МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК “РИЛСКИ МАНАСТИР”
гр. Рила, ул. "Бенковски"№2, п.код 2630, тел./факс 07054/22-93,
E-mail: dpprilski_manastir@iag.bg

П Р О Т О К О Л №1
от
заседание на Обществен консултативен съвет към Дирекция на Природен парк
„Рилски манастир“, проведено на 14.12.2021 г. от 14.00 часа онлайн през интернет
приложението Viber

Днес, 14.12.2021 г. се проведе второ заседание на Обществен консултативен съвет
към Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“, наричан по-нататък „Съвета“, на
което присъстваха:
Председател: инж. Димитър Григоров – Директор на ДПП „Рилски манастир“
Присъстващи членове на консултативен съвет:
Емил Атанасов - Областна Администрация Кюстендил
Адв. Росен Михайлов - Рилска Света Обител
Красимир Андонов - Дирекция на Национален парк „Рила“
Лазар Чавков - Община Рила
Галина Цветкова - РИОСВ Благоевград
Любка Върбева ИАГ
Кирил Ичев - РУ МВР гр. Рила
Ивайло Максимов - РС ПБЗН гр. Рила
Никола Ников - РДГ Кюстендил
Симеон Кирилов - ТП ДГС „Рилски манастир“
Румяна Янева - Югозападно държавно предприятие
Инж. Йорданка Коева - Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
Венета Доганова - НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“
Технически секретар: д-р Райна Пашова – Гл. Експерт към ДПП „Рилски
манастир“
На заседанието присъстваха още и Никола Христов – зам. директор на ДПП.

Заседанието бе открито в 14.00 часа от д-р Райна Пашова – технически секретар на
Съвета. След установяването на кворум от присъстващите членове, бе представен и
утвърден, с единодушно гласуване „За“, дневен ред, както следва:
1. Представяне на годишен отчетен доклад за дейността на Дирекция на
Природен парк „Рилски манастир“.
2. Други
След което думата бе предоставена на Председателя на Съвета – инж. Д. Григоров.
В началото на заседанието Д. Григоров приветства участниците в Консултативния съвет към ДПП
„Рилски манастир“ и пристъпи към точка 1 от днешното заседание, а именно представяне на
Годишния отчетен доклад за дейността на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“.
Доклад за дейността на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” за периода
ноември 2020 г. – ноември 2021 г.
В съответствие с Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски
манастир“, основните дейности, които се осъществяват от експертите и специалистите в парка, са
свързани с поддържане и възобновяване на биоразнообразието, планирането изпълнението на
проекти, свързани с опазване и възстановяване на естествените местообитания на популациите на
растителни и животински видове, както и изграждане и поддържане на архитектурни елементи за
обслужване на отдиха и туризма на граждани, и дейности осигуряващи информационно
обслужване на посетителите, чрез изработване и издаване на информационни, рекламни,
образователни и други популярни материали.
През изминалия период от една година Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“
завърши успешно работата си по проект „Поддържащи и възстановителни дейности в
местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на ПП „Рилски манастир“ по процедура
BG16M1OP002-3.007 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни
местообитания на територията от мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове,
природни паркове и поддържани резервати. Проектът бе финансиран от Оперативна програма
„Околно среда“ . Основните резултати, които бяха постигнати са:








Изградена площадка за подхранване на мършоядните птици;
Извършени подхранвания на мършоядните птиците;
Изолирани електрически стълбове в границите на природен парк "Рилски манастир"- 9
броя;
Увеличена популацията на Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila
chrysaetos) и кръстат орел (Aquila heliaca) на територията на парка;
Подобрен природозащитен статус на видовете Черен лешояд (Aegypius monachus),
скален орел (Aquila chrysaetos) и кръстат орел (Aquila heliaca);
Предотвратено бъдещо отравяне на птиците на територията на природен парк "Рилски
манастир";
Подобрен е водния режим в местообитание 6430. Подобрено е природозащитно
състояние на хабитат 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс;





Ограничена възможност за влошаване на състоянието на местообитание 6430 чрез
огради ограничаващи от въздействие на пашуващи животни;
Повишена информираността за значението на местообитанието и растителните видове
сред посетителите на парка;
Запазено в естествения си вид целево местообитание;

Всички дейности по проекта бяха приключени в срок. При последното верифициране от
месец януари 2021 г., Упавляващия орган по ОПОС отказа да верифицира сума от 1361.46 лв.,
която представлява 0.7 % от общата стойност на проекта възлизаща на 190833,32 лв. Дирекцията
на парка смята, че Управляващия орган на ОПОС няма основание за неверифицирането на
цитираната сума, поради което е заведе дело в съда. На първа истанция Дирекцията на парка
печели делото, но Управляващия орган обжалва решението на Благоеградския администаративен
съд пред върховния административен съд София.
През лятото бе извършена проверка от Упавляващия орган на ОПОС за устойчивост на
проекта. Проверката приключи без забележки.
В периода от 22. 02.2021 г. до 05.04.2021 г. в Дирекцията на Природен парк Рилски
манастир, бе проведен плануван одит за даване на увереност относно финансовото управление на
бюджетните средства предоставени от ИАГ, финансово управление на средствата по програми и
проекти съфинансирани от ЕС и изпълнението на дейностите, по упавление на имуществото за
периода от 01.04.2017 г. до 31.12.2020 г. Одита приключи в срок, като бяха направени малък брой
препоръки, които ДПП“Рилски манастир“ изпълнява.
Въпреки епидемиологичната обстановка в страната бяха проведени всички планирани
мероприятия, при строго спазване на противоепидемичните изисквания и разпоредби.
През месец март 2021 г., Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ обяви конкурс за
ученическо творчество на тема:”Защитени растения и животни в ПП „Рилски манастир“ по повод
предстояща Седмицата на гората. В конкурса взеха участие ученици от ОУ "Аверкий Попстоянов"
гр. Рила, ОУ "Христо Смирненски" с. Строево (обл. Пловдив), 3-то ОУ "Димитър Талев" гр.
Благоевград и НГПИ "Св. Лука" гр. София.
Тази година честването на „Седмицата на гората“ премина под мотото „Гората е здраве“.
На фейсбук страницата на парка бе публикувано видеообръщение от директора на парка, с което бе
открита Седмицата на гората. На 6.04 във фоайето на читалище „Христо Ботев“ в гр. Рила, бе
подредена и открита изложба с рисунките от конкурса. През седмицата на гората бяха поставени
табелки с QR кодове, които препращат към подробна информация за дървесните видове, намиращи
се в парковите площи на гр. Рила, в близост до Дирекцията на парка.
В продължение на следващите седмици бяха посетени училищата, чиито ученици участваха
в конкурса. На всички бяха раздадени награди, а училищата получиха почетни грамоти. Парите за
награди бяха подсигурени от ЮЗДП.
В края на месец април децата от група „Мики Маус” и група „Слънчо“ в детската градина в
гр. Кочериново, научиха за видовете дървета, които могат да се видят в парка, кой живее в гората,
защо гората е здраве и защо е необходимо да се опазва.
Дирекцията на парка отбеляза Деня на Земята заедно с децата от група "Приятели" на
детска градина "Д-р Тодора Миладинова" в гр. Рила.
На Деня на биоразнообразието служители на парка посетиха детската градина в гр.
Кочериново.

По повод Деня на парковете - 28 май, на официално тържество в град Рила, бяха връчени
награди за участие в конкурс за ученическо творчество на децата от школата по изобразително
изкуство "Захарий Зограф" с преподавател Пенка Боянова, при читалище-паметник "Отец Паисий
1859" гр. Самоков.
В края на месец май, децата от група „Приятели“ при детската градина в гр. Рила участваха
в мероприятие с много образователни игри в посетителския център на природния парк.
През месеците юни и юли експертите към парка участваха в провеждането на практически
занимания на участниците по проект "Нови умения и компетентности - за зелена и екологична
България" - НПДЗ 2021 г., изпълняван от Община Рила.
Еньов ден бе отбелязан с 4 мероприятия, които се проведоха в училищата и детските градини на
общините Рила и Кочериново.
През месец октомври бе проведено мероприятие с детските градини на гр. Кочериново, на
тема „Защо спят зимен сън животните.
Важна част от дейността на парка е контролната дейност. За периода са извършеи редица
текущи проверки, самостоятелно и съвместно с представители на РДГ, Лесозащитна станция
гр.София, Рилска Света Обител относно спазване на Наредба № 8 за сечите, фитосанитарното
състояние на горите, както и проверки по сигнали за пожар и превантивни дейности.
Служителите на парка и горските инспектори с наличния финансов ресурс от бюджета на
ДПП“Рилски манастир“, и подарения от ЮЗДП фасониран материал, извършиха ремонтно
възстановителни дейности на ифраструктората намираща се на територията на ПП. С финасовата
подкрепа на ЮЗДП, бяха подменени с нови табели комбинираните информационни табла. През
целия туристически период се положиха усилия за поддържане чистотата на парка от
недобросъвестни посетители.
През изтеклата година в следствие на високи температури и липса на валежи страната бе
залята от силни и продължителни пожари. В тази връзка ДПП“Рилски манастир“ издаде
извънредна заповед за забрана паленето на открит огън. Горските инспектори положиха
неимоверни усилия за провеждане на уведомителна кампания за строго спазванена на заповедта от
страна на гражданите. По време на църковните и национални празници за тази си дейност
инспекторите бяха подпомогнати от служители на жандармерията, полицията , пожарната и РСО.
Усилията се увенчаха с успех, като не бяха допуснати пожари.
Дирекцията на парка провежда постоянен мониторинг на растителни и животинските
видове, включени за наблюдение по Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие. Експертите по флора и фауна извършиха редовните си мониторинги. За тази си
дейност бяха подпомогнати с гориво подсигурено от ЮЗДП. Направени са мониторинги на
Снежно кокиче, Рилската иглика, Рилски ревен, Жълтата и петниста тинтява, Жълтия крем и други
растения . При животните е проведен мониторинг на мечката, дивата коза, глухаря и други.
Дрекция на Природен парк „Рилски манастир” редовно следи за открити възможности за
кандидатстване по нови процедури от различните оперативни програми и други.
Всички по–важни събития са отразени и в официалната страница на ИАГ.
В официалната интернет страница на парка www.parkrilski-manastir.eu, се качват всички
новини, мероприятията на парка, както и всички документи, свързани с дейността на дирекцията.
От тази година по инициатива на изпълнителния директор на ИАГ към структурата на
страницата е добавена нова рубрика, запознаваща широката общественост с образованието и
допълнителните квалификации на служителите в парка. Това се прави с цел повишаване
прозрачността в управлението на горите.
Дирекцията на парка има и фейсбук профил, който се обновява редовно и фокусира
вниманието на посетителите върху важни дати за опазването на околната среда и природозащитни
инициативи. Към месец ноември 2021 г. страницата има 3455 последователи, а за едногодишен
период са публикувани над 80 поста.
Постоянно се актуализира базата данни на партньорските организации – училища и
университети на ДПП „Рилски манастир”.

По точките от дневния ред на проведения на 12.11.2020 г. Обществен консултативен
съвет към Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“,
По поставените въпроси на консултативния съвет от 2020 г. за актуализация на Плана за
управление на ПП“Рилски манастир“ и подържането на чистотата и сметоизвозването на
генерирания отпадък от туристопотока.
Във връзка с Актуализация на Плана за управление на Природен парк “Рилски манастир“,
директора на парка проведе срещи с Изпълнителния директор на ИАГ. При последната среща г-н
Дунчев пое ангажимент в следващия бюджет на ИАГ за 2022 г. да бъдат подсигурени пари за
актуализацията Плана за управление. В тази връзка, бе подготвено и изпратено писмо до ИАГ, с
изх. № ДПП07-604/23.09.2021 г., от директора на парка. В него Изпълнителния директор на ИАГ –
инж. Дунчев е уведомен за срока на действие на Плана за управление на Природен парк „Рилски
манастир”.
По проблемите с чистотата на парка бе съставена работна група. Работната група се
запозна с нормативната база касаеща Закона за месни данъци и такси:
- Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространени на територията на
Община Рила приета с решение №312/05.08.2021 г. на Общински съвет, Община Рила,
- Наредба заопределяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Рила от 2013 г,
- Решение № 194 /29.12.2020 на Общински съвет на Община Рила за Одобряване на Плансметка за разходите за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ и определяне на такса битови отпадъци на
територията на Община Рила за 2021 г.
- Заповед №РД- 01 -04-286/30.10.2020 г. относно определяне на частта от територията на
Община Рила, за която ще се извършва събиране и транспортиране на битови отпадъци.
Педстои издаване на заповед на кмета на Община Рила, с която ще се устойности
предлаганата услугата по смето извозването на отпадъците от територията на общината до мястото
на депонирането им.
По т.1 от дневния ред: Членовете на Съвета единодушно гласуваха „Приема се“.
По т. 2 от дневния ред:
Председателят даде думата на адв. Росен Михайлов, представител на Рилската Света
обител, който постави два основни въпроса. Първият е свързан с актуализацията на Плана на
управление на Природен парк „Рилски манастир“. Първоначално Планът за управление е
подготвен през 2004 г., но реално влиза в сила през 2010 г. и към 2021 г. неговият 10 годишен
период на действие е изтекъл, освен това Планът е морално остарял и не отразява настоящите
необходимости, както на защитената територия, така и на собственика. РСО многократно е
настоявала да се започне процедура, чрез която да се направи актуализация, ако не изцяло
актуализация на Плана за управление на Парка, то в частите, които имат значение за пълноценното
управление на защитената територия. Управлението на Рилски манастир се надява и настоява този
въпрос да бъде сериозно поставен и да започне работата по актуализацията на ПУ, като манастирът
не веднъж е заявявал готовност да участва активно с експертиза и всяка друга помощ, която може
да предостави.

Вторият въпрос е свързан с почистването на територията на Природния парк, касаещо
зоните за еднодневен пикник. Въпреки, че РСО е собственик на територията, манастирът счита, че
неможе да бъде натоварен изцяло с почистването, защото това изисква ресурс. Самото депониране
също е свързано със заплащането на такси. Ето защо, да се предложи на ИАГ да се предвидят
средства и щат, поне за сезона на активно бивакуване и паркът да се поддържа във вид, какъвто би
следвало да има една защитена територия. Освен това манастирът смята, че отделните кампании,
макар и положителни като дейност, се провеждат спорадично и не носят необходимото решение на
въпроса.
Д. Григоров: „Работата по разработването на настоящия план за управление е от 2002/2003
г. За това, че планът е остарял, не спорим. Съгласно българското законодателство актуализация на
такива планове трябва да се прави на всеки 10 години. По отношение на това, какво сме направили
ние, аз и в доклада посочих, че сме провели срещи с управляващия ни орган, има се предвид ИАГ.
Господин Дунчев каза, че ще ги предвиди тези средства. Сега има малка промяна в
обстоятелствата и г-н Дунчев вече няма да е изпълнителен директор на ИАГ, а ще бъде народен
представител. Но смятам, че това, което е взел като ангажимент, когато е бил директор на ИАГ, би
трябвало да си го удържи и да имаме този наличен ресурс, с който да стартираме програмата по
актуализация на Плана. По другия наболял въпрос, отново и в доклада казах, пък и хората могат да
го потвърдят, че полагаме огромни усилия да поддържаме чистотата на природния парк, но тук
става въпрос за една голяма територия, а имаме само 10 служители. Кампанийно организиране на
почистване не сме правили заради Ковид пандемията. Но при по-благоприятни обстоятелства,
всяка година сме ги правили и ще продължим да ги правим. Другото на което разчитаме, това е
работата с обществеността. Има се предвид популяризиране за това какво е паркът и колко е
важно да е чист и за хората да е приятен и за обитателите на парка. В интерес на истината, в
законодателството е посочено кой отговаря за почистването. Има някаква дупка в това, че ДПП
администрира на тази територия, но тя нито е ползвател, нито е собственик на територията, на поголяма част от нея. 71% е на Рилската Света обител. Аз разбирам РСО, че трябва да се прави още
повече, за да не се допуска замълсяване в парка и в тази връзка сме били винаги отворени да
търсим решения, извън стандартните, които сме опитали и виждаме какъв е резултатът. Но
истината е това, туристите да бъдат възпитани, да събират своите отпадъци, за да може
следващият, който идва на тяхното място също да му е приятно, както на тях е било приятно,
когато са седнали на почистено. За средства и щат е много трудно да извоюваме средства за
допълнително заплащане. Но това не означава, че няма да го направим. Ние винаги сме ги
представяли тези неща пред ръководството на ИАГ, но ние зависим, от това, което те ни определят.
Ние ги плануваме нещата, но на края винаги има ножица, която орязва бюджета. Единственото,
което остава е да настоявам пред ИАГ за по-голям бюджет, да има такива бройки, както пожела г-н
Михайлов, за времето на активния туристически сезон. Сега господин Чавков може да каже нещо
за таксите за сметосъбирането в парка.“
Л. Чавков: „В момента се изработва план сметка за следващата календарна година. Ще
остойностим разходите на услугата за всеки контейнер на територията на парка, за да търсим
начини за финансиране от парка“.
Д. Григоров: „ Само да отбележа, на територията на ПП има и съдове на РСО и те ги
почистват за своя сметка“.
Р. Михайлов:“ Може би не е зле да помислим и за други възможни решения. Силно се
съмнявам, че ще превъзпитаме хората. Може би да се поставят табели, които да се вписват в
мястото, да подсещат хората да имат грижа. Тук може би става въпрос и за допълнителни средства.
Д. Григоров: „Колеги, някакви предложения“?
Р. Михайлов:“Може би г-н Андонов да сподели опит?“
К. Андонов: „ Общо взето проблемът може да се решава, чрез въвеждане на обучения на
ученици и посетители. Друг вариант е санкции за нарушителите.“

Д. Григоров: “ Спомням си, че Вие казахте, че връчвате предупредителни протоколи?“
К. Андонов: „Да, връчваме, във случаите, когато има голяма вероятност да бъде извършено
нарушение.
Д. Григоров:“Напредвате ли със санкциите? Имате ли събираемост?“
К. Андонов: „ Да, имаме събираемост, около 70% ги събираме.“
Д. Григоров: “Тази година ще опитаме и Вашия вариант.“
К. Андонов: “В случаите, когато имате успеваемост е хубаво това да се публикува в
социалните медии и да се даде гласност. Опитайте така, това е моят съвет.“
Д. Григоров: “Колеги, ако нямате други въпроси за обсъждане, предлагам да завършим
днешния Консултативен съвет. Благодаря на всички за участието!“

Заседанието завърши в 14.40 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................................
/инж. Димитър Григоров/

Технически секретар:......................................
/д-р Райна Пашова/

Участник

Емил Атанасов
Адв. Росен Михайлов
Красимир Андонов
Лазар Чавков
Галина Цветкова
Любка Върбева
Кирил Ичев
Ивайло Максимов
Никола Ников
Симеон Кирилов
Румяна Янева
Инж. Йорданка Коева
Венета Доганова

Институция

Областна Администрация Кюстендил
Рилска Света Обител
Дирекция на Национален парк „Рила“
Община Рила
РИОСВ Благоевград
Изпълнителна Агенция по горите
РУ МВР гр. Рила
РС ПБЗН гр. Рила
РДГ Кюстендил
ТП ДГС „Рилски манастир“
Югозападно държавно предприятие
Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“
НЕК ЕАД предприятие „Язовири и
каскади“
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