инициирани или открити процедури по създаване на 
нови НП или разширяване на съществуващите през одитирания 
период. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3  
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Преглед на правителствените стратегически, дългосрочни и средносрочни документи в областта на околната среда и опазване на биологичното разнообразие, 
действали през периода 2010 г. – 2012 г. 

Извлечение от съдържанието на част от основните международни споразумения и актове от Европейското законодателство, определящи ангажиментите на 
Република Българи в областта на опазване на биологичното разнообразие 

 
Показател/ 
документ 

Вид 
документ и 
период на 
действие  

Цели/приоритети в областта на 
околната среда 

Цели/Приоритети в 
областта на опазване 

на биологичното 
разнообразие и 

защитените територии 

Мерки Резултати/Индикатори 
 

1. Програма 
за 
европейско 
развитие на 
България 

Правител-
ствена 
програма 
 
2009-2013г. 

1.Опазване и подобряване на 
състоянието на водните ресурси 
2.Ограничаване и спиране на 
загубата на биологично 
разнообразие 
3.Подобряване на качеството на 
атмосферния въздух 
4.Устойчиво управление на земите 
5.Устойчиво управление на 
отпадъците 
6.Предотвратяване и намаляване 
на шума в населените места 
7.Гарантиране участието на 
обществеността при вземане на 
решения в областта на околната 
среда 
8.Интегриране на политиките по 
околна среда и здраве в областта 
на другите политики 
 

Ограничаване и 
спиране на загубата 
на биологично 
разнообразие  
 
 

1.Разработване на нови и актуализиране на 
действащи планове за управление на 
защитени територии и изпълнение на 
дейностите, заложени в тях.  
2.Изграждане на мрежата от защитени зони 
по „НАТУРА 2000” и поетапно изготвяне на 
планове за управление на приоритетни 
защитени зони. 3.Картиране на природни 
местообитания и на видове. 
4.Разработване на планове за действие за 
застрашени животински и растителни 
видове.  
5.Поддържащи и възстановителни дейности 
за местообитания и видове в националната 
екологична мрежа и извън нея.  
6.Ефективно използване на интегрирания и 
екосистемния подход за съхранение на 
местообитания и видове с европейска и 
национална значимост, както и на 
биоразнообразието в страната като цяло.  
7.Реализиране на поддържащи и 
възстановителни дейности за местообитания 
и видове чрез финансиране по приоритетна 
ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 
2007 – 2013 г.”, както и от други източници.  

1. Осигуряване на висока 
степен на защита и опазване на 
защитените територии. 
2.Увеличаване на защитените 
територии 

2. Национал-
на стратегия 
за околна 
среда 

Секторен 
стратегичес
ки 
документ, 
приет с 

Подобряване качеството на живот 
на населението на страната чрез 
осигуряване на благоприятна 
околна среда и запазване на 
богатата природа на основата на 

1. Опазване и 
поддържане на 
богатото 
биологичното 
разнообразие 

Мерки са набелязани в плана за действие към 
стратегията до 2006 г. 

Индикаторите са определени 
само за набелязаните мерки до 
2006 г. 
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РМС от 
31.05.2001г. 

устойчиво управление на околната 
среда. 
 

1.1. Съхраняване, 
укрепване и 
възстановяване на 
ключови екосистеми, 
местообитания, 
видове и на 
генетичните им 
ресурси. 
1.2. Осигуряване на 
условия за устойчиво 
ползване на 
биологичните 
ресурси. 
1.3. Подобряване 
състоянието на 
горите. 

3. Национална 
стратегия за 
опазване на 
биологичното 
разнообразие 

Секторен 
стратегичес
ки 
документ, 
приет с 
Протокол 
№ 15.3 на 
МС от 
06.04.1998г. 

Формулирането на ефективна 
политика по опазване на 
биологичното разнообразие. 

 1. Укрепване на научната основа на 
природозащитната дейност 
2. Разширяване и укрепване на мрежата от 
защитени територии 
3. Екологично образование 
4. Разработване и прилагане на политика за 
развитие на екологичен туризъм  
5. Насърчаване на опазването на 
биологичното разнообразие на балканите 

няма 

4. Национален 
план за 
опазване на 
биологичното 
разнообразие  

Секторен 
средносроч
ен документ  
2005-2010 г. 
приет с 
Протокол 
48.6 на МС 
от 2005 г. 

Стратегическа цел на Плана: 
Спиране на  загубата на 
биологично разнообразие в 
България до 2010 г.  
Оперативни цели: 
1. Опазване и възстановяване на 
видове, хабитати, екосистеми и 
ландшафти. Опазване на 
генетичното разнообразие и 
биологична сигурност. 
а) Оценка на заплахите и проучване 
на механизми за 
ограничаване/премахване на 
тяхното отрицателно  въздействие; 
б) Развиване, укрепване и 

 Развитие на нормативната база в областта 
на опазване на биологичното разнообразие  
2. Разработване на закони и подзаконови 

нормативни актове; изменения и допълнения  
в съществуващите;  

3. Интегриране опазването и устойчивото 
използване на биологичното разнообразие в 
съответните секторни или междусекторни 
планове, програми и политики; 

4. Въвеждане на подходящи процедури, 
изискващи оценка на въздействието върху 
околната среда за планове, програми и 
инвестиционни намерения с вероятно 
значително неблагоприятно въздействие върху 
биологичното разнообразие с оглед избягване 

1. Увеличаване на площта на 
защитените територии спрямо 
общата площ на страната; 
2. Съхраняване и опазване на  
типове местообитания, 
представителни за България и 
Европа; 
3. Съхраняване и опазване на  
застрашени  растителни видове;  
4. Съхраняване и опазване на  
застрашени животински 
видове; 
5. Увеличаване на броя 
обектите на неживата природа, 
включени в защитени 
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устойчиво управление на 
Националната екологична мрежа 
(НЕМ);. 
в) Финансово обезпечаване на 
дейностите за опазване и устойчиво 
използване на биологичното 
разнообразие и оптимизиране на 
управлението на осигурените 
финансови ресурси; 
г) Подпомагане на програмите за ex 
situ опазване на биологичното 
разнообразие и прилагане на 
добрите практики в тази област; 
д) Провеждане на мониторинг на 
видове, хабитати, екосистеми и 
ландшафти на основата на 
стандартни за ЕС индикатори и 
методики и съгласуване на списъци 
от видове и хабитати в България от 
приоритет за Общността; 
е) Подобряване на 
информираността и повишаване 
активността на обществото за 
опазване на биологичното 
разнообразие; 
ж) Създаване на условия за по-
ефективно обучение и образование 
за опазване на биологичното 
разнообразие;  
з) Идентифициране на чуждите 
инвазивни видове и определяне на 
мерки за ограничаване на тяхното 
въздействие върху  местните 
видове, екосистеми и здравето на 
хората; 
и) Финализиране на 
транспонирането на европейското 
законодателство по отношение на 
работа с генетично модифицирани 
организми (ГМО) в контролирани 

или минимизиране на такова въздействие – 
разширяване обхвата на ОВОС и ЕО; 

5. Подходящи мерки за осигуряване 
своевременно отчитане на екологичните 
последици на програми и политики, които 
биха могли да имат значително вредно 
въздействие върху биологичното 
разнообразие; 

6. Подпомагане на националните мерки за 
реагиране в случай на природни или 
антропогенни събития, които са тежка и 
непосредствена заплаха за биологичното 
разнообразие и насърчаване съвместни 
планове за спешно реагиране. 

7. Национални стратегии, планове, 
програми и методики  

8. Разработването на дългосрочни 
стратегии и планове за действие за опазване и 
устойчиво ползване на биологичните ресурси; 

9. Прилагане на мерките от Националната 
АгроЕкологична Програма. Основната цел на 
Националната агро-екологична програма 
(НАЕП) е да се насърчи въвеждането и 
постоянното използване на екологосъобразни 
методи за селскостопанско производство, 
които защитават или подобряват природната 
среда и допринасят за постигане на устойчив 
модел на управление на земята; 

10. Предотвратяване интродуцирането на 
неместни видове, които заплашват 
екосистемите, местообитанията или видовете 
и контролиране и унищожаване на тези 
видове; 

11. Подкрепа на местното население за 
разработване и прилагане на оздравителни 
действия в райони с деградирала природа, 
където биологичното разнообразие е 
намаляло; 

12. Поощряване сътрудничеството между 
правителствените институции и частния 

територии и защитени зони; 
6. Увеличаване на броя на 
защитените територии с 
разработени планове за 
управление. 
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условия, освобождаване в околната 
среда и пускането им на пазара с 
приемане на Закон за ГМО и 
съответните му подзаконови 
нормативни актове; 
к) Осигуряване достъп на 
обществеността до информация за 
използването на ГМО и биологична 
сигурност. 
2. Максимално интегриране на 
проблемите на биологичното 
разнообразие в националното 
екологично и секторно 
законодателство и националните 
политики и програми. 
а) Интегриране на проблемите на 
биологичното разнообразие при 
разработването и прилагането на 
природозащитното законодателство 
в областта но водите, почвите, 
вредните химични вещества и 
ГМО, горите, лова, лечебните 
растения, рибарството и 
аквакултурите, управлението на 
морските ресурси, еко-
етикетирането, ОВОС и 
Екологична оценка, прилагането на 
Орхуската конвенция;  
б) Ревизия на основните и 
ресурсните закони в областта на 
биологичното разнообразие с цел 
тяхното осъвременяване и 
постигане на по-ефективно 
опазване на биологичното 
разнообразие; 
в)Интегриране на проблемите на 
опазването и устойчивото 
използване на биологичното 
разнообразие в политиката на 
регионалното развитие и 

сектор при разработването на методи за 
устойчиво използване на биологичните 
ресурси; 

13. Общоноционални методики за оценка 
състоянието на отделните елементи на 
биологичното разнообразие, заплахите  и 
факторите на въздействие. 

Повишаване капацитета за прилагане на 
Националния план за опазване на 
биологичното разнообразие: 

1. Създаване на необходимите нови звена –
ГМО, мониторинг на билогичното 
разнообразие; 

2. Кадрово и материално-техническо 
укрепване на съществуващите звена;  

3. Обучение на служителите в 
съществуващите структури. 
Развитие и управление на Националната 
екологична мрежа: 
1. Развитие  и поддържане мрежата от 
защитени територии, включително и 
обявяване на морски защитени територии ; 
2. Създаването и поддържането на 
системата от защитени зони, отговярящи на 
изискванията на Директивата за хабитатите и 
Директивата за птиците, като национална 
част на Европейската екологична мрежа 
Натура 2000; 
3. Опазване, регулиране или управление на 
биологичните ресурси в защитените 
територии и зони чрез разработване на 
планове за управление на  защитени 
територии и зони и изпълнение на 
дейностите, заложени в тях; 
4. Укрепване, капитализиране и развиване 
на фонд Защитени територии към 
Националния доверителен екофонд. 
Мониторинг на биологичното 
разнообразие: 

1. Идентифициране на компонентите на 
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планиране; 
г) Нормативно дефиниране на 
участието на браншовите 
организации при поделянето на 
правата и отговорностите си с 
държавата по проблемите на 
опазването и устойчивото ползване 
на биологичните ресурси; 
д) Въвеждане и оптимизиране на 
компенсаторните и разплащателни 
механизми с цел насърчаване на 
икономическите субекти и НПО за 
устойчиво управление и използване 
на биологичните ресурси; 
е) Осигуряване на научна основа 
при определяне на политика, 
вземане на решения за опазване и 
управление на природните ресурси.  
3. Устойчиво използване на 
биологичните ресурси. 
Интегриране на проблемите на 
биологичното разнообразие в 
селскостопанския сектор 
а) Въвеждане и прилагане на добри 
земеделски практики и опазване на 
традиционните селскостопански 
практики за опазване на 
биологичното разнообразие в 
земеделските земи.  
б) Приемане и прилагане на агро-
екологична схема с мерки за 
дългосрочно опазване на 
биологичното разнообразие; 
в) Укрепване и разширяване на 
биологичното земеделие; 
г) Повишаване на 
информираността на заетите в 
селскостопанския сектор за 
опазване и устойчиво използване 
на биологичното разнообразие и за 

биоразнообразието, важни за опазването и 
устойчивото му използване; 

2. Разработване на специализирани 
мониторингови програми, в зависимост от 
обекта на наблюдение и териториалните 
особености; 

3. Идентифициране и мониторинг на 
дейности със значително въздействие върху 
биологичното разнообразие; 

4. Поддържане и организиране на база 
данни от мониторинга; 

5. Осигуряване на мониторинг и оценка 
на биологичното разнообразие в 
селскостопанския фонд и ефективността от 
мерките в тази област. 
Развитие на научната основа за опазване 
на биологичното разнообразие: 
1. Разработване и поддържане на програми 
за научно и техническо обучение и практика 
по вземане на мерки за определяне, опазване 
и устойчиво използване на 
биоразнообразието и устойчивото използване 
на неговите компоненти; 
2. Пълно инвентаризиране на българската 
флора, фауна и микота;. 
3. Публикуване на Червени книги и 
Червени списъци, отговарящи на 
международните категории; 
4. Насърчаване на интердисциплинарните 
изследвания; 
5.  Прилагане на екосистемния подход при 
опазване на биологичното разнообразие; 
6. Изследвания за опазването и устойчивото 
използване на биоразнообразието; 
7. Поощряване и сътрудничество за 
използване на научния прогрес в 
изследванията на биологичното разнообразие 
за развитието на методи за опазване и 
устойчиво използване на биологичните 
ресурси; 
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възможностите за прилагане на 
агро-екологични мерки; 
4.Опазване на биологичното 
разнообразие чрез устойчиво 
управление на горите 
д) Прилагане на Директивата за 
птиците и Директивата за 
хабитатите в горската политика и 
горско-стопанското 
законодателство; 
е) Прилагане на приоритетни мерки 
за опазване на биологичното 
разнообразие на старите гори и 
горите с естествен произход; 
ж) Намаляване на обема и 
засегнатата площ от незаконна и 
нерегламентирана сеч в горския 
фонд и засилване на контрола; 
з) Прилагане на съвременни 
лесовъдски и лесоустройствени 
практики, основани на научни 
изследвания и екосистемния 
подход; 
и) Постигане на баланс между 
обществените интереси за ползване 
на горите, включително по 
отношение на лова и другите 
недървесни биологични ресурси и 
опазването на биологичното 
разнообразие;  
к) Мониторинг на биологичното 
разнообразие в горите; 
………………….. 
7.Развитие на устойчив туризъм 
ш) Развитие на форми на туризъм, 
които щадят биологичното 
разнообразие; 
щ) Създаване на условия за 
управление на защитените 
територии в условия на развиващ 

8. Прилагане на познания, открития и 
практически опит на местното население с 
традиционен начин на живот, съвместими с 
опазването и устойчивото използване на 
биологичните ресурси. 
Възстановителни и поддържащи дейности:  
1. Опазване на екосистеми и естествени 
местообитания и поддържане на 
жизнеспособни популации от видове в 
естествената им среда; 
2. Разработване и изпълнение на планове 
за действие за редки и застрашени видове 
растения и животни; 
3. Възстановяване на деградирали 
екосистеми и местообитания и подпомагане 
възстановяването на застрашените видове; 
4. Създаване и поддържане на съоръжения 
за еx situ опазване; 
5. Възстановяване на застрашени видове и 
реинтродукция в естествените 
местообитания; 
6. Прилагане на агро-екологичните мерки; 
7. Прилагане на “мерки на място” за 
опазване на генетичните ресурси и in situ 
опазването на сортове, породи и раси с 
особен акцент върху местните такива; 
8. Идентифициране на местата с високо 
консервационно значение в 
селскостопанския фонд, които са застрашени 
от загуба на биологично разнообразие. 
Набелязване на мерки за премахване или 
ограничаване на заплахите. 
Образование и повишаване на 
обществената осведоменост:  

1. Подпомагане и насърчаване 
осъзнаването на важността на опазването на 
биологичното разнообразие и необходимите 
за това мерки, както и пропагандирането им 
чрез медиите и включване на темата в 
образователните програми; 
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се туризъм; 
ю) Запазване на висок 
рекреационен капацитет на 
екосистемите и ландшафта; 
я) Мониторинг на въздействието на 
отделните форми на туризъм върху 
биологичното разнообразие. 
8. Предотвратяване или 
намаляване на отрицателното 
въздействие върху 
биоразнообразието, предизвикано 
от промените в климата и 
адаптациите към тях. 
а) Изследване на последствията от 
промяната в климата върху 
биологичното разнообразие и 
предприемане на мерки за тяхното 
ограничаване; 
б) Оценка на влиянието на 
опустиняването и деградацията на 
почвите върху биологичното 
разнообразие и ограничаване на 
последствията от тях. 

2. Широка издателска и рекламна дейност, 
провеждане на периодични информационни 
кампании чрез медиите, в информационните 
центрове и др. за значението на 
биологичното разнообразие; 
 Информационни системи и бази данни: 

1. Осигуряване и/или улесняване достъпа 
или трансфера на технологии, които са от 
значение за опазването и устойчивото 
използване на биологичното разнообразие 
или използват генетични ресурси; 

2. Улесняване обмена на информация; 
3. Информиране на обществото по 

въпросите за биологичното разнообразие 
(CHM); 

4. Обмен на информация в областта на 
биологичната сигурност . 
 

5.Стратегиче
ски план за 
биоразнообр
азието 
2011—2020 и  
целите от 
Аичи за 
биораз-
нообразието 

Секторен 
средносро-
чен 
документ 
2011-2020 г. 

Да подпомогне ефективното 
прилагане на Конвенцията чрез 
стратегически подход, съдържащ 
комбинация от мисия и 
стратегически цели и резултати, 
които да предизвикат 
широкомащабни действия във 
всички Страни и заинтересовани 
лица.  
Да осигури гъвкава рамка за 
определянето на националните и 
регионални цели при осигуряване 
на последователност в прилагането 
на разпоредбите на Конвенцията за 
биологично разнообразие. 
Мисията на Стратегическия план е 
“да се предприемат ефективни и 

 Към Стратегическа цел А  
Цел 1: До 2020 г., но не по-късно, хората да 
са информирани, относно ценностите на 
биоразнообразието и стъпките, които могат 
да предприемат за неговото опазване и 
устойчиво използване. 
Цел 2: До 2020 г., но не по-късно, ценностите 
на биоразнообразието да са интегрирани в 
стратегии и процеси на планиране за 
национално и местно развитие и за 
намаляване на бедността, и да са включени в 
националната отчетност, когато е 
необходимо, и системите за докладване. 
Цел 3: До 2020 г., но не по-късно, стимулите, 
включително вредните за биоразнообразието 
субсидии да са елиминирани, поетапно 
отменени или изменени, с цел да се 

Индикаторите за резултат са 
заложен и в специфичните цели 
и определените към тях мерки. 
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спешни мерки, за спиране на 
загубата на  биологично 
разнообразие, за да се гарантира до 
2020 г. 
Стратегическа цел А – Справяне с 
основните причини за намаляване 
на биоразнообразието, чрез 
интегриране на биоразнообразието 
в работата на правителството и 
обществото. 
Стратегическа цел В – Да се 
намали прекият натиск върху 
биоразнообразието и да се 
насърчава устойчивото ползване. 
Стратегическа цел С – Да се 
подобри състоянието на 
биоразнообразието, чрез опазване  
на екосистемите, видовете и 
генетичното разнообразие. 
Стратегическа цел D – Да се 
увеличат ползите от 
биоразнообразието и 
екосистемните услуги за всички. 
Стратегическа цел Е – 
Подобряване на прилагането чрез 
обществено планиране, управление 
на знанията и укрепване на 
капацитета. 
 

минимизира или избегне тяхното негативно 
въздействие и да бъдат създадени и 
приложени положителни стимули за 
опазването и устойчивото използване на 
биоразнообразието. 
Цел 4: До 2020 г., но не по-късно, 
правителствата, бизнесът и всички 
заинтересовани страни на всички нива, да са 
предприели стъпки за постигането, или вече 
да са приложили планове за устойчиво 
производство и потребление и да са запазили 
нивата на вредното въздействие от 
използването на природни ресурси в рамките 
на безопасните екологични ограничения. 
Към Стратегическа цел В  
Цел  5: До 2020 г., темпото на загубата на 
естествените местообитания, включително 
горите, да се намали най-малко наполовина. 
Цел 6: До 2020 г., запасите от риба, 
безгръбначни животни и водни растения да 
се управляват и събират устойчиво, 
законосъобразно и да се прилагат 
екосистемни подходи, така че прекомерният 
риболов да бъде избягван, да се въведат 
планове и мерки за възстановяване на 
изчезващите видове. 
Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони, 
водните стопанства и горите да се управляват 
устойчиво, като се гарантира запазването на 
биоразнообразието. 
Цели 8: До 2020 замърсяването, включително 
от излишни хранителни вещества, да се сведе 
до ниво, безопасно за функционирането на 
екосистемите и биоразнообразието. 
Цел 9:  До 2020 г. да се идентифицират и да 
се поставят като приоритет инвазивните 
видове и популации, приоритизираните 
видове да бъдат контролирани или 
унищожени. 
Към Стратегическа цел С  
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Цел 11: До 2020 г. да бъдат съхранени поне 
17% от сухоземните и вътрешните водни 
площи, както и 10% от крайбрежните и 
морски райони, особено тези, с особена 
важност за биоразнообразието и 
предоставянето на екосистемни услуги. 
Цел 12: До 2020 г. да бъде предотвратено 
изчезването на познатите застрашени видове, 
а състоянието на тяхното опазване, особено 
на тези пред изчезване, да се подобри и 
поддържа. 
Цел 13: До 2020 г. да се запази генетичното 
разнообразие на култивираните растения, 
селскостопанските и домашни животни и на 
техните диви родственици, включително и на 
ценните от социално-икономическа и 
културна гледна точка видове, като се 
разработят и приложат стратегии за свеждане 
до минимум на генетичната ерозия, и 
опазване на тяхното генетично разнообразие. 
Към Стратегическа цел D  
Цел 14: До 2020 г. да бъдат възстановени и 
опазвани екосистемите, които предоставят 
жизненоважни услуги, включително такива, 
свързани с вода, които допринасят за 
здравето, прехраната и благосъстоянието, 
като се вземат предвид нуждите на жените, 
коренните и местни общности, бедните и 
уязвимите слоеве от населението. 
Цел 15: До 2020 г. да бъдат повишени 
устойчивостта на екосистемите и приносът 
на биоразнообразието към натрупването на 
въглеродни запаси, чрез запазване и 
възстановяване, включително 
възстановяването на поне 15% от 
деградиралите екосистеми. 
Цел 16: До 2015 г. да влезе в сила 
Протоколът от Нагоя за Достъп до 
генетичните ресурси и честното и 
справедливо разпределяне на ползите от 
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тяхното използване. 
Към Стратегическа цел Е  
Цел 17: До 2015 г. всяка Страна да 
разработи, приеме, като политически 
инструмент и започне прилагането на 
ефективна, обществена и осъвременена 
национална стратегия за биоразнообразието 
и план за действие. 
Цел 18: До 2020 г. традиционните знания, 
нововъведения и практики на коренните и 
местните общности, отнасящи се до 
опазването и устойчивото използване на 
биоразнообразието, както и обичайното 
използване на биологичните ресурси, да се 
почитат, да са предмет на националното 
законодателство и съответни международни 
ангажименти, и напълно да се интегрират и 
отразят при прилагането на Конвенцията. 
Цел 19: До 2020 г. да се подобрят, споделят 
широко и да се предадат и приложат,  
познанията. 
Цел 20: До 2020 г., но не по-късно, 
значително да се увеличи спрямо текущите 
нива, мобилизирането на финансови ресурси, 
за ефективното прилагане на Стратегическия 
план за биоразнообразието 2011-2020. 

6.Програма 
за дейността 
на МОСВ 
юли-
декември 
2010 г. 

Краткосро-
чен, 
секторен, 
планов 
документ 
06-12.2010г. 

Ограничаване и спиране загубата 
на биоразнообразие 

 1. Разработване ЗИД на Закона за лечебните 
растения и ЗЗТ; 
2. Разработване и приемане на наредба за 
извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми и проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и за 
целите на опазване на защитените зони. 
3. Обявяване на 13 защитени зони за 
опазване на дивите птици; 
4. Подготовка на заповеди за обявяване на 50 
защитени зони по Директивата за опазване на 
местообитанията на видове от дивата флора 
и фауна; 
5. Стартиране на процедурата по подготовка 
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на 13 плана за управление на защитени зони. 
7.Цели на 
МОСВ за 
2010 г.240 

Секторен, 
краткосрочен 
планов 
документ 

1. Обезпечаване на ефективна 
защита на видове и местообитания 
с европейско и национално 
значение 
2. Усъвършенстване на подходите и 
методите за осигуряване на 
устойчиво управление на 
биологичното разнообразие в 
съответствие с националните и 
международни условия и стандарти 
3. Устойчиво използване на 
природните ресурси 

Приоритет – 
прекратяване загубата 
на биологично 
разнообразие 
 

1. Разширяване на мрежата от защитени 
територии чрез издаване на заповеди за 
обявяване и промени в площта на ЗТ; 

2. Приемане на планове за управление на 
ЗТ и планове за действие за застрашени 
видове 

3. Пълно транспониране на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна 

4. Разработване и внедряване на 
национална информационна система на 
защитените зони от екологичната мрежа 
Натура 2000 

5. Разработване на национално-
информационна и комуникационна 
стратегия за мрежата на Натура 2000 

6. Ефективен контрол по спазване на 
условията на издадените разрешения за 
ползване на природни ресурси в ЗТ  

7. Брой издадени заповеди 
за промяна/обявяване на ЗТ; 

8. Брой приети планове за 
управление на ЗТ и планове за 
действие на видове 

9. ЗИД на ЗЗТ и ЗБР 
10. Разработена 

комуникационна стратегия за 
мрежата на Натура 2000 

11. Брой извършени 
проверки и осъществен контрол 
по спазване условията и 
режимите в ЗТ 

8.Предизви-
кателства и 
приоритети 
в 
национална-
та политика 
по опазване 
на околната 
среда през 
2011 г. 

Секторен 
краткосроче
н планов 
документ. 

Приоритетите са формулирани по 
политики и области  

Най-важният 
приоритет в 
дейността на МОСВ е 
изграждането на 
Екологичната мрежа 
„НАТУРА 2000”. Той 
произтича пряко от 
изискванията на 
европейското и 
националното 
законодателство. 
Срокът за това е 
определен до 2013 г. 
 

1. Да се ускори разработването и издаването 
на заповеди за обявяване на защитените зони 
през 2011 г. и да се определят  
забранителните режими за различни 
дейности в тях. 
2. Да се опазват редките и защитени 
растителни и животински видове и техните 
местообитания, които са от национална 
значимост. 
3. Да се приемат планове за управление на 
защитените територии и планове за действие 
за растителни и животински видове. 
4. Да се продължи изпълнението на проект 
„Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природните 
местообитания и видове – фаза 1”. 
5. Да се извършват наблюдения на видовете, 

 

240 Данните са извлечени от отчет за изпълнение на целите на МОСВ З 2010 г. http://www.moew.government.bg/?show=144 
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които са обект на Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие 
на основните биологични групи: бозайници 
(16 вида, включително кафява мечка, дива 
коза), птици (127 вида), земноводни и 
влечуги (12 вида, включително два вида 
сухоземни костенурки), риби (15 вида), 
мъхове (5 вида, 3 вида торфени и 2 вида 
листнати мъхове), гъби (7 вида, включително 
хлебна манатарка), висши растения (101 
вида, включително Родопски крем, Водна 
лилия, Витошко лале, Планински крем). Ще 
се набира актуална информация за 
разпространението и числеността им и 
изготвяне на оценки за тяхното състояние.  
6. Значително да се увеличат финансовите 
ресурси през 2011 г. Те могат да бъдат от 
различни източници, насочени към защита на 
природата. 

9.Цели на 
МОСВ за 
2011 г. 

Секторен 
Краткосроч
ен планов 
документ241 

1. Доизграждане на Националната 
екологична мрежа (ЗТ и Натура 
2000) в съответствие с 
ангажиментите на страната, 
произтичащи от европейската 
законодателство 
2. Разработване на ПУ на ЗТ и 
планове за действие за видове 
3. Изпълнение на проектите, 
финансирани по ОПОС ос 3, 
свързани с развитие на 
националната информационна 
система за защитените зони от 
екологичната мрежа Натура 2000; 
картиране на ЗТ и разработване на 
комуникационна стратегия за 
мрежата Натура 2000 
4. Ефективен мониторинг на 

 1. Разработване и издаване на заповеди 
за обявяване на нови ЗТ или промяна в 
територията на съществуващи ЗТ 

2. Осигуряване на нормативни 
предпоставки за подпомагане на 
собствениците на земеделски земи чрез 
стартиране на плащанията по Мярка 213 
„Плащания по Натура 2000 и плащания 
свързани с изпълнението на Директива 
2000/60 ЕС“ по ПРСР 

3. Създаване на възможности за 
устойчиво  развитие на туризма в ЗТ 

4. Усъвършенстване на бази данни за 
биоразнообразието 

5. Подготовка на проектно 
предложение за финансиране по ОПОС за 
оценка на състоянието и видове хабитати на 
територията на България 

1. Обявяване на 80 зони за 
опазване на природни 
местообитания 

2. 12 нави защитени зони за 
опазване на местообитанията 
на водолюбиви птици; 

3. 20 нови заповеди за 
обявяване на ЗТ по ЗЗТ 

4. Заповед за директно 
предоставяне на БФП по 
разработените проектни 
предложения  

241 Информацията е извлечена от отчет на МОСВ за 2011 г. http://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Priorities/Priorities_2012/Otchet_2011_MOSV.pdf 
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биологичното разнообразие 
10.Цели на 
МОСВ за 
2012 г. 

Краткосроч
ен, 
секторен, 
планов 
документ 

1. Доизграждане на Националната 
екологична мрежа от защитени 
територии Натура 2000 
2. Улесняване достъпа на 
обществеността до актуална и 
навременна  информация за 
околната среда, прилагайки 
съвременни информационни 
средства 
3. Формиране на отговорно 
отношение на обществото към 
околната среда и провокиране на 
екологосъобразно  поведение 

 1. Осигуряване на ефективна защита на 
природни местообитания и застрашени 
видове от национално и европейско 
консервационно значение 
2. Подобряване на информационното 
осигуряване и мониторинга на дейностите по 
опазване на околната среда 
3. Промяна в общественото поведение в 
посока  отговорно отношение към околната 
среда 

1. Издаване на 50 нови 
заповеди за обявяване на нови 
защитени зони 
2. Стартиране на процедура за 
промени в площта на 30 
обявени защитени територии 
по ЗЗТ 
3. Одобряване на 7 бр. планове 
за действие за видове 
4. Одобряване на 4 бр. ПУ на 
ЗТ 
5. Усъвършенстване на базите 
данни за биоразнообразието в 
страната като основа за вземане 
на управленски решения 
6. Създадена мрежа за 
мониторинг на инвазивни 
видове 
7. Разработени нови модули в 
НСМБР 
8. Осигурена актуална 
информация за 
разпространението и 
числеността на наблюдаваните 
в НСМБР  видове 
9. Изградени стационари за 
осъществяване на горски 
мониторинг  
10. Бр. осъществени 
информационни кампании, вкл. 
от информационните центрове. 

11.Приорите
ти на МОСВ 
за 2012 г. 

Секторен 
краткосроче
н планов 
документ. 

Политика: Ограничаване и спиране 
на загубата на биологично 
разнообразие 

 1. Да продължим ускореното разработване и 
издаване на заповеди за обявяване и промяна 
в границите на защитени територии и 
защитени зони и определяне на 
ограничителни режими за различни дейности 
в тях. 
2. Да се разработят и приемат планове за 
управление на защитените територии и 

1. Обезпечаване на ефективна 
защита на природни 
местообитания и видове с 
европейско и национално 
значение в Националната 
екологична мрежа и извън нея. 
2. Осигуряване на нормативни 
предпоставки за подпомагане на 
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планове за действие за растителни и 
животински видове. 
 

собственици на земеделски земи 
чрез директни плащания по 
новата Мярка 213 „Плащания по 
Натура 2000 и плащания, 
свързани с Директива 
2000/60/ЕС” по Програмата за 
развитие на селските райони.  
3. Усъвършенстване на 
подходите и мерките за опазване 
и устойчиво управление на 
биологичното разнообразие, в 
съответствие с актуалните 
национални и международни 
условия. 
4. Създаване на възможности за 
развитието на туризма, вкл. на 
всички форми на 
специализирания туризъм, както 
и за прилагане на устойчиви 
практики за ползване на 
природните ресурси 

12.Директив
а 
2009/147/ЕО  
относно 
опазването 
на дивите 
птици 

Документ 
на 
Европейски
я 
Парламент 
и Съвета 
30.11.2009г. 

Основна цел на опазването е 
дългосрочна защита и управление 
на природните ресурси като 
неразделна част от наследството на 
народите на Европа. 
1. Настоящата директива се отнася 
до опазването на всички видове 
естествено живеещи в диво 
състояние птици на европейската 
територия на държавите-членки, за 
които се прилага Договорът. Тя има 
за цел защитата, управлението и 
регулирането на тези видове и 
урежда тяхното използване.  
2. Настоящата директива се 
прилага за птиците, както и за 
техните яйца, гнезда и 
местообитания.  

 1. Запазването, поддържането и 
възстановяването на биотопите и 
местообитанията включват основно следните 
мерки:  
а) създаване на защитени зони;  
б) поддръжка и управление в съответствие с 
екологичните нужди на местообитанията във 
и извън защитените зони;  
в) възстановяване на разрушените биотопи; 
2. Държавите-членки вземат подобни мерки 
за редовно срещащите се мигриращи видове, 
които не са посочени в приложение I, като 
вземат предвид нуждите им от защита в 
сухоземната и морската географска зона на 
прилагане на настоящата директива, по 
отношение на техните райони на 
размножаване, смяна на перата и зимуване и 
междинните зони по време на техните 

От 2005 г. Европейската 
комисия работи съвместно с 
Европейската агенция за 
околната среда за разработване 
на набор от европейски 
индикатори на биологичното 
разнообразие — известни като 
индикатори SEBI 2010 — за 
измерване на напредъка при 
постигане на целта 
да се спре загубата на 
биологично разнообразие в 
Европа до 2010 г. 
Индикатори: 
Състояние и тенденции на 
компонентите на 
биологичното разнообразие 
1. Изобилие и разпределение на 
избрани видове (напр. птици, 
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миграционни маршрути.  
3. За тази цел държавите-членки придават 
особено значение на защитата на влажните 
зони и особено на влажните зони от 
международно значение. 
4. В защитените зони, посочени в параграфи 
1 и 2, държавите-членки вземат подходящи 
мерки за избягване на замърсяването или 
влошаване на условията в местообитанията, 
или всякакво обезпокояване на птиците, 
доколкото те имат съществено значение за 
постигане целите на настоящия член. Извън 
тези защитени зони държавите-членки също 
така се стремят да избягват замърсяването и 
влошаването на местообитанията. 
5. По отношение на лова, улавянето или 
убиването на птици в рамките на настоящата 
директива държавите-членки забраняват 
използването на всички средства, 
съоръжения и методи, и по-специално 
изброените в приложение IV, буква а), които 
се използват за широкомащабно или 
неизбирателно улавяне или убиване на 
птици, или такова, което би предизвикало 
изчезване в даден район на даден вид. 
6. Държавите-членки предават на Комисията 
на всеки три години, считано от 7 април 1981 
г., доклад за прилагането на съответните 
национални разпоредби, приети по силата на 
настоящата директива. 

пеперуди) 
2. Изменение на състоянието на 
застрашените видове 
3. Изменение на състоянието на 
защитените видове от интерес 
за Европа 
4. Тенденции в обема на 
екосистемите 
5. Тенденции в 
местообитанията от интерес за 
Европа 
6. Тенденции в генетичното 
разнообразие на домашните 
видове (животни, култури) 
7. Обем на национално 
определените защитени зони 
8. Обем на териториите по 
Натура 2000 
Заплахи за биологичното 
разнообразие 
9. Критични натоварвания за 
прекомерни отлагания на азот 
10. Тенденции в инвазивните 
видове в Европа 
11. Въздействие на 
изменението на климата върху 
чувствителните към  
температурата видове 
Цялост на екосистемите, 
стоки и услуги 
12. Морски трофичен индекс на 
европейските морета 
13. Разпокъсване на  
естествените и 
полуестествените зони 
14. Разпокъсване на речните 
системи 
15. Ниво на хранителните 
елементи в преходните, 
крайбрежните и морските води 
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16. Качество на сладката вода 
Устойчиво използване 
17. Горска площ под устойчиво 
управление 
18. Количество на изсъхнали 
дървета в горите 
19. Баланс на азота в селското 
стопанство 
20. Зони, управлявани по 
начин, който потенциално 
подкрепя биологичното 
разнообразие 
21. Състояние на рибните 
запаси с търговско значение 
в Европа 
22. Качество на отпадъчните 
води от рибовъдни 
стопанства за костни риби 
23. Екологичен отпечатък на 
европейските държави 
върху останалия свят 
Други 
24. Заявления за патент на 
базата на генетични ресурси 
25. Финансиране на 
управлението на биологичното 
разнообразие 
26. Осведоменост и участие на 
широката общественост 

13.Регламен
т (ЕО) № 
338/97  
относно 
защитата на 
видовете от 
дивата 
флора и 
фауна чрез 
регулиране 
на 

На Съвета 
на ЕО от  
9.12.1996 г.  
 

Предмет на настоящия регламент е 
защитата на видовете от дивата 
флора и фауна и гарантирането на 
тяхното опазване чрез регулиране 
на търговията с тях в съответствие 
със следващите разпоредби. 

 Косвено засяга НП, поради което в 
настоящото приложение не са представени 
детайлно мерките за регулиране на износа и 
реекспорта на видове. 
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търговията с 
тях 
14.Конвенция 
за 
биологичното 
разнообразие 
 

Междуна-
родно 
споразумение, 
ратифицирано 
със закон, 
приет от 37-о 
НС на 
29.02.1996 г. 
(ДВ, бр. 22 от 
15.03.1996г.) 

Опазване на биологичното 
разнообразие, устойчиво 
използване на неговите компоненти 
и справедлива и разумна подялба 
на ползите, произтичащи от 
използването на генетични ресурси 
чрез съответен трансфер на 
необходими технологии, вземайки 
предвид всички права върху тези 
ресурси и технологии, и чрез 
подходящо финансиране. 

 1. Всяка договаряща страна съобразно 
собствените си условия и възможности: 

а) разработва национални стратегии, 
планове или програми за опазването и 
устойчивото използване на биологичното 
разнообразие или адаптира за целта 
съществуващи стратегии, планове или 
програми, които отразяват мерките, 
постановени от тази конвенция и отнасящи 
се за всяка договаряща страна; и 

b) интегрира, доколкото е възможно и 
подходящо, опазването и устойчивото 
използване на биологичното разнообразие в 
съответните секторни или междусекторни 
планове, програми и политика. 
2. Всяка договаряща страна, доколкото е 
възможно и подходящо и особено за целите 
на членове от 8 до 10: 

а) идентифицира компонентите на 
биологичното разнообразие, които са важни 
за неговото опазване и устойчиво 
използване, като се има предвид списъка с 
категориите в приложение I; 

b) наблюдава и контролира чрез 
вземане на проби и други методи 
идентифицираните компоненти на 
биологичното разнообразие; 

c) идентифицира процеси и категории 
дейности, които имат или могат да имат 
значително вредно въздействие върху 
опазването и устойчивото използване на 
биологичното разнообразие, и наблюдава и 
контролира последствията чрез вземане на 
проби и други средства;  
3. Всяка договаряща страна, доколкото е 
възможно и подходящо: 

а) създава система от защитени 
територии или територии, където е 
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необходимо да се вземат специални мерки за 
опазване на биологичното разнообразие; 

b) разработва, където е необходимо, 
указания за избор, установяване и 
управление на защитени територии или 
териториите; 

c) регулира или управлява 
биологичните ресурси във или извън 
защитените територии с цел да се осигури 
тяхното опазване и устойчиво използване; 

d) осигурява опазването на 
екосистемите, естествените местообитания и 
поддържане на ценните популации от видове 
в естествената им среда; 

e) осигурява екологосъобразно и 
устойчиво развитие в територии, съседни на 
защитените, с цел бъдещо разширяване на 
тези територии; 

f) възстановява деградиралите 
екосистеми и осигурява възстановяването на 
застрашените видове чрез разработване и 
прилагане на планове или стратегии за 
управление;………………………….. 

h) предотвратява интродуцирането на 
чуждоземни видове, които заплашват 
екосистемите, местообитанията или 
видовете, и контролира и унищожава тези 
чуждоземни видове;…………………… 

k) развива и поддържа необходимото 
законодателство или други регулативни 
мерки за опазване на застрашените видове и 
популации; 

l) където са установени значителни 
вредни въздействия върху биологичното 
разнообразие, съгласно чл. 7 регулира или 
управлява съответните процеси и категории 
дейности; ………………………….. 
4. Всяка договаряща страна, доколкото е 
възможно и подходящо и преди всичко като 
допълнение на мерките "in-situ":……………. 
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b) изгражда и поддържа съоръжения за 
"еx-situ" опазване и научни изследвания на 
растенията, животните и микроорганизмите, 
за предпочитане в страната, от която 
произхождат генетичните ресурси; 

c) взима мерки за възстановяване на 
застрашените видове и за тяхното повторно 
интродуциране в естествените им 
местообитания при подходящи условия; 

d) регулира и управлява събирането на 
биологични ресурси от естествените им 
местообитания за целите на "еx-situ" 
опазването, така че да не се застрашават 
екосистемите и популациите ……………. 
5. Договарящите страни, отчитайки 
специфичните нужди на развиващите се 
страни: 

а) разработват и поддържат програми за 
научно и техническо обучение и практика по 
вземане на мерки за определяне, опазване и 
устойчиво използване на биологичното 
разнообразие и неговите компоненти  

b) подпомагат и насърчават 
изследванията, които допринасят за 
опазването и устойчивото използване на 
биологичното разнообразие………… 
6. Договарящите страни: 

а) подпомагат и насърчават 
осъзнаването на важността на опазването на 
биологичното разнообразие и необходимите 
за това мерки, както и пропагандирането им 
чрез медиите и включването на темата в 
образователните програми; 

b) си сътрудничат по подходящ начин с 
други страни и международни организации 
при разработването на програми за обучение 
и осведомяване на обществеността по 
отношение опазването и устойчивото 
използване на биологичното разнообразие. 
7. Всяка договаряща страна, доколкото е 
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възможно и подходящо: 
а) въвежда подходящи процедури, 

изискващи оценка за въздействие върху 
околната среда от страна на предложени 
проекти, които биха могли да имат 
значително вредно въздействие върху 
биологичното разнообразие, за да се избегне 
или сведе до минимум това въздействие, и 
където е възможно, осигурява участие на 
обществеността в тези процедури; 

b) въвежда подходящи мерки, с които 
да се осигури своевременно отчитане на 
екологичните последици на програмите и 
политиките, които биха могли да имат 
значително вредно въздействие върху 
биологичното разнообразие; 

c) подпомага на базата на взаимност 
уведомяването, обмена на информация и 
консултации по дейностите под тяхна 
юрисдикция или контрол, които биха могли 
да нанесат значителни вреди на 
биологичното разнообразие на други 
държави или територии извън границите на 
националната юрисдикция, чрез насърчаване 
на сключването на съответни двустранни, 
регионални или многостранни споразумения; 
8. Обмен на информация 

1. Договарящите страни улесняват 
обмена на информация от всички обществено 
достъпни източници, отнасяща се до 
опазването и устойчивото използване на 
биологичното разнообразие, …………….. 

2. Подобен обмен на информация 
включва обмен на резултати от технически, 
научни и социално икономически 
проучвания, както и информация за програми 
за обучение и наблюдение, специализирани 
знания, местни и традиционни знания, ……. 

15.Конвен-
ция 

Междуна-
родно 

Страните не разрешават търговията 
с екземпляри от видовете, 

 Мерки, предприемани от страните 
1. Страните вземат подходящи мерки за 
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по междуна-
родната 
търговия със 
застрашени 
видове от 
дивата 
фауна и 
флора 

споразу-
мение, 
ратифицира
но с 
Решение на 
Великото 
НС от 
12.12.1990г.
(ДВ, бр. 103 
от 1990г.) В 
сила за 
Република 
България от 
16.04.1991г. 

включени в Приложения I, II и III, 
освен в съответствие с 
разпоредбите на тази конвенция. 

прилагане разпоредбите на тази конвенция и 
за забрана на търговията с екземпляри в 
нарушението й. Тези мерки включват: 
а) наказания за търгуване с такива 
екземпляри или връщането им; и 
б) конфискация на такива екземпляри или 
връщането им в държавата износителка. 
……… 

16.Конвенци
ята за 
влажните 
зони от 
международ-
но значение, 
по- 
специално 
като 
Местообита-
ние за 
водолюбиви 
птици 
(Рамсарска 
конвенция) 

Междуна-
родно 
споразуме-
ние 
одобрено на 
2.02.1971г.  
Решение № 
389 на МС 
от 
18.11.1974г.  
В сила за 
България от 
24.01.1976г. 

Опазване и широко ползване на 
всички влажни зони чрез местни, 
регионални и национални действия 
и международно сътрудничество, 
като принос към устойчивото 
развитие на Земята”. Влажните 
зони са области, като блата, 
тресавища, торфени блата или вода 
независимо дали са естествени или 
изкуствени, постоянни или 
временни, с вода, която е статична 
или течаща, прясна, възсолена или 
солена, включително области с 
морска вода, чиято дълбочина при 
отлив не превишава шест метра. 
Водолюбиви птици са птици, 
екологически зависими от 
влажни зони. 

 1. Всяка договаряща страна стимулира 
запазването на влажни зони и водолюбиви 
птици чрез създаването на естествени 
резерви от влажни зони, независимо дали те 
са включени или не в списъка, и осигурява 
тяхното адекватно опазване. 

2. Когато договаряща страна, следвайки 
свой спешен национален интерес, заличи или 
ограничи границите на дадена влажна зона, 
включена в списъка, тя, доколкото е 
възможно, компенсира всякаква загуба на 
ресурси от влажни зони, и по-специално 
създава допълнителни естествени резерви за 
водолюбиви птици и за защитата в същата 
област или на друго място на адекватен 
относителен дял от оригиналните 
местообитания. 

3. Договарящите страни стимулират 
изследванията и обмяната на данни и 
публикации относно влажните зони и 
тяхната флора и фауна. 

4. Договарящите страни полагат усилия да 
увеличат чрез управление популациите от 
водолюбиви птици на подходящи влажни 
зони. 

5. Договарящите страни стимулират 
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обучението на кадри, компетентни в областта 
на изследванията, управлението и опазването 
на влажни зони. 

17. Конвенция 
за опазване на 
мигриращите 
видове диви 
животни 

Ратифицира
на със 
закон, 
приет от 38 
НС на 
23.07.1999г.
(ДВ, бр. 69 
от 
3.08.1999г.) 

1. Страните признават значението 
на опазването на мигриращите 
видове и на съгласието на 
държавите в региона да 
предприемат действия с тази цел, 
когато това е възможно и 
подходящо, като отделят специално 
внимание на мигриращите видове, 
чийто природозащитен статус е 
неблагоприятен, и като 
самостоятелно или в 
сътрудничество вземат 
подходящите и необходими мерки 
за опазването на такива видове и 
техните местообитания. 
2. Страните признават 
необходимостта от предприемане 
на действия, за да се избегне 
превръщането на мигриращите 
видове в застрашени. 

 1. Страните, които са държави в региона за 
даден мигриращ вид, включен в 
приложение I, полагат усилия: 
а) да опазват и, където е възможно и 
подходящо, да възстановяват онези 
местообитания на вида, които са от значение 
за отстраняване на опасността от изчезване 
на този вид; 
b) да предотвратяват, отстраняват, 
компенсират или свеждат до минимум, 
според случая, неблагоприятните ефекти от 
дейности или обстоятелства, които сериозно 
затрудняват или спират миграцията на 
видовете; и 
с) доколкото е възможно и подходящо, да 
предотвратяват, намаляват или контролират 
факторите, които застрашават или които има 
вероятност да застрашат вида, включително 
стриктно да контролират въвеждането на 
екзотични видове, и да контролират или 
елиминират вече въведени екзотични видове. 
2. Страните, които са държави в региона за 
даден мигриращ вид, включен в 
приложение I, забраняват улова на животни, 
принадлежащи към този вид. Изключения 
при тази забрана могат да се правят само ако: 
а) уловът е за научни цели; 
b) уловът е с цел нарастване на 
размножаването или възможността за 
оцеляване на засегнатия вид; 
с) уловът е за нуждите на хора, ползващи 
съответния вид за традиционно препитание; 
d) когато извънредни обстоятелства налагат 
това; при условие че подобни изключения са 
точно определени по съдържание и 
ограничени в пространството и времето. 
Такъв улов не трябва да наврежда на дадения 
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вид. 
18. Конвен-
ция за 
опазване на 
дивата 
европейска 
флора и 
фауна и 
природните 
местообитан
ия (Бонска 
Конвенция) 

Ратифицира
на от 
Великото 
НС с от 
25.01.1991г. 
(ДВ, бр. 13 
от 1991 г.) 
В сила за 
Република 
България от 
1.05.1991 г. 

1. Целите на тази конвенция са 
запазването на дивата флора и 
фауна и техните местообитания и 
по-специално на тези видове и 
местообитания, чието запазване 
изисква сътрудничеството на 
няколко държави, както и 
подпомагането на това 
сътрудничество.  
2. Специално внимание се отделя 
на застрашените и уязвими видове, 
включително застрашените и 
уязвими мигриращи видове. 
……………………. 

 1. Всяка договаряща страна взема 
съответните и необходимите законодателни 
и административни мерки за осигуряване 
запазването на природните местообитания на 
дивите видове от флората и фауната, особено 
на тези, които са изброени в приложения ¹ I и 
II, както и да осигури запазването на 
застрашените от изчезване природни 
местообитания………………. 
2. Всяка договаряща страна взема 
съответните необходими законодателни и 
административни мерки за осигуряване на 
специална защита на видовете от дивата 
фауна, изброени в приложение ¹ II. По 
отношение на тези видове следните дейности 
подлежат на специална забрана:  
а) всички форми на умишлено залавяне, 
задържане и убиване;  
б) умишленото повреждане или 
унищожаване на места за размножаване или 
почивка;  
в) умишленото обезпокояване на дивата 
фауна, особено през периода на 
размножаване, отглеждане на малките и 
зимуване, доколкото това обезпокояване има 
значение, предвид целите на тази конвенция;  
г) умишленото унищожаване или вземане на 
яйца от дивите животни или задържането на 
тези яйца, дори ако те са празни;  
д) притежаването или вътрешната търговия с 
тези животни, живи или мъртви, 
включително препарирани животни и лесно 
разпознаваема част или произведен продукт 
от тях, когато това допринася за ефективното 
действие на този член………………….. 

 

19.Стратегия 
на ЕС за 
биологичното 
разнообразие 

Приета с 
Решение на 
Съвета на 
3.05.2011г. 

Визия за 2050 г. 
До 2050 г. биологичното 
разнообразие в ЕС и услугите от 
екосистеми, които то 

 1. Завършване на изграждането на 
мрежата Натура 2000 и гарантиране на добро 
управление 

2. Осигуряване на адекватно 
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до 2020 г. предлага — неговият природен 
капитал — са защитени, ценени и 
подходящо възстановени заради 
непреходната стойност и 
съществения принос на 
биологичното разнообразие за 
човешкото благоденствие и 
икономически разцвет така, че се 
избягват катастрофални промени, 
предизвикани от загубата на 
биологично разнообразие. 
Водеща цел за 2020 г. 
Да спре загубата на биологично 
разнообразие и влошаването на 
услугите от екосистемите в ЕС до 
2020 г., да ги възстанови, 
доколкото това е възможно, като се 
увеличи приносът на ЕС за спиране 
на загубата на биологично 
разнообразие в световен мащаб. 
Цел 1 Да спре влошаването на 
състоянието на всички видове и 
местообитания, включени в 
законодателството на ЕС за 
природата и да постигне 
значително и измеримо 
подобрение в състоянието им така, 
че в сравнение с настоящите 
оценки: (i) броят на 
оценките, показващи подобрен 
природозащитен статус съгласно 
директивата за местообитанията да 
се увеличи със 100 % за  
местообитанията и с 50 % за 
видовете; 
и (ii) броят на оценките, показващи 
сигурен или подобрен статус 
съгласно директивата за птиците да 
се увеличи с 50% до 2020 г. 
Цел 2 До 2020 г. екосистемите и 

финансиране за териториите от Натура 2000 
3. Повишаване на осведомеността и 

участието на заинтересованите страни и 
подобряване на прилагането 

4. Подобрение и рационализиране на 
мониторинга и отчетността 

5. Разширяване на познанията за 
екосистемите и техните услуги в ЕС 

6. Определяне на приоритети за 
възстановяване и поощряване на 
използването на екологична инфраструктура 

7. Гарантиране на нулева нетна загуба 
на биологично разнообразие иуслуги от 
екосистеми 

8. По-добро насочване на развитието на 
селските райони към опазване на 
биологичното разнообразие 

9. Опазване на земеделското генетично 
разнообразие на Европа 

10. Насърчаване на горските стопани да 
опазват и подобряват биологичното 
разнообразие на горите 

11. Интегриране на мерките в областта 
на биологичното разнообразие в плановете 
за управление на горите 

12. Елиминиране на неблагоприятните 
въздействия върху рибните запаси, видове, 
местообитания и екосистеми 

13. Укрепване на режимите на ЕС 
относно здравето на растенията и животните 

14. Създаване на специален инструмент 
относно агресивните екзотични видове 

15. Ограничаване на непреките фактори 
за загуба на биологично разнообразие 

16. Мобилизиране на допълнителни 
ресурси за опазване на биологичното 
разнообразие в световен мащаб 

17. Проверка на пригодността на 
политиката на ЕС за сътрудничество в 
областта на развитието за целите на 
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техните услуги да се поддържат и 
подобряват чрез създаване на 
зелена инфраструктура и 
възстановяване на поне 15 % от 
нарушените екосистеми. 
Цел 3* А) Селско стопанство: в 
сравнение с базовия сценарий на 
ЕС за 2010 г., до 2020 г. да се 
увеличат максимално земеделските 
райони, както пасища, така и 
обработваеми земи и трайни 
насаждения, които са обхванати от 
мерки, свързани с биологичното 
разнообразие в рамките на ОСП, за 
да се гарантира опазването на 
биологичното разнообразие и да се 
доведе до измеримо подобрение (*) 
в природозащитния статус на 
видове и местообитания, които 
зависят или са засегнати от 
селскостопанската дейност и 
предоставянето на услуги от 
екосистемите, за да се подобри 
устойчивото управление. 
Б) Гори: до 2020 г. да се въведат 
планове за управление на горите 
или равностойни инструменти в 
съответствие с политиката за 
устойчиво управление на горите 
за всички гори, които са публична 
собственост или за горски 
стопанства над определен размер, 
които получават финансиране в 
рамките на политиката за развитие 
на селските райони на ЕС, ….. 
Цел 5: До 2020 г., инвазивните 
чужди видове и техните пътища да 
се установят и подредят 
приоритетно, видовете с приоритет 
да се контролират или унищожават, 

биологичното разнообразие 
18. Регулиране на достъпа до генетични 

ресурси и честното и справедливо споделяне 
на ползите, произтичащи от употребата им. 
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а пътищата да се управляват с цел 
да се предотврати въвеждането и 
установяването на нови инвазивни 
чужди видове. 
Цел 6: До 2020 г. ЕС да засили 
приноса си за предотвратяване на 
глобалната загуба на биологично 
разнообразие. 
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Приложение № 4 
Функции и задачи на органите, отговорни за управлението на националните паркове, съобразно актовете, в които са определени (извлечение) 

Функции и 
задачи на: 

Глава Четвърта на ЗЗТ Устройствен правилник на 
МОСВ 

ПУДДНП, действащ през 
одитирания период 

ПУДДНП в сила от 01.03.2013 г. 

МОСВ и 
регионал-
ните му 
органи 

Чл.46. (1) Министерството на околната 
среда и водите и неговите регионални 
органи провеждат и осъществяват: 
1. управлението и контрола в 
защитените територии; 
2. (изм.- ДВ, бр.28 от 2000 г.) 
управлението, възлагането на 
дейностите по поддържането и 
възстановяването, възлагането на 
туристически дейности, охраната и 
контрола в горите, земите и водните 
площи в защитените територии - 
изключителна държавна собственост. 
Чл.54. (Изм.- ДВ, бр.23 от2002 г.)(1) 
Министерството на околната среда и 
водите създава специализирани карта, 
регистър и информационна система на 
защитените територии. 
(2) Съдържанието на специализираните 
карта, регистър и информационната 
система на защитените територии, 
както и редът за създаването и 
поддържането им, се определят с 
наредба на министъра на околната 
среда и водите и министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството. 

Чл. 2. (1) Министерството на 
околната среда и водите е 
юридическо лице на бюджетна 
издръжка със седалище София и 
адрес: бул. Мария-Луиза 22. 
(2) Министерството на околната 
среда и водите е администрация, 
която подпомага министъра на 
околната среда и водите при 
осъществяване на правомощията 
му, осигурява технически 
дейността му и извършва дейности 
по административното обслужване 
на гражданите и юридическите 
лица. 

- - 

Министър 
на 
околната 
среда и 
водите 

Чл. 47. В изпълнение на своите 
правомощия министърът на околната 
среда и водите: 
1. разработва стратегии, планове, 
програми, законопроекти и подзаконови 
нормативни актове за развитието на 
системата от защитени територии; 
2. изгражда системата от защитени 
територии; 

Чл. 3. (1) Министърът на околната 
среда и водите, наричан по-нататък 
"министъра", ръководи 
разработването и провеждането на 
държавната политика в областта на 
околната среда и водите в 
изпълнение 
на Конституцията и законите, като: 
1. разработва с компетентните 
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3. (изм.- ДВ, бр.23 от2002 г.) организира 
набирането, поддържането в актуално 
състояние и съхраняването на данните 
за защитените територии по чл. 32, ал. 
1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър за създаването на 
специализирани карта, регистър и 
информационна система за тях; 
4. възлага изработването и внася за 
утвърждаване в Министерския съвет 
плановете за управление на 
националните и природните паркове; 
5. възлага изработването и утвърждава 
плановете за управление на останалите 
защитени територии, извън посочените 
в т. 4, и съгласува устройствените и 
технически планове и проекти 
за защитени територии, които не са 
изключителна държавна собственост; 
6. подпомага дейности на собственици 
или ползватели, сдружения, 
неправителствени организации и други, 
насочени към опазването, 
поддържането или възстановяването на 
защитени територии; 
7. организира контрол върху дейността 
на всички собственици и ползватели в 
защитените територии; 
8. координира дейностите на други 
министерства, ведомства, общини, 
обществени организации, научни и 
академични институти и други, 
свързани със защитените територии; 
9. представлява държавата пред 
международни институции и 
организации в областта на защитените 
територии; 
10. прави предложения пред 
международни институции за 
включване на защитени територии в 

органи на изпълнителната власт (в 
секторните политики - транспорт, 
енергетика, строителство, селско 
стопанство, туризъм, 
промишленост, образование и 
други) политиката и стратегията за 
опазване на околната среда в 
Република България; 
2. ръководи чрез Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС) 
Националната система за 
мониторинг на околната среда; 
3. контролира състоянието на 
околната среда на територията на 
страната; 
4. координира контролните 
правомощия на другите органи на 
изпълнителната власт по 
отношение на околната среда; 
5. издава заповеди, разрешителни, 
инструкции и утвърждава 
методики; 
6. съвместно със заинтересуваните 
органи на изпълнителната власт: 
а) издава норми за максимално 
допустими емисии по видове 
замърсители и норми за 
максимално 
допустими концентрации на 
вредни вещества по компоненти на 
средата по райони; 
б) утвърждава методики за оценка 
на въздействието върху околната 
среда (ОВОС); 
в) издава норми за рационално 
използване на възобновими и 
невъзобновими природни ресурси; 
г) осигурява събирането и 
предоставянето на информация за 
състоянието на околната среда; 
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"Листата на биосферните резервати", в 
"Списъка на световното наследство", в 
"Списъка на влажните зони с 
международно значение" и други; 
11. организира охраната на защитените 
територии - изключителна държавна 
собственост; 
12. разпорежда изграждането и 
поддържането на посетителски 
центрове в защитените територии с 
информационни и образователни цели; 
13. създава специализирани структури 
за управление на защитените 
територии. 

д) утвърждава методики за контрол 
на компонентите на околната 
среда; 
7. ежегодно внася в Министерския 
съвет доклад за състоянието на 
околната среда, който след 
приемането му се публикува като 
Национален доклад за състоянието 
и опазването на околната среда; 
8. организира и координира 
дейностите по финансовия 
инструмент на Европейската 
комисия за околна среда (LIFE+). 
(2) Министърът ръководи и 
представлява Министерството на 
околната среда и водите….. 

Дирекция 
НСЗП 

 Чл. 35. Дирекция "Национална 
служба за защита на природата": 
1. подготвя проекти на нормативни 
актове в областта на защита на 
природата и генетично 
модифицирани организми ГМО); 
2. провежда процедури за обявяване 
и промени на защитени територии и 
защитени зони; 
3. провежда процедури по 
възлагането, приемането или 
утвърждаването на планове за 
управление на защитени територии 
и защитени зони; 
4. провежда процедури по оценка за 
съвместимост на инвестиционни 
предложения, проекти, планове и 
програми; 
5. прилага съгласувателни и 
разрешителни режими за 
строителство и дейности в 
защитени територии, 
когато компетентен е министърът; 
6. провежда процедури по 

 Чл. 3. (2) Дейността на дирекциите на 
националните паркове се координира от 
дирекция "Национална служба за защита на 
природата" (НСЗП) при МОСВ. 
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възлагането и утвърждаването на 
планове за действие за растителни и 
животински видове; 
7. подготвя обявяването на 
защитени видове растения и 
животни; 
8. разработва и координира 
контрола по спазването на 
ограничителни режими за уязвими 
биологични ресурси; 
9. организира контрола по спазване 
на минималните изисквания и 
условия, при които могат да се 
отглеждат животните в 
зоологическите градини, цирковете 
и други организации; 
10. прилага лицензионния режим за 
зоологическите градини; 
11. прилага процедурите за 
издаване на разрешения за дейности 
с ГМО в контролирани условия и 
при освобождаването им в околната 
среда; 
12. организира работата на 
Консултативната комисия по ГМО 
към министъра на околната среда и 
водите; 
13. издава разрешителни и 
сертификати, свързани с 
международната търговия със 
застрашени видове от дивата флора 
и фауна; 
14. организира набирането, 
поддържането в актуално състояние 
и съхраняването на данни за 
Националната екологична мрежа и 
създаването на специализирани 
карти, регистри и информационна 
система въз основа на тези данни; 
15. организира създаването и 
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поддържането на национална 
информационна система и публичен 
регистър за работа с ГМО и 
освобождаването им в околната 
среда; 
16. поддържа регистър на 
организациите и лицата, които 
притежават и поддържат колекции 
от диви видове от местната или 
чуждата флора и фауна; 
17. организира и участва в работата 
на Националния съвет по 
биологично разнообразие и на 
Висшия експертен екологичен съвет 
- специализиран състав за 
разглеждане на планове за 
управление на защитени територии; 
18. организира прилагането на 
международни конвенции в 
областта на защита на природата; 
19. предоставя информация за 
Националната екологична мрежа; 
20. подготвя доклади за 
прилагането на директивите на ЕС в 
сектори "Защита на природата" и 
"ГМО"; 
21. участва в работни групи и 
комисии на международни 
конвенции и на Европейската 
комисия (ЕК); 
22. подпомага методически 
дейността на регионалните органи 
по отношение на контрола по 
защитените територии, защитените 
зони, биологичното разнообразие и 
ГМО; 
23. поддържа връзки и координация 
с други ведомства и организации по 
въпросите на защитените 
територии, защитените зони, 
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опазването на биологичното 
разнообразие и ГМО. 

ДНП Чл.49. Дирекциите на националните 
паркове са самостоятелни юридически 
лица на бюджетна издръжка и на пряко 
подчинение на Министерството на 
околната среда и водите. 

 Чл. 2. (1) Дирекциите са 
специализирани регионални органи 
на Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) за 
управление и контрол на 
националните паркове. 
(2) Дирекциите са самостоятелни 
юридически лица на бюджетна 
издръжка. 
Чл. 4. Дирекциите: 
1. участват в процеса на 
разработването на планове за 
управление и устройствени и 
технически планове 
и проекти, като: 
а) изготвят и внасят в МОСВ 
предложения за финансирането на 
планове и проекти; 
б) възлагат разработването на 
технически проекти за осъществяване 
на поддържащи или възстановителни 
дейности, предвидени в ПУ и 
устройствените планове; 
в) предоставят наличната 
информация, необходима за 
разработването на плановете и 
проектите; 
г) подготвят становища по плановете 
и проектите и участват в процеса на 
тяхното приемане; 
2. прилагат плановете и проектите по 
т. 1, като: 
а) възлагат изпълнението на 
дейности и проекти, свързани със: 
научноизследователска работа; 
залесяване и борба с ерозията; 
поддържане и възобновяване на 
горите; изграждане и поддържане на 

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. 5. (1) При провеждане на своята дейност 
ДНП 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 
поверените й защитени територии. 

(2) Дирекцията има контролни, охранителни,  
регулиращи и информационни функции. 

(3) При осъществяване на функциите по ал.  2  
ДНП изпълнява произтичащите от законовите 
и подзаконовите нормативни актове задачи, 
включително като: 
1. изготвя задания за планове за управление и 
ги внася за утвърждаване от министъра на 
околната среда и водите; 
2. възлага разработването на планове за 
управление; 
3. прилага плановете за управление; 
4. участва в разработването на плановете за 
управление и устройствените и техническите 
планове и проекти, 
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туристическа инфраструктура - 
маршрути, маркировка и 
обозначения, заслони и места за 
почивка и други; поддържане или 
възстановяване популациите на 
растителни и животински видове или 
условията в техни местообитания; 
издаване на информационни, 
рекламни, образователни и други 
популярни материали; 
б) разработват, организират и 
координират провеждането на 
образователни и просветни програми 
за посетители на парковете и 
местното население; 
в) организират изграждането и 
функционирането на посетителски и 
информационни центрове; 
г) реализират предвидените 
противопожарни мероприятия; 
д) контролират спазването на 
нормите, режимите и условията, 
залегнали в плановете за управление 
за различните зони на парковете; 
е) осъществяват общ контрол по 
спазване на екологичното 
законодателство; 
3. издават разрешителни за паша, 
събиране на билки, горски плодове, 
гъби и др., както и за поддържащи и 
възстановителни дейности в горите; 
4. контролират съответните органи, 
организации и лица по спазване на: 
а) условията и изпълнението на 
договори за възлагане на дейности по 
т. 2, буква "а"; 
б) условията на концесионни 
договори; 
в) разрешителните по т. 3; 
г) решения по ОВОС; 

като: 
а) изготвя и внася в МОСВ предложения за 
финансирането на планове и проекти; 
б) възлага разработването на технически 
проекти за осъществяване на поддържащи 
или възстановителни дейности, предвидени в 
плановете за управление и устройствените 
планове; 
в) предоставя наличната информация, 
необходима за разработването на планове и 
проекти; 
г) подготвя становища по плановете и 
проектите и участва в процеса на тяхното 
приемане; 
5. прилага плановете и проектите по т. 4, като 
възлага или контролира изпълнението на 
дейности и проекти, свързани със: 
а) научноизследователски работи; 
б) възстановяване на екосистеми и 
съобщества и борба с ерозията; 
в) поддържане и възобновяване на горите; 
г) поддържане и/или възстановяване на 
популациите на растителни и животински 
видове или условията в техните 
местообитания; 
д) изграждане и поддържане на 
посетителската инфраструктура - маршрути, 
маркировки и обозначения, 
заслони и места за почивки и др.; 
е) издаване на информационни, рекламни, 
образователни и други материали за 
популяризиране на дейността на ДНП; 
6. разработва, организира и координира 
провеждането на образователни програми за 
посетителите и местното население в 
поверените й защитени територии; 
7. организира изграждането и 
функционирането на посетителски и 
информационни центрове; 
8. реализира и контролира изпълнението на 

 124 



5. охраняват парковете, вкл. 
опазването им от пожари, като: 
а) организират охраната по 
охранителни участъци; 
б) организират подвижна охрана в 
определени райони и сезони; 
в) осигуряват функционирането на 
контролни пунктове; 
г) осигуряват специализирано 
наблюдение в пожароопасния сезон; 
6. осъществяват мониторинг върху: 
а) състоянието на природни 
екосистеми и съобщества, както и 
върху състоянието на популациите 
на защитени и редки растителни и 
животински видове; 
б) състоянието на други компоненти 
на околната среда - въздух, води, 
почви; 
в) туристическото натоварване; 
7. организират и поддържат база 
данни за: горите; растителните и 
животинските видове и хабитати под 
специален режим; флористичното, 
растително и фаунистично 
разнообразие; туристическото 
натоварване и потенциал; културно-
историческите и други обекти и 
дейности на територията на 
парковете и прилежащите им райони; 
8. предоставят информация за парка 
на заинтересувани организации и 
лица; 
9. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила 
от 20.11.2009 г.) изготвят становища 
по ОВОС, по искания за 
строителство и други дейности в 
парковете в случаите, когато 
компетентен орган за произнасяне е 
министърът на околната среда и 

противопожарни мероприятия; 
9. контролира спазването на нормите, 
режимите и условията съгласно Закона за 
защитените територии (ЗЗТ), заповедите за 
обявяване и плановете за управление; 
10. осъществява общ контрол по спазване на 
законодателството в областта на опазването 
на околната среда, 
биологичното разнообразие и защитените 
територии. 
11. издава разрешителни за: 
а) паша в националния парк в съответствие с 
плановете и проектите по глава четвърта от 
ЗЗТ; 
б) ползване на дървесина от местното 
население в рамките на поддържащите и 
възстановителните дейности в 
горите на територията на националния парк в 
съответствие с плановете и проектите по 
глава четвърта от ЗЗТ; 
в) събиране в търговски количества на гъби, 
лечебни растения и диворастящи плодове, 
които не са лечебни 
растения, на територията на националния 
парк в съответствие с плановете и проектите 
по глава четвърта от 
ЗЗТ и Закона за лечебните растения; 
12. контролира съответните органи, 
организации и лица по спазване на: 
а) условията и изпълнението на договори за 
възлагане на дейности по т. 5; 
б) условията на концесионни договори; 
в) условията в разрешителните по т. 11; 
г) условията в решения по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), 
екологична оценка (ЕО) и 
оценка за съвместимост (ОС); 
13. охранява поверените й защитени 
територии, като: 
а) организира охраната по сектори, паркови 
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водите; 
10. санкционират нарушители в 
предвидените от закона случаи. 
Чл. 15. Дирекциите участват с 
представители във: 
1. Висшия експертен екологичен 
съвет на МОСВ при приемане на 
научни разработки и планове за 
управление за парковете; 
2. Висшия експертен екологичен 
съвет на МОСВ при разглеждане на 
ОВОС на обекти в парковете; 
3. специализирани съвети и 
съвещателни органи в общини и 
други местни организации, когато се 
разглеждат въпроси, пряко или 
косвено свързани с парковете; 
4. лесоустройствени съвещания при 
устройването на държавни 
лесничейства, включващи територии 
около парковете. 
Чл. 16. (1) Дирекциите поддържат 
връзки с висши учебни заведения, 
институти на БАН, лесозащитни, 
семеконтролни и опитни станции, 
обществени организации, физически 
и юридически лица, заинтересувани 
или специализирани в областта на 
опазване на биоразнообразието, 
културно-историческото наследство, 
рекреацията и туризма. 
(2) Дирекциите поддържат връзки с 
администрациите на други 
национални и природни паркове в 
страната и в чужбина. 

участъци и охранителни участъци; 
б) организира подвижна охрана; 
в) осигурява изграждането и 
функционирането на контролни пунктове и 
противопожарни депа; 
г) осигурява специализирано наблюдение 
през пожароопасния сезон; 
14. осъществява мониторинг върху: 
а) състоянието на природни местообитания, 
както и върху състоянието на популациите на 
растителни и 
животински видове; 
б) състоянието на други компоненти на 
околната среда - води, почви; 
в) броя на посетителите; 
г) въздействието на посетителския поток 
върху състоянието на екосистемите; 
15. организира и поддържа база данни за: 
горските екосистеми, природните 
местообитания, растителните и 
животинските видове, посетителския поток, 
културно-историческите обекти, обектите на 
капиталното строителство и други обекти и 
дейности на територията на поверените й 
защитени територии; 
16. предоставя информация за поверените й 
защитени територии на заинтересовани 
организации и лица; 
17. изготвя становища във връзка с процедури 
по ОВОС, ЕО и ОС, по искания за 
строителство и други дейности в парковете; 
18. санкционира нарушителите в 
предвидените от закона случаи. 

Директор 
на ДНП 

Чл.50. В изпълнение на своите 
правомощия директорите на 
регионалните органи на 
Министерството на околната среда и 
водите в защитените територии в своите 

 Чл. 7. Директорът: 
1. ръководи, контролира и отговаря 
за цялостната дейност на дирекцията; 
2. е второстепенен разпоредител с 
бюджетните и други целеви средства 

Чл. 7. (1) Директорът на ДНП организира, 
ръководи и контролира цялостната дейност на 
ДНП, в т.ч.: 
1. осъществява и организира управлението на 
поверените му защитени територии; 
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райони: 
1. осъществяват или организират 
управлението на защитените територии; 
2. организират разработването на 
планове за управление; 
3. прилагат плановете за управление в 
защитени територии- изключителна 
държавна собственост, и осъществяват 
охраната в тях; 
4. (изм.- ДВ, бр.28 от 2000 г.) възлагат 
изпълнението на поддържащи, 
направляващи, регулиращи или 
възстановителни дейности, 
туристически дейности в защитените 
територии-изключителна държавна 
собственост; 
5. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) издават 
годишни разрешителни за паша и 
разрешителни за ползване на дървесина 
от местното население в рамките на 
поддържащите и възстановителните 
дейности в горите, в националните 
паркове и поддържаните резервати, в 
съответствие с плановете и проектите 
по глава четвърта; 
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) 
издават разрешителни за събиране с 
търговски цели на гъби и диворастящи 
плодове, с изключение на такива от 
лечебните растения в националните 
паркове в съответствие с плановете и 
проектите по глава четвърта; 
7. контролират дейностите на 
собствениците или ползвателите на 
гори, земи и водни площи; 
8. координират и контролират 
прилагането на плановете за управление 
в областта на научноизследователската 
работа, поддържащите и 
възстановителните мерки за застрашени 

на дирекцията; 
3. сключва договори за възлагане на 
дейностите по чл. 4, т. 2, буква "а" 
съгласно Правилника по чл. 46, ал. 
2 от Закона за защитените територии; 
4. спира дейности, извършвани в 
нарушение на установените режими 
на парковете; 
5. се разпорежда с ДМА и други 
основни средства на дирекцията; 
6. се разпорежда с конфискуваните 
вещи съгласно наредбата по чл. 84, 
ал. 2 ЗЗТ ; 
7. представлява дирекцията пред 
централни и местни държавни 
органи, организации и лица в 
страната и в чужбина; 
8. отчита ежегодно дейността на 
дирекцията пред МОСВ; 
9. издава наказателни постановления 
за налагане на глоби и определяне на 
обезщетения в предвидените 
от закона случаи; 
10. издава заповеди за налагане на 
имуществени санкции в 
предвидените случаи; 
11. представлява дирекцията пред 
съдебните органи. 

2. организира разработването на планове за 
управление; 
3. прилага плановете за управление в 
поверените му защитени територии; 
4. възлага изпълнението на поддържащи, 
направляващи, регулиращи или 
възстановителни дейности, както и 
дейности за поддържане на инфраструктурата 
в поверените му защитени територии; 
5. издава годишни разрешителни за паша и 
разрешителни за ползване на дървесина от 
местното население в рамките на 
поддържащите и възстановителните дейности 
в горите на територията на националния парк 
в съответствие с утвърдените планове и 
проекти; 
6. издава разрешителни за събиране с 
търговски цели на гъби и диворастящи 
плодове, с изключение на такива 
от лечебните растения, на територията на 
националния парк в съответствие с 
утвърдените планове и проекти; 
7. контролира дейностите на собствениците 
или ползвателите на обекти, гори, земи и 
водни площи; 
8. координира и контролира 
научноизследователската работа, 
поддържащите и възстановителните мерки за 
видове и природни местообитания, 
просветните и образователните програми и 
други природозащитни дейности, 
осъществявани от други държавни органи, 
общини, неправителствени организации и 
лица; 
9. организира мониторинг върху състоянието 
на природни местообитания, популации на 
растителни и животински видове, както и 
върху качествата на други компоненти на 
околната среда - води, почви, въздух; 
10. организира мониторинг върху 
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видове и местообитания, просветните и 
образователните екологични програми 
и други природозащитни дейности, 
осъществявани от други държавни 
органи, общини, неправителствени 
организации и лица; 
9. организират мониторинг върху 
качествата на компонентите на 
околната среда; 
10. (отм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) 
11. организират функционирането на 
посетителски центрове; 
12. санкционират нарушители в 
предвидените случаи. 

посетителския поток и въздействието му 
върху състоянието на екосистемите; 
11. организира функционирането на 
посетителски центрове; 
12. след съгласуване с дирекция "НСЗП" при 
МОСВ, ежегодно до 31 януари представя за 
утвърждаване от 
министъра на околната среда и водите 
годишен план за оперативната и контролната 
дейност на ДНП за 
настоящата година, както и до 30 август - 
план за дейности в защитени територии - 
изключителна държавна 
собственост, за следващата година; 
13. ежегодно до 31 януари представя на 
министъра на околната среда и водите 
годишни отчети за изпълнението на 
годишните планове за оперативната и 
контролната дейност и на годишните планове 
за дейностите в поверените му защитени 
територии - изключителна държавна 
собственост; 
14. осъществява общ контрол по спазване на 
екологичното законодателство; 
15. организира охраната на поверените му 
защитени територии, вкл. опазването им от 
пожари, като: 
а) организира охраната по сектори, паркови 
участъци и охранителни участъци; 
б) организира подвижна охрана в определени 
райони и сезони; 
в) осигурява функционирането на контролни 
пунктове; 
г) осигурява специализирано наблюдение в 
пожароопасния сезон; 
16. координира с други регионални звена 
действията си при възникнали пожари и други 
аварийни ситуации; 
17. предоставя информация в случай на 
възникнали пожари и други аварийни 
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ситуации; 
18. оправомощава длъжностни лица от ДНП 
да съставят предупредителни и констативни 
протоколи, както и актове за установяване на 
административни нарушения в рамките на 
предоставените му компетенции; 
19. санкционира нарушители в  предвидените 
случаи чрез издаване на наказателни 
постановления за налагане 
на глоби или имуществени санкции и 
определя обезщетения; 
20. спира дейности, извършвани в нарушение 
на установените режими на поверените му 
защитени територии; 
21. издава индивидуални административни 
актове в предвидените от закона случаи, в 
това число предписания, заповеди за налагане 
на принудителни  административни мерки; 
22. разпорежда се с бюджетните средства на 
ДНП; 
23. изготвя и внася в МОСВ и други 
институции програми и предложения за 
финансирането на планове и 
проекти; 
24. възлага разработването на технически 
проекти за осъществяване на поддържащи 
или възстановителни дейности, предвидени в 
плановете за управление и устройствените 
планове и проекти; 
25. контролира съответните органи, 
организации и лица по спазване на: 
а) условията и изпълнението на договори за 
възлагане на дейности; 
б) условията на концесионни договори; 
в) разрешителни; 
г) условия в решения по ОВОС, ОС и ЕО; 
26. организира и поддържа база данни за: 
горите, растителните и животинските видове 
и природните местообитания, туристическия 
поток, туристическото въздействие, културно-
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историческите обекти, обектите на 
капиталното строителство и други обекти и 
дейности на територията на поверените му 
защитени 
територии и прилежащите им райони; 
27. организира предоставянето на 
информация за поверените му защитени 
територии на заинтересовани 
организации и лица; 
28. издава становища в рамките на своята 
компетентност; 
29. издава становища във връзка с процедури 
по ОВОС, ОС и ЕО, по искания за 
строителство и други дейности в националния 
парк; 
30. участва във Висшия експертен екологичен 
съвет на МОСВ при приемане на научни 
разработки и планове 
за управление за поверените му защитени 
територии и при разглеждане на ОВОС и ЕО 
на обекти на територията на националния 
парк; 
31. участва лично или чрез упълномощени 
служители на ДНП в специализирани съвети 
и съвещателни органи 
в общини и други местни организации, когато 
се разглеждат въпроси, пряко или косвено 
свързани с поверените му защитени 
територии; 
32. участва лично или чрез упълномощени 
служители на ДНП в процедурите по 
приемането на областни планове за развитие 
на горските територии и горскостопански 
планове на горски и ловни стопанства, 
включващи територии, граничещи с 
поверените му защитени територии; 
33. координира дейностите с ведомства, 
общини, обществени организации, научни и 
академични институти, физически и 
юридически лица, заинтересовани или 
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специализирани в областта на опазване на 
биоразнообразието, културно-историческото 
наследство, рекреацията, туризма и други; 
34. подпомага разработването на 
нормативните и подзаконовите нормативни 
актове, национални и регионални програми и 
стратегии в областта на околната среда; 
35. представлява ДНП пред всички 
министерства, ведомства, организации и лица 
в страната и в чужбина. 
(2) Директорът на ДНП изпълнява и други 
задачи от текущ характер, възложени му от 
министъра на околната среда и водите, 
ресорния заместник-министър, главния 
секретар, директори на дирекции в МОСВ. 
(3) Директорът на ДНП в предвидените в 
закон случаи може да оправомощава 
длъжностни лица от ДНП във връзка с 
волеизявления и действия, които са част от 
съответното производство по издаване на 
административни актове и документи. 

Служител 
от 
парковата 
охрана 

Чл. 69. (1) Охраната в защитените 
територии- изключителна държавна 
собственост, се 
осъществява от паркова охрана. 
(2) Служителите от парковата охрана са 
на пряко подчинение на директорите на 
регионалните органи на 
Министерството на околната среда и 
водите. 
(3) Всеки служител от парковата охрана 
отговаря за определения му 
охранителен участък, носи униформено 
облекло с отличителни знаци и 
огнестрелно оръжие. 
(4) Служителите по ал. 1 трябва да имат 
най-малко средно образование. 
(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Права 
по ал. 3 имат и други служители на 
регионалните органи на 

 Чл. 8. При изпълнение на 
задълженията си по контрола и 
охраната определени от директорите 
служители на дирекциите имат 
право: 
1. да извършват проверки, да 
изискват справки и писмени 
обяснения за всички дейности в 
парковете, извършвани от физически 
и юридически лица; 
2. на свободен достъп до всички 
обекти в парковете във връзка с 
извършването на проверки или 
взимане на проби за установяване на 
увреждане или замърсяване на 
околната среда; 
3. да изискват съдействие от други 
държавни органи; 
4. да съставят актове за нарушения 

(4) При изпълнение на задълженията си по 
контрола и охраната, определени от 
директора на националния 
парк, служители на дирекцията имат право: 
1. да извършват проверки, да изискват 
справки и писмени обяснения за всички 
дейности на територията на 
националния парк, извършвани от физически 
и юридически лица; 
2. на свободен достъп до всички обекти на 
територията на националния парк във връзка 
с извършването на 
проверки или вземане на проби за 
установяване на увреждане или замърсяване 
на околната среда; 
3. да изискват съдействие от други държавни 
органи; 
4. да носят униформено облекло и 
огнестрелно оръжие в предвидените от закона 
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Министерството на околната среда и 
водите, прилагащи Закона за 
защитените територии, определени със 
заповед на министъра на околната среда 
и водите. 
Чл. 70. (1) (Предишен текст на чл. 70 – 
ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Служителите от 
парковата охрана в поверените им 
райони: 
1. охраняват горите, земите и водните 
площи от незаконни ползвания и 
дейности; 
2. следят за спазването на режима в 
защитените територии, определен със 
заповедта за 
обявяване и с плана за управление; 
3. проверяват всички документи, 
разрешаващи ползвания, дейности и 
движение в защитената територия; 
4. следят за спазване на 
противопожарните изисквания, като 
при пожар участват в 
потушаването му; 
5. следят за опазването на водите и 
терените от замърсяване с битови, 
промишлени и други отпадъци; 
6. следят за състоянието на горите и при 
нужда уведомяват директора на 
регионалния орган на Министерството 
на околната среда и водите; 
7. (отм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г.); 
8. опазват флората и фауната; 
9. съпровождат посетителски групи, 
предоставят информация и оказват 
съдействие на посетителите; 
10. поддържат връзка и взаимодействие 
с органите на Планинската 
контролно-спасителна служба, 
противопожарната охрана и 
Министерството на вътрешните 

на действащите нормативни актове в 
областта на околната среда; 
5. да конфискуват вещите и 
предметите на нарушение по реда на 
ЗЗТ; 
6. да носят униформено облекло и 
огнестрелно оръжие в предвидените 
случаи; 
7. да спират МПС в парковете и 
контролните пунктове за проверка. 

случаи. 
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работи; 
11. участват при изпълнението на 
дейности, свързани с възстановяването 
на животински и растителни видове, на 
техните местообитания, както и на 
забележителни обекти на неживата 
природа; 
12. извършват дейности, свързани с 
мониторинга върху качествата на 
компонентите на околната среда; 
13. съставят актове за констатирани 
нарушения; 
14. задържат вещите, предмет на 
нарушение, както и вещите, които са 
послужили за неговото извършване. 
(2) (Нова- ДВ, бр.28 от 2000 г.) 
Служителите по ал.1 могат да спират и 
проверяват превозните средства, 
транспортиращи дървени материали, 
горски и земеделски продукти и други 
в защитената територия, в прилежащите 
населени места и техните землища. 
(3) (Нова- ДВ, бр. 28 от 2000 г.) 
Органите на Министерството на 
вътрешните работи са 
задължени да оказват съдействие при 
проверките по ал. 2. 

Дирекция
/отдел 
„Охрана 
и 
контрол“ 

   Чл. 15. (1) Дирекция "Контрол и охрана": 
1. организира и извършва охраната на горите, 
земите и водните площи в поверените на ДНП 
защитени територии от незаконни действия, 
включително от пожари; 
2. разработва планове и графици за ефективна 
охрана, контрол и борба с възникнали 
пожари; 
3. организира и извършва контрол по спазване 
режима на поверените защитени територии, 
други условия, посочени в устройствените и 
техническите планове и проекти; 
4. организира и извършва контрол над 
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дейността на други ведомства, организации и 
лица на територията на поверените на ДНП 
защитени територии; 
5. 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; 
6. организира и извършва контрол по 
спазването на противопожарните изисквания 
в поверените на ДНП защитени територии, 
като при пожар участва в потушаването му; 
7. извършва проверки на обекти, съоръжения 
и дейности и на всички документи, 
разрешаващи ползване, дейности и движение; 
8. съставя актове за установени нарушения и 
предупредителни и констативни протоколи; 
9. извършва ревизии на охранителните 
участъци; 
10. извършва дейности по прилагането на 
принудителни административни мерки; 
11. спира и проверява превозни средства, 
транспортиращи дървен материал, горски и 
земеделски продукти и други в границите на 
поверените на ДНП защитени територии, в 
прилежащите им населени места и техните 
землища; 
12. поддържа връзки с органите на 
Министерството на вътрешните работи 
(МВР), Главна дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението" към 
МВР и Планинската спасителна служба; 
13. задържа вещите, предмет на нарушение, 
както и вещите, които са послужили за 
неговото извършване; 
14. участва при изпълнение на дейности, 
свързани с възстановяването на животински и 
растителни видове, на 
техните местообитания, както и на 
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забележителни обекти на неживата природа; 
15. извършва дейности, свързани с 
мониторинга върху качествата на 
компонентите на околната среда; 
16. участва в изпълнението на дейности, 
свързани с развитие на посетителската 
инфраструктура; 
17. съпровожда посетителски групи, 
предоставя информация и оказва съдействие 
на посетителите; 
18. участва в разпространението на 
информационни, рекламни, образователни и 
други популярни материали. 
(2) За осъществяване на функциите и задачите 
на дирекцията територията на националния 
парк се разпределя 
на сектори, паркови участъци и охранителни 
участъци. 
(3) Границите и обхватът на секторите, 
парковите участъци и охранителните 
участъци по ал. 2 се определят 
със заповед на директора на ДНП. 
(4) При необходимост дирекция "Контрол и 
охрана" може да организира охрана на 
поверените и защитени територии и чрез 
подвижна охрана и охрана на контролни 
пунктове. 
(5) Служителите на дирекцията могат да 
осъществяват правомощията си и извън 
поверените им сектори, паркови и 
охранителни участъци, както и извън 
установеното им работно време. 
(6) При изпълнение на служебните си 
задължения служителите на дирекцията се 
легитимират със служебни карти.  

 
Правомощия на контролните органи на ИАГ, осъществяващи контрол в горските територии (извлечение от Закона за горите) 
Чл. 197. Служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и 
определените със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите: 
1. имат право на достъп до съответната документация и до обектите, подлежащи на контрол по този закон;  

 135 



2. имат право да изискват документи и да получават информация, необходима за изпълнението на контролните им функции; 
3. имат право да спират превозните средства, които превозват дървесина и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход; 
4. имат право да задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване; 
5. дават консултации и правят предписания при констатиране на пропуски и нарушения; 
6. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения на този закон, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за 
защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на 
селскостопанското имущество и подзаконовите актове по прилагането им; 
7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в 
горите, и съдействат за тяхното разкриване; 
8. контролират спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти; 
9. контролират спазването на противопожарните правила; 
10. контролират спазването на режимите в защитените територии и защитените зони; 
11. извършват експертизи, анализи и оценки на извършените лесовъдски дейности в горските територии; 
12. имат правата по чл. 67, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча;  
13. съставят актове за констатирани нарушения, както и за неизпълнение на задължения на длъжностни лица по този закон; 
14. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии; 
15. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) имат правата по чл. 200, ал. 1, т. 5 и 6. 
Чл. 198. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, извършвани в горските територии, се осъществява от горски инспектори - служители на Изпълнителната 
агенция по горите и нейните структури. 
(2) За горски инспектор може да бъде назначено лице, което:  
1. има придобито: 
а) висше лесовъдско образование; 
б) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) средно лесовъдско образование; 
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с 
налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс; 
3. отговаря на изискванията за носене и съхранение на оръжие, както и за психо-физическа годност и професионална подготовка за заемане на длъжността. 
(3) Условията и редът за назначаване на горски инспектори, както и специфичните изисквания за психо-физическа годност и професионална подготовка по ал. 2 се 
определят с наредбата по чл. 148, ал. 11. 
Чл. 199. (1) Горските инспектори с висше лесовъдско образование имат правомощията по чл. 197. 
(2) Горските инспектори със средно лесовъдско образование имат правомощията по чл. 197, с изключение на това по т. 11. 
Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори имат право да: 
1. отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи; 
2. използват физическа сила и помощни средства само ако не могат да изпълнят служебните си задължения по друг начин, при: 
а) противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане; 
б) задържане на правонарушител; 
в) нападения срещу служителите или граждани; 
г) групови нарушения на обществения ред; 
3. задържат лице, което: 
а) не се подчинява на законно разпореждане; 
б) оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане; 
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4. използват при установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му технически средства или системи, заснемащи или записващи: 
а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение; 
б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението; 
5. използват моторни превозни средства със специален режим на движение; 
6. носят и използват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.  
(2) При задържане на правонарушител по ал. 1, т. 3 незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.  
(3) При предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на полицейските органи. 
Протоколът съдържа: 
1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност; 
2. дата на съставяне на протокола; 
3. дата и място на задържането; 
4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето; 
5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес; 
6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива; 
7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания; 
8. подпис на горския инспектор.  
(4) Преди предаване на лицето и съставянето на протокола по ал. 3 на задържаното лице се извършва медицински преглед. 
(5) Горските инспектори използват физическа сила и помощни средства по ал. 1, т. 2 след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение. 
Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като 
горските инспектори са длъжни:  
1. по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени; 
2. да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка. 
(6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. 
(7) След използване на физическа сила и помощни средства горските инспектори изготвят доклад до ръководителя си.  
(8) Помощни средства са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на 
здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на 
превозни средства. 
(9) Оръжието по ал. 1, т. 6 и по чл. 190, ал. 5 може да се използва единствено при неизбежна отбрана, когато използването му се явява абсолютно необходимо. За всеки 
случай на използване на оръжие се изготвя писмен доклад, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи. 
(10) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение от горските инспектори, както и 
организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните 
работи се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
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Анализ и оценка на Плановете за управление (ПУ) на НП „Пирин“, НП „Рила“ и НП „Централен Балкан“   
 

  ПУ на НП „Пирин“ ПУ на НП „Рила“ ПУ на НП „Централен Балкан“ 

№ Въпрос Да Не Да Не Да Не 

1. Планът приет/одобрен или 
утвърден ли е, съобразно 
предвидения ред? 

Да  
(РМС №646 от 
06.08.2004) 

 Да 
(РМС №522 от 
04.07.2001 г.) 

 Да 
(РМС №522 от 04.07.2001 г.) 

 

2. МОСВ организирало ли е на 
всеки четири години публично 
обсъждане на изпълнението на 
плана? 

 Не  Не  Не 

3. Посочени ясно и добре 
обосновани  ли са причината и 
целта за създаване на национален 
парк?  

Да  Да 
(Заповед № 114 от 
24.03.1992 г на 
министъра на околната 
среда и водите) 

 Да 
(Заповед № РД-506 от 
29.12.1998 г., изменена със 
Заповед № РД-75 от 
03.02.2006 г.) 

 

4. Планът съдържа ли специфични 
цели за изпълнение ? 

Да  Да  Да  

5. Определените в ПУ на НП цели, 
отговарят ли на изискванията  
SMART242: 

      

5.1. - Да са ясно и недвусмислено 
формулирани (конкретни), 
специфични и характерни за 
лицето, отговорно за 
изпълнението на ПУ (в случая 
ДНП);  

Да  Да  Да  

5.2 - Да са измерими, мотивиращи и 
управляеми (Да са обвързани с 
индикатори за измерване и 
оценка) 

Да 
(стр. 236 от ПУ) 

 Да 
(Приложение № 32 от 
ПУ) 

 Да  

242S – specific, significant, stretching 
M – measurable, meaningful, motivational, manageable 
A – attainable, achievable, acceptable, ambitious, action-oriented, agreed upon 
R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented 
T – timely, time bound, tangible, trackable 
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5.3 - Да са актуални, постижими, 
приемливи, амбициозни и 
обвързани с мерки и действия; 

Да  Да  Да  

5.4 - Да са обвързани с конкретни 
срокове за постигането им и 
проследими във времето; 

 Не  Не  Не 
 

5.5 - Да са реалистични, отговорни, 
съотносими и резултатно-
ориентирани. 

Да  Да  Да  

6. Идентифицирани ли са най-
важните заплахи за дивата 
природа и биологичното 
разнообразие? 

Да 
таблица 30 (стр. 
173) от ПУ 

 Да 
(Раздел II. Предписания, 
част 2.0 „Заплахи и 
ограничения“) 

 Да 
Вж. т. 34 и 35 

 

7. Планът съдържа ли начините за 
облекчаване или отстраняване на 
съществуващи заплахи, справяне 
с последствията, методите за 
опазване, прилагани в зоните с 
ограничен достъп, мерките за 
опазване в екосистемите (горски, 
Негорски, земни, водни, др.) 

Да 
таблица 30 (стр. 
173) от ПУ 

 Да 
(В Раздел II. 
Предписания, част 4.0 
„Зониране и режими на 
НП „Рила”) 

 Да  

8. Дефинирани ли ясно защитените 
зони? 

Да  Да  Да  

9. Определени ли са ясно 
приоритетите? 

Да 
(стр. 234 от ПУ) 

 Да 
(Глава последна от 
раздел “Предписания” 
от ПУ съдържа 
тригодишен план за 
действие) 

 Да  

10. Формулирани ли са задачите за 
опазване и защита на околната 
среда? 

Да  Да  Да  

11. Принципите за опазване на 
околната среда и употребата на 
негорска земя дефинирани ли са, 
отчитайки вида на собственост 
(държавен или частен)? 

 Не  Не  Не 

12. Планирани ли са дейности по 
опазване на определени 
изчезнали и застрашени, 

Да  Да  Да  
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ендемични видове? 
13. Определени ли са задачите по 

премахване на нахлуването на 
инвазивни видове?  

Да 
(стр. 138 от ПУ) 

 Да 
(Разработена е Програма 
за намаляване и контрол 
над неместните видове 
(5.1.10) (Раздел II. 
Предписания, част 5.0 
Програми и проекти) 

 Да 
(Разработена е Програма за 
контрол на Неместните 
видове (5.1.10) (Раздел II. 
Предписания, част 5.0 
Програми и проекти) 

 

14. Дефинирани ли са мерките по 
опазване на природата (inanimate 
nature) и почвите?  

Да 
(стр. 131 от ПУ) 

 Да  Да  

15. Има ли показатели, приложими 
за оценка на биоразнообразието, 
здравословното състояние на 
екосистемата и единствени по 
рода си местообитания? 

Да 
(стр. 234 от ПУ) 

 Да 
(Приложение № 32 към 
ПУ) 

 Да  

16. Описани ли са:  
- основанието за разработване на 
плана; - процеса на разработване 
– участници, обществени 
обсъждания;   
- предназначение и особености на 
плана. 

Да 
 

 Да 
С изключение на 
информация за 
проведените 
обществени 
обсъждания 

 Да 
С изключение на информация 
за проведените обществени 
обсъждания 

 

17. Описани ли са: 
- местоположението и границите 
на парка; 
- площта на парка и на 
включените в Него защитени 
територии; 
- фондовата и административна 
принадлежност; 
- законовия статут; 
- собствеността. 

Да  Да 
(В раздел I. Описание, 
част 1.0 „Национален 
парк Рила – общо 
описание” от ПУ) 

 Да 
(В Раздел I, т. 1.1, 1.2., 1.3. 
1.4. и общ преглед) 

 

18. Описана ли е управленската 
структура: 
- организационна структура и 
администрация; 
- персонал – функции; 
- материално – техническо 
обезпечаване. 

Да 
С изключение на 
материално-
техническото 
обезпечаване на 
управленската 
структура 

 Да 
(т.1.5, раздел I. 
„Описание“,  част 1.0 
„Национален парк Рила 
– общо описание”)  
С изключение на 
материално-

 Да 
(В Раздел I, т. 1.5.) 
С изключение на материално-
техническото обезпечаване 
на управленската структура 
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техническото 
обезпечаване на 
управленската 
структура 

19. Описани ли са съществуващи 
проектни разработки ? 

Да  Да 
(В раздел I „Описание“,  
част 4.0 „Хората и 
националния парк”, в т. 
4.3 „Научни 
изследвания”) 

  Не 

20. Описано ли е съществуващото 
функционално зониране и 
режими на парка? 

Да 
(таблица № 8 на стр. 
48 от ПУ) 

 Да 
(В раздел II. 
Предписания , т. 4.0 
Зониране и режими на 
НП “Рила”) 

 Да 
(В Раздел II, т. 4.0.) 

 

21. Описани ли са: 
- факторите за формиране на 
местния климат; 
- елементите на климата. 

Да  Да 
(В раздел I. Описание,  
част 1.0 „Национален 
парк Рила – общо 
описание”, т. 2.0 
„Физикогеографска 
характеристика“, точка 
2.1 „Климат в района на 
НП “Рила”) 

 Да 
(В Раздел I, т. 2.1.) 

 

22. Описани ли са: 
- геоложкия строеж, 
морфоструктури и морфометрия; 
- геоморфологията на релефа. 

Да 
(Табл. 11; стр. 53) 

 Да 
(В раздел I. Описание,  
част 1.0 „Национален 
парк Рила – общо 
описание”, т. 2.0 
„Физикогеографска 
характеристика“, т. 2.2 
„Геоложки и 
геоморфоложки 
строеж”) 

 Да 
(В Раздел I, т. 2.2.) 

 

23. Описани ли са: 
- хидрологията и хидрография; 
- хидрохимия. 

Да 
(Табл. № 16; стр. 60) 

 Да 
(В раздел I. Описание,  
част 1.0 „Национален 
парк Рила – общо 
описание”, т. 2.0 
„Физикогеографска 

 Да 
(В Раздел I, т. 2.3.) 
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характеристика“, т. 2.3 
„Хидрология) 
(В Приложение №5 е 
описано качеството на 
повърхностните води.) 

24. Съдържа ли се информация за: 
- разпространение и 
характеристика на почвите и 
- почвените процеси. 

Да  Да 
(В раздел I. „Описание”,  
част 1.0 „Национален 
парк Рила – общо 
описание”, т. 2.0 
„Физикогеографска 
характеристика“, т. 2.4 
„Почви и почвени 
процеси”. 

 Да 
(В Раздел I, т. 2.4.) 

 

25. Описани ли са екосистемите и 
биотопите? 

Да  Да 
(В раздел I. „Описание”) 

 Да 
(В Раздел I, т. 3.1. 

 

26. Направена ли е класификация на 
растителността и характеристика 
на горскодървесната 
растителност?  

Да 
(табл. № 18, стр. 70) 

 Да 
(В раздел I. „Описание”,  
част 3.0 Биотична х-ка, 
точки 3.2 Растителни 
съобщества и 3.3 
Характеристика на 
горския фонд; 
Приложения 
№№8,9,10,11) 

 Да 
(В Раздел I, т. 3.1. и 3.3.) 

 

27. Описани ли са нисшите растения 
и гъби и висшите растения? 

Да  Да 
(В раздел I. „Описание”,  
част 3.0 Биотична х-ка, 
т. 3.4 Флора, 3.5 
Лечебни растения, 3.6 
Макромицети; 
Приложения №№12.1, 
12.2, 12.3 и 12.4) 

 Да 
(Флора В Раздел I, т. 3.4., 3.5. 
и 3.6.) 

 

28. Описани ли са безгръбначните 
животни, рибите, земноводни и 
влечуги, птици и бозайници? 

Да  Да 
(В раздел I. „Описание”,  
част 3.0 Биотична 
характеристика, т. 3.7 
Фауна; 
Приложения 
№№14,15,16,17,18,19.1) 

 Да 
(Фауна В Раздел I, т. 3.7.) 
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29. Включена ли е информация за: 
- населението и демографска 
характеристика  (вкл. трудова 
заетост и образователна 
структура); 
- селищна мрежа; 
- техническа инфраструктура, 
застроени площи, сгради; 
- селско стопанство; 
- горско стопанство; 
- лов, риболов, събиране на 
природни продукти; 
- туризъм, рекреация, спорт, 
услуги; 
- промишленост; 
- информираност на 
обществеността за обекта и 
отношението към Него. 

Да  Да 
(раздел I. „Описание”: 
7.0 Национален парк 
“Рила” в регионален 
контекст, т. 7.1 
Демографски 
тенденции, 7.2 Влияние 
на промишлените 
обекти, 7.3 Културно-
историческо наследство, 
7.4 Отдих и туризъм, 7.5 
Информираност на 
обществеността за парка 
и отношение към Него) 

 Да  

30. Описано ли е настоящето 
ползване на прилежащите 
територии? 

Да 
(стр. 119 от ПУ) 

 Да 
(Раздел I. „Описание”, т. 
7.6 „НП „Рила” и 
регионалното развитие“) 

 Да 
(В Раздел I, т. 7.1.) 

 

31. Описано ли е културно-
историческото наследство? 

Да  Да 
(Раздел I. „Описание”, т. 
7.3 Културно-
историческо наследство) 

 Да 
(В Раздел I, т. 7.3.) 

 

32. Има ли информация за 
структурата на ландшафта и 
естетическите му качества? 

Да  Да 
(Раздел I. „Описание”, 
част 8.0 Първа оценка, 
т.8.2 Значение на 
ландшафта; Приложение 
№ 27 „Основни групи 
ландшафти в НП „Рила”) 

 Да 
(В Раздел I, т. 6.0.) 

 

33. Описано ли е състоянието на 
компонентите на околната среда ? 

Да 
(стр. 134 от ПУ) 

 Да 
(Раздел I. „Описание”) 

 Да  

34. Има ли екологична оценка по 
отношение на: 
- уязвимост; 
- рядкост; 
- естественост; 

Да 
(СВИТЪК І - 
Приложения 4.5, 
4.10., 4.11., 5.2., 6.3., 
и 6.4) 

 Да  
В раздел I. „Описание”, 
част 8.0 Първа оценка е 
включена информация за 
значението на 

 Да 
(Раздел II, т.8.0.) 
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- типичност; 
- размери; 
- биологично разнообразие; 
- стабилност и Нестабилност. 

биологичното 
разнообразие (8.1), 
Значение на ландшафта 
(8.2) и за системата от 
защитени територии (8.3) 

35. Има ли социална и икономическа 
оценка по отношение на: 
- урбанизираната среда (оценка 
на функционалното зониране, 
застроените територии, 
техническата инфраструктура, 
културно-историческото 
наследство, санитарно-
хигиенните условия) 
- социално-икономическите 
условия (оценка на 
рекреационната дейност и на 
дейностите по ползване на 
ресурсите) 
- собствеността, 
- управлението, 
- формирането на основните и 
специфичните проблеми на 
територията.  

Да 
(стр. 157 от ПУ) 

 Да 
В раздел I. „Описание”, 
част 8.0 Първа оценка е 
включена информация 
за историческо и 
културно значение (8.4) 
и значението за хората, 
местните общности и 
обществото като цяло 
(8.5) 

 Да 
(Раздел II, т.8.0.) 
 

 

36. Записана ли е потенциална 
стойност на защитената 
територия? 

Да 
Но не като 
стойност а като 
ценност и 
възможности 

 Да 
Но не като стойност а 
като ценност и 
възможности 

 Да 
(в първата оценка) 
Но не като стойност а като 
ценност и възможности 

 

37. Определени ли са главните и 
второстепенни цели? 

Да  Да  Да 
(Дългосрочни цели В Раздел 
II, т. 3.0.) 

 

38. В ограниченията записани ли са 
тенденции от естествен и 
антропогенен характер? 

Да 
(стр. 173 от ПУ; 
таблица № 30) 

 Да 
(Раздел II. Предписания, 
част 2.0, т. 2.3 
„Ограничения”) 

 Да 
(В Раздел II, т. 2.3.) 

 

39. Изследван ли е ефектът на 
ограниченията върху 
дългосрочните цели? 
 

Да  Да 
(Оценено е значението 
на ограниченията за 
парка) 

 
 

Да 
(В раздел II, т.2.0.) 
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40. Описани ли са потенциални 

възможности на защитената 
територия? 

Да   Не 
(В рамките на 
предвидените 
проекти е 
предвидено 
тяхното 
изследване) 

 Не 

41. Направено ли е зониране и 
функционално предназначение на 
зоните? 

Да 
(табл. 8, стр. 48 от 
ПУ) 

 Да 
(Раздел II. Предписания, 
част 4.0 Зониране и 
режими на НП „Рила”) 

 Да 
(В Раздел II, т. 4.0.) 
 

 

42. Определени ли са режими и 
норми: 
- по ползване на ресурсите; 
- строителство и инфраструктура; 
- други. 

Да 
(табл. 8, стр. 48 от 
ПУ) 

 Да 
(Раздел II. Предписания, 
част 4.0 Зониране и 
режими на НП „Рила”) 

 Да  

43. Определени ли са приоритети? Да  Да  Да  
44. Разработени ли са програми, 

проекти, оперативни задачи и 
работен план? 

Да  Да 
(Раздел II. Предписания 
, част 5.0 „Програми и 
проекти“; 
включен е тригодишен 
план за действие по 
Плана за управление на 
НП “Рила” (т. 6.0)) 

 Да 
(В Раздел II, т. 5.0.) 

 

45. Предвидено ли е преразглеждане 
на целите и задачите? 

Да  Да 
(Раздел II. 
„Предписания“, част 7.0 
„Преглед на 
изпълнението на целите 
и задачите“; 
Приложение №32) 

 Да 
(В Раздел II, т. 7.0.) 

 

46. Включени ли са библиография, 
списъци, таблици, картен 
материал, речник, други 
приложения? 

Да 
(стр. 242 от ПУ) 

 Да  Да  

47. Изпълнено ли е предвиденото 
преразглеждане на ПУ 

 Не  Не  Не 
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В утвърдените Планове за управление са установени следните пропуски: 
• Не е спазено изискването за организиране от страна на МОСВ на публично обсъждане на изпълнението на ПУ на НП на всеки 4 години съгласно чл. 60, ал. 3 от 

ЗЗТ (т.2). 
• Определените в ПУ на НП специфични цели не са с конкретни срокове за постигането им и Не са проследими във времето (т.5.4). 
• В ПУ на НП Рила и ПУ на НП Централен Балкан Не е включена информация за проведени обществени обсъждания (т.16). 
• Не е изпълнено предвиденото преразглеждане на целите на ПУ и на трите парка (т.47) 
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Приложение № 6 
Сравнителна таблица за съдържанието и вида на някои от основните документи, ползвани в ДНП за документиране и отчитане на извършената охранително-

контролна дейност от служителите по паркова охрана 
 

Показател - ДНП Пирин - ДНП Рила ДНП Централен Балкан 
1. Съдържание 
на личните 
дневници на 
служителя по 
паркова охрана 

- Маршрут, по който извършват обход на 
парковия район (пеш или с МПС); 

-  Метеорологична обстановка; 
- Наблюдения върху посетителския поток; 

(брой туристи, маршрут и движение); 
- Санитарно-хигиенното състояние на 

наблюдавания район; 
- Състояние на туристическата 

инфраструктура, парковите и 
архитектурните елементи; 

- Административна дейност (констатации, 
издадени предписания, констативни 
протоколи, актове, разрешителни документи, 
взаимодействие с други институции) 

- Наблюдение върху биоразнообразието 
(гори, флора и фауна); 

 

- Дата; 
- Маршрут, по който извършват обход на 

парковия район (пеш или с МПС); 
- Следи от човешка дейност; 
- Следи от присъствие на диви животни; 
- Вид растение, обект на комплексен екологичен 

мониторинг (фаза на развитие, площ, която заема 
насаждението и др.) 

- Състояние на гората  
- Следи от стопанска дейност (съобразно 

разрешително или за лични нужди); 
- Необичайно състояние на туристическата 

пътека; 
- Информация за туристи; 
- Констатирани нарушения ; 
- Други. 
- Наименованието на парковия участък; 
- Номера на определения по заповедта на 

директора на ДНП Рила охранителен участък и 
неговата площ; 

- Името, фамилията и длъжността на специалиста 
по парковата охрана. 

- Името, фамилията и длъжността на 
служителя паркова охрана. 
- Месеца, през който се извършва дейността; 
- Наименованието на охранителния участък 
или на КИП-а; 
- Наименованието на парковия участък. 
- Поставена задача; 
- Доклад за изпълнение на поставената 
задача; 
- Подписи на служителя по паркова охрана, 
инспектора, ръководещ ПУ и дата; 

2. Видове 
регистри за 
управление на 
АНП в ДНП. 

- Регистър на 
административнонаказателното 
производство (АНП) - до средата на 2011 г. е 
на хартиен носител, а след м юни 2011 г. и 
на електронен носител; 
- Регистър на издадените предупредителни 
протоколи (ПП)- в електронен вариант. В 
регистъра се попълва и  информация, по кой 
от ПП в последствие има издаден АУАН и 
НП или приложена ПАМ; 
- Регистър на издадените констативни 
протоколи с общ характер - в електронен 
вариант; 

- Дневник за регистриране на съставените актове 
и издадени НП или заповеди за прилагане на ПАМ - 
на хартиен носител; 

- Дневник на контролната дейност – на хартиен 
носител; 

- Регистър за КП, АУАН и издадени НП или 
заповеди за прилагане на ПАМ – на хартиен 
носител; 

- Регистър на съставените КП по извършени 
проверки в района на НП Рила – на хартиен носител. 

 От 2012 г. в дирекцията се поддържат основно два 
регистъра: 

- Дневник на контролната дейност, в който се 

- Регистър на издадените наказателни 
постановления. Регистърът се води на хартиен 
носител в тетрадка, която е прошнурована и 
номерирана; 

- Регистър на контролно-охранителната 
дейност (електронен, базиран на деловодната 
система, в която се архивират електронни 
копия на всички документи постъпили или 
създадени от ДНП) 
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- Регистър на издадените констативни 
протоколи за установяване на 
административни нарушения - в електронен 
вариант. 
 

вписват КП, съставени в резултат от осъществен 
контрол, при който не са установени 
административни нарушения, поддържан от  
началника на отдел „Охрана и контрол“; 

- Регистър за КП, АУАН и издадени НП или 
заповеди за прилагане на ПАМ, поддържан от 
служител в отдел „Административно-правно 
обслужване, финанси и управление на 
собствеността“. 
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Приложение № 7 
Сравнителна таблица за начина на организация на управлението, отчитането, контрола и документирането на дейностите по ползване на природни ресурси в 

националните паркове 

Показател ДНП Пирин ДНП Рила ДНП Централен Балкан 
1. Регулиране 

на пашата 
на 
домашни 
животни 

2. План за управление, т. IV.7. „Паша на 
територията на парка“ от ПУ на НП Пирин; 

3. Инструкция за реда и начина на подаване 
на заявления и издаване на разрешителни за 
паша на домашни животни  на територията на 
ДНП Пирин, утвърдена през 2010 г. от 
директора на парка; 

4. Годишен план за паша на домашни 
животни в ДНП Пирин, утвърден от директора 
на ДНП до 30.03 на съответната година; 

5. Предварителна оценка на биологичните 
ресурси на парка и определените норми за едър 
и дребен рогат добитък на 1 хектар площ; 

6. Заповед на директора на ДНП за реда за 
подаване на заявления за издаване на 
разрешителни за паша след утвърждаване и 
оповестяване на годишния план за паша. 

7. Образци на заявления за издаване на 
разрешителни за паша и образци на 
разрешителни за паша; 

8. Регистър на подадените заявления и на 
издадените разрешителни за паша 

9. За осъществения контрол за спазване на 
условията на издадените разрешителни се 
извършват регулярни проверки от 
специалистите по паркова охрана, 
документирани с КП. 

10. Броят на издадените разрешителни се 
отчита в изготвяните годишни отчети за 
дейността на дирекцията 

1. План за управление Приложение № 28 
„Паша на домашни животни, сенокос, 
прокари”  

2. Инструкция за реда и начина на 
подаване на заявления и издаване на 
разрешителни за паша на домашни животни на 
територията на НП Рила, утвърдена от 
директора на ДНП през 2013 г. 

3. Ресурсна оценка 
4. Годишен план за пашата на домашни 

животни и ползване на сено на територията на 
НП Рила през съответната година 

5. Заповед на Директора за утвърждаване 
на лицата, на които ще се издават 
разрешителни за паша на домашни животни и 
добив на сено; 

6. Образци на заявления за издаване на 
разрешителни за паша и образци на 
разрешителни за паша; 

7. Регистър на подадените заявления за 
издаване на разрешения за паша (на хартиен 
носител по ПУ)  

8. Заповед на директора на ДНП  за 
разрешаване или отказ  на пашуването 

9. Регистър на издадените разрешителни 
за паша 

10. ПП към всяко издадено разрешително 
за паша, в което се определят изискванията, 
които пашуващите следва да спазват; 

11. Месечни описи, изготвени от 
специалистите по паркова охрана за местата за 
паша, броя и вида на пашувалите в парка 
домашни животни, местата, количеството сено 
и събраните тарифни такси   

12. Броят на издадените разрешителни се 
отчита в изготвяните годишни отчети за 

1. Плана за управление,  Приложение №27 
„Територии, разрешени за паша и пасищен 
режим”  

2. Годишен план за пашата и ползването на 
сено в НПЦБ 

3. План за пренасочване на пашата 
(утвърден със заповед  на директора на ДНП 
ЦБ), неразделна част от текущите планове за 
паша и ползване на сено ;Заповед на директора 
на ДНП за утвърждаване на годишен план за 
паша и ползване на сено. 

4. Заповед на Директора за 
разрешаване/отказ от паша и/или добив на 
сено;  

5. Образци на заявления за издаване на 
разрешителни за паша и образци на 
разрешителни за паша;  

6. Регистър на подадените заявления за 
издаване на разрешения за паша и издадените 
заповеди за разрешаване/отказ от паша 
(електронен, в рамките на деловодната 
система) 

7. Отчет за издадените разрешителни за 
паша и ползване на сено. 

8. Броят на издадените разрешителни се 
отчита в изготвяните годишни отчети за 
дейността на дирекцията 
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дейността на дирекцията 
2. Регулиране 
на събирането 
на билки от 
лечебни 
растения 

1. План за управление - Част ІV.3. Събиране 
на гъби, билки, диворастящи плодове 

2. Годишен план за ползване на лечебни 
растения 

3. Броят на издадените разрешителни се 
отчита в изготвяните годишни отчети за 
дейността на дирекцията 

1. План за управление -  Приложение №30 
Видове лечебни растения в НП “Рила” 

2. Годишен план за ползване на лечебни 
растения 

3. Регистър на постъпилите заявления / 
списъци на желаещите да събират билки 
от лечебни растения в ДНП Рила (черна 
боровинка) 

4. Броят на издадените разрешителни се 
отчита в изготвяните годишни отчети за 
дейността на дирекцията 

 

1. План за управление - Приложение № 26 
(Списък на разрешените за ползване 
лечебни растения и билки от тях) 

2. „Устройствен проект за лечебни растения и 
диворастящи плодове, разрешени за 
събиране на територията на НПЦБ, 
утвърден със Заповед № РД 
482/16.07.2009 г. на министъра на околната 
среда и водите 

3. Годишен план за ползване на лечебни 
растения и на диворастящи плодове освен 
тези от лечебни растения в НП Централен 
Балкан 

4. Броят на издадените разрешителни се 
отчита в изготвяните годишни отчети за 
дейността на дирекцията 

3. Регулиране на 
събирането на 
гъби 

1. 1. План за управление – част ІV.3. 
Събиране на гъби, билки, диворастящи 
плодове 

За периода 2010 г. – 2012 г. не са изготвяни 
планове за събиране на гъби, не са подавани 
заявления и не са издавани разрешителни за 
събиране на гъби. 
 

1. План за управление - раздел II, т. 4.0, 
подточка III - 2.3 

2. Годишен план за ползване на гъби за 
стопански цели на територията на НП Рила 

3. Заповед на директора на ДНП за 
определяне на служителите, които издават 
разрешителни за събиране на гъби по 
паркови участъци на дирекцията 

4. Регистър на постъпилите заявления / 
списъци на желаещите да събират гъби по 
чл. 50, т. 6 от ЗЗТ на ДНП „Рила” 

През 2010 г., 2011 г. и 2012 г. не са издавани 
разрешителни за събиране на гъби за 
стопански цели 

1. План за управление - Част ІV.3. Събиране 
на гъби, билки, диворастящи плодове, т. 34 

За периода 2010 г. – 2012 г. не са изготвяни 
планове за събиране на гъби, не са подавани 
заявления и не са издавани разрешителни за 
събиране на гъби. 

 

4. Регулиране на 
поддържащи и 
възстановителни 
дейности в 
горите 

1. Инструкция за реда и начина на 
извършване на поддържащи и 
възстановителни дейности със съпътстващ 
добив на дървесина от местното население 
и възлагане на дърводобив на територията 
на ДНП Пирин, заедно с подробни указания 
за реда и начина на ползване на 
дървесината от поддържащи и 
възстановителни дейности 

1. План за управление на НП Рила 
2. Заповед на директора на ДНП за оценка на 

санитарното състояние на горите и се 
инвентаризира сухата и паднала маса в НП 
„Рила” 

3. Обобщен доклад за състоянието на горите 
4. Оперативен годишен план за извършване 

на поддържащи санитарното състояние на 
гората дейности и противопожарни 

1. План за управление на НП ЦБ 
2. План-извлечение и оперативен план за 

извършване на поддържащи и 
възстановителни дейности. 

3. Заповеди на директора на ДНП относно 
принципи, процедури, формуляри и 
правила при провеждане на поддържащи и 
възстановителни дейности в горите в НП 
ЦБ. 
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2. Обобщен доклад за фитосанитарното 
състояние на горските насаждения 

3. План – извлечение за инвентаризираната 
дървесина 

мероприятия със съпътстващ добив на 
дървесина 

5. Заповед на директора за определяне на 
служителите, които имат право да издават 
разрешителни за ползване, извоз и 
транспортиране на дървесина от местно 
население за нуждите на ДНП Рила и чрез 
възлагане по паркови участъци, номер на 
маркировъчния чук и отдели 

4. Заповед на директора за определяне на 
служителите, на които се зачисляват ценни 
книжа за издаване на разрешителни за 
ползване и извоз на дървесина в 
съответните ПУ 

5. Заповед №149/10.11.2004 г и годишните 
заповеди за провеждане на поддържащи и 
възстановителни дейности в горите на 
парка 

6. Протокол за приключване на обекти 
7. Годишен доклад за ползване на 

дървесината през годината 
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