Актуализиран План за управление на НП „Рила“

Основанията за разработване на настоящия План за управление на НП „Рила“:
Закон за защитените територии ;
Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии;
Закон за биологичното разнообразие;
Договор за възлагане на актуализация на ПУ на НП „Рила“ между ДНП „Рила“ и
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
Цел на НПР - 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 имат световно значение за науката и културата.
Предмет на опазване: Смърч, бял бор, обикновенна ела, обикновен бук, горска светлика,
черна боровинка, златиста кандилка, жълт планински крем, витошко лале, жълта тинтява,
белодробен лишей, клек, петниста тинтява, български омайник, божествена иглика,
крайснежно звънче, златовръх, картъл, хвойна, червена боровинка, мечка, вълк, благороден
елен, сърна, лисица, дива свиня, катерица, черен кълвач, глухар, лещарка, скален орел,
усойница, живороден гущер, балканска пъстърва

Характеристика на абиотичните фактори – основни резултати
Климат: НП «Рила» попада основно в преходно-континенталната климатична зона,
заемайки междинно положение спрямо останалите две главни климатични зони в
България - умерено-континентална от север и континентално-средиземноморска от юг
• Средната годишна температура на въздуха - 2.6 0С
• Валежи - от около 600 мм сумарно за година на 800 м н.в. до 1100-1200 мм във
високата планина. Средно вали от 130 до 160 дни в годината
• Посока на вятъра –западно-източен пренос
• Слънчево греене – годишна продължителност – 1930 часа
Геология и геоморфология
• 45.1% от НП попадат в Източна Рила
• Поясът между 2000 и 2100 m заема и най-голям относителен дял от площта на парка
(11,6%).
• Територията на НП „Рила” попада в обхвата на Алпийския орогенен пояс
• В рамките на НП „Рила“ и неговата най-близка периферия се установява
присъствието на трите класа скали: метаморфни, магмени и седиментни

Характеристика на абиотичните фактори – основни резултати
Геология и геоморфология
Генетични типове в релефа на Рила: глациален, периглациален, планационен
(свързан с тектонски покой и оформяне на заравнени форми), флувиален
(свързан с процесите на ерозия и акумулация) и гравитационен (свързан с
големите наклони)
Почви
• Кафяви планинко-горски;
• Планинско-горските тъмноцветни почви;
• Планинско-ливадните почви
Ерозия – от 1000 ха засегнати територии, 490 ха са върху кафяви горски почви.
Ерозираните терени в НП „Рила” заемат незначителна територия -около 1,22%

Биологична характеристика – основни резултати
Природни местообитания от Директивата за местообитанията
3130 Oлиготрофни до мезотрофни стоящи водни басейни с растителност от типа Littorelletea
uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncitea
3160 Естествени дистрофни езера
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
4070 *Храстови съобщества c Pinus mugо
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества
6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския
пояс
6520 Планински сенокосни ливади
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища

Биологична характеристика – основни резултати
Природни местообитания от Директивата за местообитанията
8110 Cиликатни сипеи от планинския до снежния пояс
8220 Хазмофитна растителност no силикатни скални склонове
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
91BA Мизийски гори от обикновена ела
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
91D0 *Мочурни гори
9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
95A0 Гори от бяла и черна мура

Класификация на растителността










Растителност по скали и скални пукнатини
Растителност по сипеи
Растителност в олиготрофни водоеми
Растителност край извори и горните течения на планинските потоци
Растителност по мочурища
Мезофилна тревна растителност върху продуктивни терени
Високотревни съобщества в планинската зона
Растителност развиваща се край преспи и топящи се снегове
Алпийски тревни съобщества на силикатни терени Тревни съобщества доминирани от
картъл върху кисели почви
 Широколистни листопадни гори
 Иглолистни гори
 Аркто-бореални и алпийски ниски храстчета

Горско-дървесна растителност
Гори и голи горски територии - 55903.8 ха.
Залесената площ на парка се е увеличила и е 45544.9 ха, (81.7%) от горските територии.
Клекът заема 16856.1 ха, или 30.2% от горските територии
Незалесената дървопроизводителна площ (голини) е 10.6 ха
Общо дървопроизводителната площ на парка е 45653.1 ха, или 81.7% от горските
територии
Горите в парка, без насажденията от клек заемат 28688.7 ха, което е 51.5% от горските
територии.
Средният запас се е увеличил с 55 куб.м/ха (21,9%), а средният прираст на един хектар – с
0,30 куб.м (10,8%).

Разпределение на горите по дървесен вид и класове на възраст
Горите над 100 години заемат 16588.8 ха (57.9%). От иглолистните гори 16067.0 ха (59.0%), а
от широколистните – 521.8 ха (35.6%) са на възраст над 100 години.
При основните дървесни видове най-висока е възрастта на елата (113 г.) и смърча (112 г.)
следвани от бука (109 г.) и бялата мура (108 г.). Най-ниска е тя при белия бор – 91 години

Разпределение на залесените площи по дървесни видове

Санитарно състояние на горите
По вид повреди сега преобладават суховършията и корояда (засягащи предимно смърч и бял
бор) и гниене (бук).
Санитарното състояние на горите в парка, според показателя за степента на увреждане (R) е
следното:
- здрави (R<10 загинали или загиващи) – 97.9%.
- леко засегнати (10=R<25 загинали или загиващи) – 1.1%.
- силно засегнати (25=R<60 загинали или загиващи) – 0.6%.
- загиващи (60=R<100 загинали или загиващи) – 0.4%.

Разнообразие флора и микота
Сладководни водорасли – 974 таксона
Лихенизирани гъби - 251 вида, 25% от общия брой видове, известни за България, 3 вида с
природозащитно значение, 3 вида стопанско значими (исландски лишей, дъбов лишей, боров
лишей)
Макромицети - 665 вида, над 30% от общия брой видове макромицети за страната, 64 вида с
природозащитно значение. 17 вида стопански важни ядливи гъби.
Мъхове - 313 вида мъхове, 42% от общия брой видове за страната, 83 вида с
природозащитно значение
Папратовидни и семенни растения – 1318 вида, 32% от видовото богатство на страната,
153 вида с природозащитно значение. Ендемичните видове на територията на парка са 125
(9,5% от флората на парка), от които 89 вида са балкански ендемити и 36 – български
ендемити
Хигрофити - 260 таксона, 19 вида с природозащитно значение
Петрофити - 132 вида, 30 вида с природозащитно значение, 9 български ендемити, 21
Балкански ендемити
15 вида инвазивни чужди

Лечебни растения - 142 вида, от които консервационно значимите видове са 39 или 9,6% от
лечебните растения в парка . Установени са 8 ендемита от които 2 български и 6 балкански
Видове лечебни растения с малочислени популации и специфични местообитания – Рилски
ревен (Rheum raponticum), Казашка хвойна (Juniperus sabina), Тис (Taxus baccata),
Кръглолистна росянка (Drosera rotudndifolia)

Разнообразие фауна
Безгръбначни - 4186 вида, от които 44 в списъка на IUCN, 10 вида в Директивата за
местооитанията, 347 редки вида, 280 ендемити, 261 реликтни видове
Риби – 7 вида (Балканска пъстърва, македонска пъстърва, американска пъстърва, сивен,
главоч, лешанка, обикновен гулеш)
Земноводни 10 вида и влечуги 18 вида – 20 вида от тях в Директивата за местообитанията.
Два вида земноводни са ледникови реликти: Алпийски тритон ( Ichthyosaura alpestris ,
Планинска водна жаба (Rana temporaria). Сред влечугите един вид е ледников реликт Живороден гущер (Zootoca vivipara) и 1 е ендемит - Македонски гущер (Podarcis erhardii )
Птици – 156 вида, 35,5% от видовете в България, 143 вида защитени в ЗБР
Глациални реликти са три вида – врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка и трипръст
кълвач. Ендемични подвидове – балкански ендемити и субендемити – 7 вида, 6 вида
ендемити

Бозайници – 50 вида и 12 вида прилепи. 9 вида в Директивата за местообитанията. Всички
прилепи са с природозащитен статус. Глациален реликт – снежна полевка. Редки
видове:алпийският козирог, дивата коза, рисът и златката. Два подвида бозайници са
балкански ендемити - дивата коза, която принадлежи към подвида Rupicapra rupicapra
balcanica и невестулката, оснасяща се към подвида Mustela nivalis galinthias.
Уязвими видове наземни бозайници, които следва да се разглеждат като предмет на
специални мерки на територията на НП „Рила”, са кафявата мечка, вълкът и дивата коза. За
тези видове е необходимо да се провеждат дългосрочни наблюдения и ежегоден мониторинг

Екологична оценка

 Уязвимост - Ландшафтът и по-голямата част от природните местообитания в НП „Рила“
се отличават с ниска степен на уязвимост. С висока степен на уязвимост – местообитания
7140, 6430, *6230, *91D0, сладководни водорасли. Средна степен - флора и фауна
 Рядкост –Преобладаващата част от природните местообитания са със средна и висока
степен на рядкост
 Естественост - Всички природни местообитания, както и представителите на флората,
фауната и микотата се отличават с висока степен на естественост, което се дължи на
естествения характери на местообитанията на растения и животни и на статута на
защитената територия. За флората делът на регистрираните чужди видове е незначителен
– под 0.8% от общия брой видове
 Типичност –средна степен за ихтиофауната, останалите организмови групи – висока
степен
 Размери –с изключение на едрите бозайници територията на парка е достатъчна за
оптималното съществуване на популациите. Необходими са биокоридори със съседни
територии
 Биологично разнообразие –голямо с участие на ендемични и реликтни видове , видове
включени в Директиви и списъци със значение за ЕО
 Стабилност – средна степен з аландшафта (ерозионни процеси и пожари), водни
местообитания, водорасли, макромицети, тревни съобщества

Културна и социално икономическа характеристика и оценка
Обекти на културно-историческото наследство - на територията на НП Рила и
прилежащата 200 метрова зона няма археологически обекти на недвижимото културно
наследство. На територията на 11-те общини с територия в НП Рила има над 250
недвижими паметници (могили, храмове, къщи, сгради, исторически/лобни места,
архитектурни ансамбли)
Условия за отдих и туризъм – оценки на посетителите между 4,45 до 5,17 по шестобалната
система като цяло за маркировката, условия за настаняване, условия за снабдяване с храна и
други вещи, отношение на домакините/хижарите, условия за практикуване на желаните
дейности. Най-широко ценени са условията за добре устроен и безопасен пешеходен
туризъм. Препоръки на анкетираните:
 Повече контрол, охрана и ефективно налагане на санкции в случай на нарушения;
 Подновяване/текущо поддържане на маркировката;
 Регламентиране и обозначене на места за отдих, за бивак, за палатки;
 Повече информация за условията - маршрути, пътеки, хижи, достъп, транспорт,
инструкции за поведение и безопасност на туристите, предоставяне и поддържане на
актуална информация с особен акцент върху интернет страницата на ДНП „Рила“

Условия за отдих и туризъм
Обичайно нагласата на практикуващите екстремни спортове е позитивна към природата, но
често поради липсата на достатъчно информация и разбиране, те невинаги са наясно защо се
налагат определени ограничения. Ефективният подход към регулирането на тези практики
предполага:
 Установяване на контакти с организациите на практикуващите екстремни спортове, които
обхващат голяма част от тях (а до другите имат достъп);
 Съвместни действия за подбор на райони/места, където вредите от тези практики са поограничени, регламентирането им в тези райони и забрана на места, където заплахите са
много големи, а щетите- много трудно възстановими;
 Съвместни информационни кампании за разясняване на причините за ограниченията;
 Включване на тези организации и в други дейности на Дирекцията на НП „Рила“, където и
доколкото това е приложимо.

Динамика на посещенията в НП „Рила“ по месеци
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Изледване сред посетители

Национално изследване - лица, посетили парка

Кое от следните обстоятелства буди тревога у Вас?

Кое от следните обстоятелства буди тревога у Вас?

Ползване на ресурсите
На територията на парка – ограничено, основно диви плодове, боровинки и по-малко гъби
Прилежащите територии –

Диви животни, обект на лов в прилежащите територии около Парка -диви свине, сърни,
вълци, Общото годишно ползване е около 980 диви свине, 40 сърни и 39 вълци – данни 2013
г..

Основни и специфични проблеми на защитената територия
По отношение на резерватните територии, проблемите могат да се обобщят, както следва:
 По-осезаемо антропогенно влияние главно в близост до границите, предизвикващо
шумово замърсяване, повишена пожароопасност, бракониерство;
 Промени в популациите на макромицетите и някои лечебни растения, обект на събиране
като природен ресурс;
 Естествени причини: слаба репродуктвна способност за някои видове; обрастване на
тревните съобщества с храстова растителност;
 Необходимост от кадри и техника за охрана, вкл. пожарна охрана;
 Необходимост от продължителни научни изследвания за оценка на състоянието на
популациите на приоритетни видове и природозащитното състояние на природните
местообитания;
 Обсъждане на възможностите за разширяване на границите на резервата, предвид
осигуряване местообитания за популациите на някои видове от фауната.

Основни и специфични проблеми на защитената територия
Зоната за Ограничено човешко въздействие обхваща основно територии от парка в близост
до резерватите, но има и участъци, които широко навлизат сред „Многофункционалната“
зона. Като проблеми в тази зона могат да се посочат основно следните:
 Неспазване на нормите за паша и ползване на природни ресурси, и определените за това
места;
 Бракониерство;
 Повишена антропопресия на някои места в парка, попадащи в тази зона;
 Замърсяване с битови отпадъци и еутрофизация на езера и реки;
 Шумово безпокойство.

Основни и специфични проблеми на защитената територия
Зона „Туризъм“ и зона „Инфраструктура“
Основните проблеми в тези зони са общи, тъй като и предназначението им в голяма степен се
припокрива. Това са:
 Диспропорция в разпределението на туристическия поток и локализацията на хора – по
отношение на време и място;
 Повишена пожароопасност;
 Замърсяване с битови отпадъци;
 Наличие на изоставени или в лошо състояние сгради, част от които с неизяснена или
променена собственост;
 Липса на редовно поддържане на туристическите маршрути – обновяване на маркировката
и разчистване на пътеките от паднали дървета и камъни;
 Изнасяне и обработка на отпадъци;
 Отсъствие на система за преработка на отпадни води от хижи и др. сгради;
 Липса на актуална информация за парка като защитена територия, за състоянието на
туристическите пътеки, за пунктовете за първа помощ.
 Липса на контрол върху опитите за инвестиционни намерения в разрез с режимите на
защитената територия;

Основни и специфични проблеми на защитената територия
Зона „Многофункционална“
Тази зона заема периферните части на парка, но включва райони с различна надморка
височина и в тази връзка с различни природни комплекси. В близост до границите на Парка
преобладават горските територии, в които обитават множество видове от фауната с висок
природозащитен статут. Едновременно с това тук са и основните подходи към вътрешността
на парка, както и населени места, в които местното население има интерес за развитие на
малък и среден бизнес, свързан с ползване на планината. Основните проблеми на тази зона
са:
 Отсъствие на оптимално съчетаване между опазване на защитената територия и
генериране на приходи за местното население от дейности в периферните части на зоната
и в територии, близки до границите на парка;
 Замърсяване с битови отпадъци и еутрофизация на езера и реки;
 Шумово безпокойство от неразрешено ползване на МПС, ATV, моторни шейни, кросови
мотори;
 Повишена пожароопасност, поради палене на огън извън определените места;
 Неспазване на нормите за паша и ползване на природни ресурси;
 Бракониерски лов и риболов;
 Наличие на инвестиционни намерения, засягащи гранични територии

Потенциална стойност на защитената територия











Богатсво на форми на релефа и специфика при различна надморска височина;
Богатството на реки и езера, източници на вода за редица населени места;
Разнообразие от природни местообитания;
Богата флора, фауна и микота
Възможности за пасищно и сенокосно ползване на тревните съобщества;
Наличие на горски плодове, лечебни растения, гъби – ценни природни ресурси
Възможност за отдих и туризъм в различни части на планината;
Възможност за провеждане на научни изследвания
Възможност за образователни програми с екологична насоченост
Предпоставки за реализиране на приходи от туристически услуги в пограничните
територии и развитие на местни занаяти, култивиране на растения и др. производства

Дългосрочни цели
Главни цели:
 Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
растителните и животинските видове
 Съхраняване на естественото състояние на ландшафта и другите абиотични компоненти
на парка
Второстепенни цели
 Оосигуряване за посетителите на парка на подходящи възможности за отдих, туризъм,
образование, провеждане на научни изследвания по начин, който не противоречи на
предназначението на парка
 Да бъде постигнато високо ниво на подкрепа от местното население за целите и задачите
на парка
 Поддържане и развитие на административно управление на ДНП „Рила“

Ограничения и тенденции
От естествен характер:

климатични фактори, природни бедствия, почвена ерозия, смяна на растителността
(сукцесия), конкуренция между видовете, слаба репродуктивна способност,
малочисленост и изолация на популациите, болести и вредители
От антропогенен характер:

Пожари, прекомерно ползване на ресурсите, замърсяване с битови отпадъци,
замърсяване на водите, утъпкване, шумово замърсяване, навлизане на неместни
видове, бракониерство, нерегламентирана паша, иманярство, незаконно
строителство, промени в хидрологичния режим на водните тела

Зониране
•
•
•
•
•

Зона „Резервати“
Зона за ограничено човешко въздействие (ОЧВ)
Зона „Туризъм“
Зона „Сгради и съоръжения“ (Инфраструктурна зона)
Зона „Многофункционална“

Режими
Забрани, норми и условия, общовалидни за територията на Парка, съгласно чл.21,
т.16 от ЗЗТ
1. Строителство, освен на водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения,
сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка, подземни комуникации, както и
ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения, без увеличаването
на легловата база на съществуващите хижи и заслони, както и промяна на предназначението
им
2. Изграждането на ВЕЦ, соларни инсталации и ветрогенератори с цел продажба на
електроенергия.
3. Движението на МПС, ATV, спортни мотори, моторни шейни и ползване на летателни
средства, освен при спасителни акции, изпълнение на неотложни дейности в горите,
изпълнение на служебните задължения на служители на ДНП, МВР, МО и за обсулжване на
съществуващи обекти на територията на парка и извършване на помощни и спомагателни
дйности за др. допустими дейности след получаване на разрешително от ДНП "Рила“.
4. Паркирането на пътни транспортни средства, вкл. ATV, моторни шейни, мотори извън
определените и маркирани пътища и места за паркиране, освен при спасителни акции,
изпълнение на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на
служители на ДНП, МВР, МО и за обсулжване на съществуващи обекти на територията на
парка и извършване на помощни и спомагателни дйности за др. допустими дейности след
получаване на разрешително от ДНП "Рила“.

Режими
Забрани, норми и условия, общовалидни за територията на Парка, съгласно чл.21,
т.16 от ЗЗТ
5. Движение на домашни любимци без повод и пастирски кучета без спъвачки.
6. Използването на хеликоптери за транспорт на хора в парка с изключение при спасителни
акции и за нуждите на ДНП „Рила“.
7. Използване на плавателни средства като лодки, салове, водни колела, надуваеми гуми,
дюшеци и други във водните площи, освен при поддържащи и възстановителни дейности,
служебни мероприятия, научни изследвания, мониторинг и спасителни акции.
8. Събирането и транспорта на билки, гъби, плодове и семена за търговски цели, без
разрешително от ДНП „Рила“ и извън определените места с този проект и годишните
планове на ДНП „Рила“.
9. Увреждане на растителността, събиране на растителни видове или части от тях, вкл.
семенен материал и корени, с изключение на лечебни растения при условията на Плана за
управление.
10. Използване на семенен материал, добит извън територията на Парка и прилежащите
територии при възстановителни дейности.
11 .Извършване на санитарни сечи при повреди и съхнене, под 5 % от запаса на
насаждението с изключение на санитарни сечи в смърчови и бялборови гори.

Режими
Забрани, норми и условия, общовалидни за територията на Парка, съгласно чл.21,
т.16 от ЗЗТ
12.Преработката (консервирането) на плодове, гъби и билки, както и миенето на автомобили
на територията на парка.
13.Сеч, извоз и транспортиране на дървени материали и дърва за огрев на територията на
парка, без разрешително от ДНП „Рила“е без маркировка с марка на ДНП „Рила“
14.Пашата на домашни животни и сенокос без разрешително от ДНП „Рила“, както и пашата
без пастир.
15.Настаняване и паша на домашни животни само с писмено становище от държавен
ветеринарен лекар, че животните са здрави.
16. Къпането и миенето във водните обекти.
17. Миене, ремонт, обслужване на моторни превозни средства на територията на парка, освен
тяхната експлоатация за съответните нужди, съгласно режимите и нормите.
18. Построяване на бентове и други хидротехнически съоръжения, които преграждат изцяло
течащите води, без да имат изградени рибни проходи и/или такива с отрицателно въздействие
върху хидрологичния режим и биоразнообразието.
19. Любителски риболов във всички реки в Парка.

Режими
Забрани, норми и условия, общовалидни за територията на Парка, съгласно чл.21,
т.16 от ЗЗТ
20. Забрана за любителски риболов във всички езера, с изключение на:
Йончево езеро, Свинското езеро, Двете мусаленски езера, пред хижа Мусала, ез. Грънчар,
Сухото езеро (общ. Белица), Вапски езера.
21. Зарибяване на реки, в които има естествено балканска пъстърва.
22. Унищожаването или увреждането на съоръжения от туристическата,образователната и
информационната структура на парка.
23. Ограждането на дворни места на хижи, заслони и др. предназначени за отдих.
24. Заснемането на игрални и документални филми и създаването на други творчески
продукции без разрешение от ДНП „Рила“.
25. Провеждането на изследвания на територията на парка и резерватите, без разрешение от
ДНП „Рила“.
26. Всякакви дейности, свързани с управление на отпадъци с изключение на събиране и
транспортиране извън територията на Парка на отпадъци, генерирани от туристическата
дейност и управлението на територията.
27. Изкуствено осветление на територии извън определената зона на сгради и съоръжения.
28. Извършването на каквито и да било дейности, които са източник на шумово замърсяване,
създаващо пречки за пълноценен отдих или нарушаващо нормалните условия в
местообитанията на животинските видове населяващи територията на Парка, освен при
дейности, съгласувани с ДНП „Рила“
1

Приоритети през следващия 10-годишен период
 Управление на ЗТ с цел опазване на естественото състояние на растителните и
животинсите видове и природните местообитания;
 Подобряване условията за опознаване на парка чрез поддържане на съществуващите
туристически маршрути и ползваната инфраструктура, както и чрез обогатяване на
различните типове информация за парка (печатни материали, интернет-сайт, мобилно
приложение за туристическа информация;
 Осигуряване на оптимално ползване от местното население на ресурсите в парка в
съответствие с режимите и нормите за всяка зона;
 Усъвършенстване на сътрудничеството на парковата администрация с общинските
структури за дейности от съвместен интерес;
 Усъвършенстване политиката на управление и охрана на защитената територия;
 Институционално и кадрово укрепване на парковата администрация;
 Повишаване знанието на обществеността за стойността на защитената територия чрез
информационни и образователни програми кампании, и съвместни инциативи с местно
население, туристи, доброволци, студенти, учиници и др.

Програми и проекти
Програмите са обединени в няколко основни направления, както следва:
Направление 1: Опазване и поддържане на абиотичните компоненти. Това направление
включва:
Програма за борба с ерозията;
Програма за контрол на лавините и борба с последиците от тях;
Направление 2: Подобряване и оптимизиране на инфраструктурата
Противопожарна програма;
Програма за действие при природни бедствия и аварии;
Програма за развитие и поддържане на инфраструктурата.
Направление 3: Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в
горските територии
Програма за управление на горите.
Направление 4: Опазване и поддържане на биоразнообразието – местообитания и видове в
безлесните зони
Програма за управление на местообитанияи видове;
Програма за управление на ресурсите от лечебни растения, горски плодове, гъби и др.

Програми и проекти
Направление 5: Опазване и поддържане на биоразнообразието
Програма за намаляване и контрол над неместните видове
Направление 6: Научни изследвания и мониторинг
Програма за научни изследвания и мониторинг
Направление 7: Развитие на природосъобразен туризъм
Програма за управление на отпадъците
Направление 8: Създаване на условия за рекреация
Програма – трасета за специализиран туризъм
Направление 9: Образование, обществена информация и партньорства
Програма за интерпретация и образование;
Програма за генериране на доходи в общините;
Програма за съвместно управление на природните ресурси;
Програма Национален парк “Рила” в регионален контекст
Направление 10: Институционано развитие
Програма за развитие на охранителната дейност;
Програма за консултации, обществена информация и връзки с обществеността;
Програма за информационно обезпечаване на ДНП;
Програма за развитие на човешките ресурси

Програми и проекти
Направление 11: Подобряване и Оптимизиране на инфраструктурата
Програма за уреждане на собствеността на сгради и съоръжения съгласно действащата
нормативна уредба

