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ПРИЛОЖЕНИЕ към т.1.2.: ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОС 

№ 
Община / 
Землище 

ПУ Баюви дупки ПУ Вихрен ПУ Безбог ПУ Трите реки ПУ Каменица ПУ Синаница Общо ПУ 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

I общ. Банско 

1 гр. Банско 473.7 252.8 9749.9 6299.8 8.7 0.0     22.7 0.0 2.3 0.0 10257.3 6552.6 

2 с. Добринище     75.4 70.7 2199.9 1666.1             2275.3 1736.8 

3 с. Кремен         899.9 510.4             899.9 510.4 

4 с. Обидим         1347.5 749.4             1347.5 749.4 

II общ. Разлог 

5 гр. Разлог 4123.1 3251.9                     4123.1 3251.9 

III общ. Гоце Делчев 

6 с. Брезница         471.5 242.1 624.1 329.5         1095.6 571.6 

7 с. Корница             898.5 410.5         898.5 410.5 

IV общ. Сандански 

8 с. Г. Сушица                 330.7 256.5     330.7 256.5 

9 с. Лиляново     10.2           4843.8 2697.6     4854.0 2697.6 

10 с. Пирин             3864.5 1521.9         3864.5 1521.9 

11 с. Плоски                 3018.8 1638.6     3018.8 1638.6 

12 с. Сугарево                 276.3 258.2     276.3 258.2 

V общ. Кресна 

13 с. Влахи                     5343.6 3681.5 5343.6 3681.5 

14 
с. Стара 
Кресна 0.6 0.0                 670.8 526.8 671.4 526.8 

VI общ. Симитли 

15 с. Брежани 135.6 100.5                     135.6 100.5 

16 с. Градево 106.8 98.9                     106.8 98.9 

17 с. Сенокос                     692.2 413.4 692.2 413.4 

VII общ. Струмяни 

18 с. Илинденци                     177.8 142.5 177.8 142.5 

  ОБЩО: 4839.8 3704.1 9835.5 6370.5 4927.5 3168.0 5387.1 2261.9 8492.3 4850.9 6886.7 4764.2 40368.9 25119.6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т. 1.5.: УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 
 

ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРСОНАЛА 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ И ОХРАНА” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
                                                              

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Контрол и охрана 

Позиция по ЕКДА     А 6 

Длъжност      Директор на дирекция „Контрол и охрана ” 

Минимален ранг за заемане на длъжността                  втори младши 

Позиция по НКП     12137008 

 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ: 

 

 

      

          ДИРЕКТОР      

       

Директор на дирекция „Контрол и 

охрана ” 

 

  

 

5 бр. гл. инспектори на  

паркови учстъци: 

“Вихрен” 

“Баюви дупки” 

“Безбог” 

“Каменица” 

“Синаница” 

23 спец.ПО 

 

 

ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 

1. Да планира, организира и контролира управлението и охраната на парковата територия. 

2. Да допринася чрез информираност, методическо ръководство и координация на 

съвместната дейност с всички структурни звена в ДНП за постигане на идеалните цели на парка, заложени в 

Плана за управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване възмож- ността за развитие на 

образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основани на 

устойчивото ползване на природните ресурси на територията на Национален парк ”Пирин”. 

 

ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

 

1. Ръководи и контролира дейността на подчинените му служители за правилното съхранение  

и ползване на ДМА, имущество и инвентар по паркови райони, обслужващи охранителната дейност с цел 

гарантиране ефективно изпълнение на задачите по охраната на природозащитните ресурси и контрол върху  

компонентите на  околната среда и факторите, които им въздействат. 
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2. Осъществява контрола над дейности и обекти на територията на парка, извършвани от 

организации и лица с цел спазване на режимите, нормите  и условията предвидени в нормативните актове, 

Плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти. 

3. Поддържа контакти с местните органи на властта с цел организиране и координиране на 

действия срещу пожари, бедствия и аварии на територията на парка..  

4. Подпомага дейността на директора и го замества, когато отсъства. 

5. Организира, ръководи и координира дейността по направления, определени от директора. 

 

V. ПРЕКИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Задължение Честота 

 

Важност 

 

1 2 3 

Планира, организира и контролира общата охранителна дейност на територията 

на парка. 

годишно и 

текущо 

5 

 

Организира извършването на периодични и целеви проверки и ревизии на 

паркови райони и охранителни участъци, обекти, дейности и други, по спазване 

на действащите нормативни документи. 

шестмесечно и 

текущо 

5 

 

 

Организира и контролира дейността по опазване на горите и земите от пожар. текущо 5 

Участва в изготвянето на планове, програми, проекти, анализи, информации и 

справки за дейността на Дирекцията. 

 

годишно 

тримесечно 

текущо 

 

5 

Участва в изготвянето и контролира прилагането на вътрешни 

административни актове. 

текущо 5 

Изготвя предложения за териториалното структуриране на охранителните 

участъци.  

годишно 5 

Участва в специализирани съвети и съвещания и съвещателни органи, когато се 

разглеждат въпроси, пряко или косвено свързани с дейността на Дирекцията. 

текущо 5 

Участва в комисии по оценка и класиране на постъпили предложения по 

процедурите за възлагане на дейности в парка и контролира изготвянето на 

тръжната документация. 

текущо 5 

Участва в разработването и изпълнението на Плана за управление на парка, 

устройствени и технически проекти.   

периодично 

и текущо 

5 

Участва в изготвянето, съгласуването и контролира изпълнението на работните 

планове на подчинените си и оценка на трудовото изпълнение. 

годишно и 

шестмесечно 

5 

Следи за своевременното планиране и отчитане на охранителната дейност по 

участъци, за правилното съхранение и употреба на ДМА, имущества и 

инвентар по паркови райони. 

текущи 5 

Подпомага разработването на стратегии и проекти за финансиране. периодични 5 

Подпомага и оказва съдействие при изготвянето и представянето на 

интерпретативни програми, свързани с парка. 

периодично 5 

Подпомага и оказва съдействие при изготвянето на брошури, диплянки и други 

информационни материали за парка, предназначени за информиране на 

обществеността и посетителите. 

периодично 5 

Да извършва предварителен контрол върху специализираната дейност, за която 

отговаря 

периодично 5 

Подпомага и оказва съдействие при разработване на материали за ролята и 

бъдещето на парка. 

текущо 5 

Оказва съдействие при работа с доброволци и други партньори . текущо 4 
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При екстремни ситуации, като проверки на терена, природни бедствия и 

аварийни ситуации, по разпореждане на директора или служител от НСЗП, 

трябва да изпълнява и други задължения, непосредствено свързани с основните 

за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с 

длъжността, но се налагат от естество на екстремната ситуация. 

 

рядко 

 

5 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

VІ. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА 

1. Директорът възлага задачи, свързани с дейността на Дирекцията.  

2. Изпълнение на задачи могат да се възлагат и от МОСВ, след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно собствената си дейност в рамките на деня, седмицата и месеца, 

включвайки задължително и приоритетно изпълнението на възложените задачи от лицата по т.1 и 

съобразявайки се с възложените задачи от лицата по т. 2 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ПЕРСОНАЛА  И РЕСУРСИТЕ 
 

А. Персонал - 5 (пет) пряко подчинени главни инспектори на паркови участъци и 23 (двадесет и трима) 

специалиста поркова охрана. 

Участие в: 

Организация, наблюдение и разпределение на работата                         значително                                   

Селекция на служители                                                                        значително 

Въвеждане и обучение на служители                                                    значително 

Оценка на трудовото изпълнение                                                                     значително 

Дисциплинарен контрол и разглеждане на оплаквания                     значително 

 

Б.Финансови ресурси 
 Отговорност за реалното планиране на средствата по Плана за дейностите по отделните му 

направления, касаещи конкретно задълженията на преките подчинени и контрол при изпълнението му. 

 

В.Оборудване и други ресурси 

 Носи пряка отговорност за зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Има пълни правомощия да ръководи подчинените му служители, да организира задълженията им и 

да разпределя работата помежду им. 

В случаите, когато се налага да взема решения, които не са в зависимост от възложените му 

задължения, се консултира с Директора, като препоръчва решение. 

  В извънредни ситуации взима самостоятелни решения в зависимост от конкретния случай, като 

носи пълна отговорност за последиците от взетите от него решения. 

Подпомага вземането на решения на по-високи нива чрез становища, анализи, мнения и предложения. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 

А. В рамките на администрацията 

Звено Ниво на 

контактите 

Цел Честота 

1 2 3 4 

ДНП “Пирин” 

 

Директор 

 

Участие в оперативки, обмен на текуща информация, получаване 

на указания, нареждания, съгласуване на решения и действия 

свързани с дейността на ДНП. Предоставя информация, мнения и 

предложения. 

 

текущо 
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Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Обен на текуща информация и съвместни действия за цялостната 

дейност на Дирекцията. 

текущо 

 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

 

Методично ръководство и указания по управлението и охраната 

на парковата територия 

текущо 

 

ДНП “Пирин” Експертен 

състав 

Обмен на текуща информация, даване на указания и съгласуване 

на съвместни действия по дейността на Дирекцията. 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

 

1 2 3 4 

 Обл. служба  

“ЗиГ” 

Директор, 

секретар 

Уточняване на разлики в цифровите модели за границите на 

фондовете, участие в комисии и др. 

при нужда 

 РДВР 

(Служба 

“КОС”) 

Началник Провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелните 

оръжия, прострелване на новозакупени пистолети 

при нужда 

Обл. СПАБ Началник, 

инспек- 

тори 

Съгласуване на годишно-оперативни планове за опазване на 

горите от пожари и съвместни действия  в борбата с пожарите 

ежегодно 

при нужда 

МВР – РПУ 

в прилежа-

щите общини  

на НП”Пирин” 

Началник, 

инспек-

тори, 

служба 

“КОС”, 

дежурен 

 

 

Помощ и взаимодействие в борбата с бракониерските прояви в 

горите, заверка на разрешенията за носене на огнестрелно оръжие, 

включване и обслужване на “СОТ”. 

ежегодно 

при нужда  

РСПАБ Началник, 

инспектор 

Съгласуване на оперативните планове и съвместни действия и 

помощ при потушаване на пожари 

ежегодно 

при нужда 

през 

пожаро-

опасния 

сезон 

Местни власти 

общини 

население 

Кмет, зам. 

кмет, 

секретар, н-

к отдели на 

служби 

Съдействия, информация и участие в комисии перио- 

дично 

БТС 

 

 

 

 

Секретар Взаимодействие и информация перио-

дично 

ПСС Командир 

на отряд, 

дежурен 

Взаимодействие при провеждане на акции, информация и др. инцидент-

но 

РУГ, ДЛ и 

ДДС 

Началник, 

директори, 

експерти 

Координиране на съвместни действия в борбата срещу 

бракониерските прояви в горите и опазване на горите от пожари  

перио-

дично 

Гражданска 

защита 

Инспектор Получаване и оказване на съдействие, помощ и взаимодействие 

при разработване плана за опазване на горите от пожар 

текущо 
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В. Други контакти 

1 2 3 4 

БШПОБ (БФБ) Директор  Информация и съгласуване на съвместни дейности при 

разработване Плана за управление на НП”Пирин” и други 

дейности 

перио- 

дично 

Институт за 

гората при 

БАН 

Директор, 

научни 

сътруд-

ници 

Информация и съгласуване на съвместни дейности при 

провеждане на научни изследвания 

перио- 

дично 

ЛТУ Ректор, 

р-ли на 

катедри 

Информация и съгласуване на съвместни дейности при 

провеждане на научни изследвания в горите на НП 

перио- 

дично 

Институт по 

ботаника при 

БАН 

Директор, 

научни 

сътру-

дници 

Информация и съгласуване на съвместни дейности при 

провеждане на научни изследвания за флората на НП и 

предоставяне на резултатите 

перио- 

дично 

“Пролес 

Инжинеринг”О

ОД 

проектанти Изготвяне на технически проекти и програми перио- 

дично 

 

 

Х.ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Образователна степен     висше, магистър 

Професионална област                                                 естествени науки, лесовъдство, биология, 

        екология 

 

Професионален опит: 

- продължителност и вид                                     - най-малко 5 години в държавна институция с 

  дейност, сходна с дейността в настоящата 

  структура.  

      - притежаван опит в    - в управлението на персонала и природните 

  ресурси.  

- в решаването на проблемите, свързани с 

  опазването на околната среда.  

            - познания в областта на биоразнообразието. 

            - познаване на спецификата на работата и 

             територията, както на парка, така и на 

             околопарковата зона   

Допълнителни изисквания       чисто съдебно минало. 

 

Допълнителна квалификация/обучение:   
- познаване на българското и международното законодателство в областта на природозащитата; 

- специализирано обучение по теми, свързани с изготвянето на планове за управление, програми, 

проекти и стратегии за управлението на природните ресурси и опазване на биологичното 

разнообразие; 

- специализирано обучение за създаване и прилагане на интерпретативни програми за посетителите 

в парка; 

- компютърна грамотност: Windows,  Microsoft Office, ползване на съвременни средства за 

комуникация, електронна поща, интернет; 

- правоспособност за боравене и носене на огнестрелно оръжие; 

 

Специализирани умения: 

- умения за създаване на контакти с различни общности; 
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- способност за работа в екип и изграждане на високоефективни работни екипи; 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите, с цел постигане на 

  поставените цели; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи и да прилага идеите на практика 

- обективност на преценката 

- убедителност при водене на дискусии 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;   

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ПАРКОВ УЧАСТЪК 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Контрол и охрана 

Сектор       Парков участък  “Баюви дупки” 

Длъжност      Главен инспектор на парков участък 

Позиция по НКП      22226043 

 

 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ: 

 

     Директор на дирекция 

„Контрол и охрана ” 

 
     

       

Главен инспектор на парков 

участък  “Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “ Паркова 

охрана” 

 

 

ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА    

 

Да планира, организира и ръководи дейността на подчинените му служители и изпълнява поставените му от 

Дирекцията задачи за постигане на идеалните цели на парка, заложени в Плана за управление - съхраняване 

на природните богатства, осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически 

дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните 

ресурси на територията на парковия район. 

 

ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

 
Ръководи дейността на подчинените му служители и организира стопанисването и ползването на 

предоставеното на района имущество с цел да гарантира ефективно изпълнение на задачите по охраната на 

природните ресурси и контрола върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат в 

парковия район. 

Организира и осъществява контрол над дейности и обекти, както и над организации и лица, осъществяващи 

дейности в парковия район с цел спазването на режимите, нормите и условията, предвидени в нормативните 

актове, Плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти. 

Изготвя планове, отчети, мнения, предложения, анализи и др. с цел да подпомогне вземането на решения от 

висшестоящите служители при изпълнение на годишните планове, Плана за управление на парка, 

устройствените и техническите проекти и други оперативни задачи. 

Поддържа контакти с местните органи на властта, научни, културни и образователни институции, НПО и 

лица, с цел координиране на действия срещу пожари, други бедствия, аварии и бракониерства в парковия 

район и прилежащата му територия, за реализиране на програми и проекти за научни изследвания, 

природозащитно образование, развитие на екотуризъм и на парка. 
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V. ПРЕКИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Задължение Честота 

 

Важност 

 

1 2 3 

Ръководи и контролира подчинените му служители от парковата охрана, организира 

задълженията им и разпределя работата помежду им. 

ежедневно 

 

5 

 

Изготвя, представя за съгласуване и утвърждаване в Дирекцията и контролира 

изпълнението на месечни графици за дежурствата на служителите от парковата 

охрана. 

месечно 

 

5 

 

Участва в изготвянето и съгласува работния план на подчинените му служители. годишно 

 

5 

 

Извършва шестмесечни ревизии на охранителните участъци и оценява трудовото 

изпълнение на подчинените му служители. 

шест-месечно 

 

5 

 

Организира и провежда  мероприятия  за  обучение, повишаване  знанията  и 

уменията на подчинените му служители. 

ежедневно 

 

5 

 

Организира и контролира стопанисването и ползването и следи за състоянието на 

сградите, пътищата,  обзавеждането, оборудването, техниката, инфраструктурните 

елементи - входни конструкции, табла, табели, знаци, граници на парка и резерватите, 

кътове за отдих и др. в парковия район. 

седмично 

 

5 

 

Издава, приема и проверява пътните листа на МПС в парковия район и контролира 

правилното им попълване. 

ежедневно 

 

5 

 

Следи за спазването на правилата по техника на  безопасност на труда, 

противопожарната безопасност и безопасното боравене с огнестрелното оръжие в 

парковия район.                                                                                                         

ежедневно 

 

5 

 

Провежда  инструктаж  по техника на безопасност на труда, противопожарна охрана и 

безопасното боравене с огнестрелното оръжие, оказване на долекарска помощ и др. 

тримесечно 

 

5 

 

Организира охраната на природните ресурси - гори, води, земи, диви животни и 

растения, в парковия район, включително от пожари. 

ежедневно 

 

5 

 

 

Организира и контролира функционирането на контролно-информационните 

пунктове в парковия район. 

текущо 

 

5 

 

 

Организира текущия и последващия контрол върху компонентите на околната среда и 

факторите, които им въздействат на територията на парковия район. Извършва 

проверки на всички обекти и дейности, спира и проверява МПС на територията  на  

парковия район. Съставя   предупредителни  и   констативни протоколи. Съставя 

актове за административни нарушения по ЗЗТ, ЗООС, ЗБР, ЗЛР.  Задържа вещите и 

предметите на нарушение съгласно   действащите нормативни актове. 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 

5 

 

 

Организира контрола върху дейностите на собствениците или ползвателите на сгради 

и съоръжения, гори, земи и водни площи в парковия район и дейностите на всички 

организации и лица, осъществявани на територията на парковия район за спазването 

на режимите, нормите и условията, предвидени в нормативните актове, Плана за 

управление, устройствените и техническите планове и проекти. 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 

5 

 

 

Организира контрола над различни ведомства, организации и лица по спазване 

условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности, условията на 

концесионни договори, решения по ОВОС и др. в парковия район. 

 

 

текущо 

 

 

 

5 
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Организира контрола по прилагането на Плана за управление в областта на 

научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за 

застрашени видове и местообитания, просветните и образователните екологични 

програми и други природозащитни дейности, осъществявани от други държавни 

органи, общини, неправителствени организации   и   лица  на  територията  на 

парковия район. 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 

5 

 

На територията на парковия район, организира и контролира издаването на годишни 

разрешителни за паша, разрешителни за ползване на дървесина от местно население 

при извършване на поддържащите и възстановителните дейности в горите, 

разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, които не 

са от лечебни растения, позволителни за ползване на лечебни растения, в 

съответствие с годишните планове на ДНП. 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 

5 

 

Организира и контролира събирането на таксите от разрешените в парковия район, 

ползвания на дървесина, билки, гъби, горски плодове, паша, сенокос и внасянето им в 

касата на Дирекцията 

текущо 

месечно 

 

5 

Изготвя  годишен план и отчет за дейностите по опазването, контрола, подържането и 

възстановяването на горите, земите и водните площи в парковия район. 

 

годишно 

 

5 

 

Изготвя и представя в Дирекцията месечни планове и отчети, справки, доклади, 

инвентаризации на ресурси, анализи и др. за планираните и извършените в парковия 

район дейности по изпълнение на годишния план по опазването, контрола, 

подържането и възстановяването на горите, земите и  

водните площи. 

 

 

 

месечно 

текущо 

 

 

 

5 

 

Представя в законоустановените срокове всички предупредителни и констативни 

протоколи и актове за установени административни нарушения, съставени при 

осъществяване  на превантивния, текущия и последващия   контрол върху 

компонентите на околната среда и факторите, които   им   въздействат   на 

територията на парковия район. 

 

 

 

текущо 

 

 

 

5 

 

Изготвя годишен план за противопожарна охрана и действия при бедствия и аварии 

на територията на парковия район. 

 

годишно 

 

5 

 

Съвместно със служители на РСПАБ организира и ръководи потушаването на 

възникнали пожари в района. 

 

текущо 

 

5 

 

Подпържа връзка с главните инспектори на съседните паркови райони, участва в 

организирането, координирането и изпълнението  на съвместни дейности  по охраната 

и контрола на територията на националния парк. 

 

текущо 

 

5 

 

Поддържа контакти с местните органи на полицията, противопожарната охрана, 

горите, планинската  спасителна служба, общините и гражданска защита за 

координирани действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, 

бракониерства в парковия район и прилежащите му територии. 

 

 

текущо 

 

 

5 

 

Поддържа контакти с местните екологични НПО, културни и образователни 

институции и граждани за привличането им за участие в програми и проекти за 

природозащитно образование, опазването и популяризирането на парка. 

 

 

текущо 

 

 

4 

 

Участва в специализирани и съвещателни органи в общините и други местни 

организации, когато се разглеждат въпроси пряко или косвено свързани с парковия 

район. 

 

 

текущо 

 

 

4 

 

Участва в извършването на мониторинг и контрол върху качеството на околната 

среда, биоразнообразието, хабитатите, видовете растения и животни в парковия 

район, съгласувано с експертите от Дирекцията. 

 

 

текущо 

 

 

4 

 

Участва в разработването и изпълнението на програми, планове, проекти  и дейности, 

предвидени в Плана за управление на парка,  устройствените   и техническите планове 

и проекти. 

 

 

текущо 

 

 

4 
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Участва в разработването и изпълнението на Плана за управление на парка и на 

устройствените и техническите планове и проекти. 

 

по план 

 

4 

 

Участва в специализирано обучение и самообучение по основните изисквания и 

умения, необходими за ефективно изпълнение на служебните задължения. 

 

по план 

текущо 

 

4 

 

При изпълнение на служебните задължения е длъжен да носи униформено облекло. 

Носи огнестрелно оръжие в предвидените от закона случаи. 

 

ежедневно 

 

5 

 

Изпълнява стриктно устните и писмените заповеди, указания и нареждания на 

директор на дирекция „КО‘‘и директора на ДНП. 

 

ежедневно 

 

5 

 

Работи на ненормирано работно време. ежедневно 

 

5 

 Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа. Докладва за всички обстоятелства или събития, 

които са се случили и/или се случват в парковия район. 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

5 

 Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това. 

ежедневно 

 

5 

 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите 

и обществото. 

ежедневно 

 

5 

 

Пази служебна тайна. ежедневно 

 

5 

 Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си. ежедневно 

 

5 

 Дава дежурства по утвърден месечен график през пожароопасния сезон. 

 

по график 

 

5 

 При екстремни ситуации като проверки на терен, природни бедствия и аварии и др. по 

разпореждане на директора, началник отдел "Управление и контрол" или 

висшестоящи служители от МОСВ, е длъжен да изпълнява и други задължения, 

непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не 

са пряко свързани с длъжността, но се налагат от естеството на екстремната ситуация. 

 

рядко 

 

4 

 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

текущо 5 

 

 

 

VІ. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА 

1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи се възлага и от експертния състав от ДНП, съгласувано с лицата по т.1. 

3. Планира самостоятелно собствената си дейност в рамките на деня, седмицата и месеца, включвайки 

задължително и приоритетно изпълнението на възложените задачи от лицата по т. 1 и съобразявайки се с 

възложените задачи от лицата по т. 2. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ПЕРСОНАЛА  И РЕСУРСИТЕ 

 
А. Персонал  - 5 (пет) пряко подчинени специалисти  “Контрол и охрана” 

Участие в: 

Организация, наблюдение и разпределение на работата            значително                                   

Селекция на служители                                                                         малко 

Въвеждане и обучение на служители                                                   значително 

Оценка и трудово изпълнение                                                               значително 

Дисциплинарен контрол и разглеждане на оплаквания                       значително 

 

Б.Финансови ресурси 

Отговаря за спазването на определените за парковия район лимити на разходи за ГСМ, телефони и други от 

бюджетните средства, определени със заповед на директора. 
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Отговаря за своевременното събиране на таксите от разрешените в парковия район ползвания на дървесина, 

билки, гъби, горски плодове, паша, сенокос и внасянето им в касата на дирекцията. 

Отговаря за спазването на условията и качественото изпълнение на предмета на сключените договори за 

възлагане на дейности в парковия участък. 

 

В.Оборудване и други ресурси 

Отговаря за сградите, обзавеждането, оборудването, техниката, инфраструктурите елементи - входни 

конструкции, табла, табели, знаци, кътове за отдих и др. в парковия район. 

Отговаря за природните ресурси - гори, води, земи, диви животни и растения в парковия район. 

Отговаря за спазването на определените за парковия район ползвания на дървесина, билки, гъби, горски 

плодове, паша и сенокос по количество, качество и вид на ползването. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Има пълни правомощия да ръководи подчинените му служители, да организира задълже- нията им и да 

разпределя работата помежду им. 

В останалите случаи взема решения в рамките на общите или конкретните правила или след одобрение на 

лицата по т. VІ.1. 

В извънредни ситуации взима самостоятелни решения в зависимост от конкретния случай, като носи пълна 

отговорност за последиците от взетите от него решения. 

Подпомага вземането на решения на лицата по т. VІ.1 чрез становища, анализи, мнения и предложения. 

 

ІХ. КОНТАКТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ  

 

А. В рамките на администрацията 

 

Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

1 2 3 4 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ обучение. 

Представя   планове   и   отчети,   мнения   и   предложения. Предоставя 

информация. 

 

 

 

 

Текущо 

 

 

 

 Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети, внася тарифни такси. 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, 

обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, актове, протоколи, 

рапорти и др.  

Получава и оказва съдействие. 

текущо 

 

Паркови 

участъци 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Получава информация, съвети, указания, съдействие, помощ, обучение, 

задачи.  

Оказва съдействие, подпомага дейността на експертите 

 

месечно 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

1 2 3 4 
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ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

МВР-РПУ 

 

Н-к РПУ 

Дежурен 

Обмен на информация. Получаване и  оказване на съдействие,   помощ, 

взаимодействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

МВР-

РСПАБ 

 

Н-к 

РСПАБ 

Дежурен 

 

Получаване и оказване на съдействие, помощ, взаимодействие с цел 

противопожарна защита. Съгласуване на годишния план за 

противопожарна охрана. 

 

годишно 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на 

съдействие. Съгласуване и взаимодействие при реализиране на 

мероприятия на територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

Лесничейст

ва 

 

Директор 

 

Обмен на информация, получаване и оказване на съдействие, помощ, 

взаимодействие с цел опазване, охрана и противо- пожарна защита. 

 

текущо 

 

Граждан-

ска защита 

 

Инспек-

тор 

Получаване и оказване на съдействие, помощ, взаимодействие.    

Съгласуване на годишния план за противопожарна охрана. 

 

текущо 

 

ПСС Спаси-

тели 

Съдействие, помощ и взаимодействие. текущо 

 

 

В. Други контакти 

 

1 2 3 4 

Научни, 

културни и 

образователн

и институ-

ции 

 

Директор 

Експерти 

Учители 

 

Координиране на дейността,  получаване  и оказване на съдействие при 

реализиране на научни и образователни програми и проекти в парка и 

извън него.  

Предоставяне и получаване на образователни и други целеви 

материали. 

 

текущо 

 

Организации 

и лица 

експлоатира

щи сгради, 

съо ръжения 

в в парка  

Управите

ли  

Частни 

лица 

 

Контрол на дейности и обекти, даване на предписания.  

Даване на информация за режими, норми и правила за осъществяване 

на дейности.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

НПО 

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали. Обучение. 

 

текущо 

 

Медии 

 

Редактор 

 

Предоставяне на целеви материали за популяризиране на парка в 

местните медии. 

 

текущо 

 

Граждани 

 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

 

 

Х.ЗНАНИЯ Е ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Образователна степен    висше, бакалавър или магистър 

 

Професионална област    естествени науки, лесовъдство, 

       биология, екология 

 

Професионален опит: 

- продължителност      най-малко 3 години служебен/трудов стаж по 
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       специалността или 10 години трудов стаж  

- вид       в организация със сродна дейност и цели в 

       природозащитата 

 

Допълнителни изисквания    чисто съдебно минало. 

 

Допълнителна квалификация/обучение:   

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, 

  управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

- изготвяне на планове за управление на защитените територии; 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- организационно развитие; 

- участие на обществеността в управлението на НП; 

- изграждане на партньорство в управлението на НП; 

- управление на МПС, категория А, В; 

- правоспособност за боравене с огнестрелно оръжие; 

- компютърна грамотност Windows Microsft Office; 

- чужд език. 

 

Специализирани умения: 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 

  на поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност   да   предлага   иновационни   решения   на   проблемите, в рамките на 

  съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;      

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ПАРКОВА ОХРАНА” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

                                                              

І.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Контрол и охрана 

Сектор       Парков участък   

Длъжност      Главен специалист “Паркова охрана” 

Позиция по НКП     33593026 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

 Главен специалист на парков участък     

 

   

Главен специалист “Паркова  охрана”  

 

 

ІІІ.ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

   

     Да охранява природните ресурси – биотични и абиотични и инфраструктурата в охранителния 

участък, да извършва контрол над дейности и обекти, както и над организации и лица осъществяващи 

дейности в охранителния му участък, да следи и докладва за състоянието на екосистемите, видовете и 

техните местообитания, с което да допринесе за изпълнение на целите на националния парк – съхраняване 

на природните богатства на и осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и 

туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на 

природните ресурси.                                                   

 

ІV.ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Задължение Честота Важн

ост 

1 2 3 

Охранява и опазва природните ресурси – гори, води, земи, диви животни, растения и 

др. от незаконни ползвания и дейности, в охранителния му участък, включително от 

пожари. 

ежедневно 5 

Извършва охраната и контрола по изготвен от прекия му началник и утвърден от 

директора график.  

Работи на ненормирано работно време. 

ежедневно 

по график 

5 

При изпълнение на служебните си задължения, по график определен от прекия му 

началник, е длъжен да ползва за почивка и нощуване контролно-информационните 

пунктове и бази на Дирекцията в парковия район. 

ежедневно 

по график 

5 

Ежедневно води дневник за извършената работа. ежедневно 5 

Следи за опазване на водите и терените от замърсяване с битови, промишлени и други 

отпадъци и за опазването на флората и фауната. 

ежедневно 5 

Следи за спазването на режима, нормите и правилата за поведение в парка и резервата, 

определен със Заповедта за обявяване и с Плана за управление. 

ежедневно 5 

Следи за състоянието на горите, растителните и животинските видове и техните 

местообитания, както и за поверените му за ползване сгради, обзавеждане, оборудване, 

техника и инфраструктурните елементи – входни конструкции, табла, табели, знаци, 

ежедневно 5 
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кътове за отдих и др. в охранителния му участък и докладва при нужда на главния 

инспектор. 

 

Извършва проверки над различни ведомства, организации и лица по спазване 

условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности, условията на 

концесионни договори, решения по ОВОС и др. в охранителния му участък. 

текущо 5 

Извършва проверки на всички обекти и дейности на собственици или ползвателите на 

сгради и съоръжения, гори, земи и водни площи в охранителния участък и дейностите 

на всички организации и лица, осъществявани на територията на парка за спазването 

на режимите, нормите и условията предвидени в нормативните актове, Плана за 

управление, устройствените и техническите планове и проекти. 

текущо 5 

Спира и проверява МПС на територията на парковия район. Проверява всички 

документи за лов, риболов, сеч, паша и ползването на лечебни растения и други, 

разрешаващи ползвания, дейности и движение в защитената територия. Извършва 

проверки на личния багаж на ловуващите лица. 

ежедневно 5 

Съставя констативни протоколи и дава предписания. Съставя актове за 

административни нарушения по ЗЗТ, ЗООС, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК и др. Задържа 

вещите и предметите на нарушение съгласно действащите нормативни актове. 

текущо 5 

Издава годишни разрешителни за паша, разрешителни за ползване на дървесина от 

местно население при извършване на поддържащите и възстановителните дейности в 

горите, разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, 

които не са лечебни растения, позволителни за ползване на лечебни растения, в 

съответствие с годишните планове на ДНП “Пирин” в райони, определени със заповед 

на Директора. 

текущо 5 

Събира таксите от разрешените за ползвания на дървесина, билки, гъби, горски 

плодове, паша, сенокос, за които издава разрешителни и позволителни и ги внася в 

касата на дирекцията. 

текущо 

месечно 

5 

Изготвя седмичен отчет за дейностите по охраната и контрола, подържащите и 

възстановителните дейности в горите, земите и водните площи в охранителния му 

участък. 

седмично 5 

Изготвя и представя на главния инспектор справки, доклади и др. с информация за 

извършените дейности по изпълнение на годишния план по охраната, контрола, 

мониторинга, включително на туристическия поток, подържащите и 

възстановителните дейности в горите, земите и водните площи, образователните 

дейности и програми в охранителния му участък. 

месечно 

текущо 

5 

Представя на главния инспектор в законоустановените срокове всички констативни 

протоколи и актове за установени административни нарушения, съставени при 

осъществяване на превантивния, текущия и последващия контрол на територията на 

охранителния му участък. 

текущо 5 

Поддържа контакти с местните органи на полицията, противопожарната охрана, 

горите, планинската спасителна служба, общините и гражданска защита за търсене на 

съдействие при пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства в 

охранителния му участък. 

текущо 4 

Следи за спазване на противопожарните изисквания, извършва специализирано 

противопожарно наблюдение. Оповестява и информира всички заинтересовани лица 

по реда на утвърдената схема за оповестяване. 

ежедневно 5 

Участва в гасенето на възникнали пожари, включително и в нощни дежурства при 

борба с пожари, бедствия, аварии и други екстремни ситуации. 

текущо 5 

Предоставя информация, съпровожда посетителски групи и оказва съдействие на 

посетителите. 

текущо 3 

Извършва дейности, свързани с мониторинга и контрола върху качеството на 

компонентите на околната среда, биоразнообразието, хабитатите, видовете растения и 

животни в парковия район. 

текущо 4 

Участва в изпълнение на дейности, свързани с възстановяването на животински и по план 4 
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растителни видове, на техните местообитания, както и на забележителни обекти на 

неживата природа. 

Участва в разработването и прилагането на отделни проекти, програми, планове за 

опазване на околната среда и природата и за поддържане на територията и 

инфраструктурата. 

по план 3 

Участва в специализирано обучение и самообучение по основните изисквания и 

умения, необходими за ефективно изпълнение на служебните задължения. 

 

по план 

текущо 

4 

Подпомага разпространението на популярни материали, свързани с парка. текущо 3 

Подпомага провеждането на научни, изследователски и информационни програми и 

проекти. 

текущо 3 

Стриктно спазва правилата по техника на безопасност на труда, противопожарната 

безопасност и безопасното боравене с огнестрелното оръжие в парковия район. 

ежедневно 5 

При изпълнение на служебните си задължения ползва, грижи се, опазва и отговаря за 

повереното му и зачислено имущество, собственост на Дирекцията. 

текущо 5 

При изпълнение на служебните си задължения ползва, грижи се, опазва и отговаря за 

поверените му за управление МПС. Попълва пътните листа, съгласно вътрешните 

заповеди в Дирекцията. 

ежедневно 5 

При изпълнение на служебните задължения е длъжен да носи униформено облекло. 

Носи огнестрелно оръжие в предвидените от закона случаи. 

ежедневно 5 

Работи на ненормирано работно време. ежедневно 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставка 

за корупция, измами или нередности 

ежедневно 5 

Изпълнява стриктно устните и писмените заповеди, указания и нареждания на 

Директора на ДНП, на главния инспектор и началник отдел “управление и контрол”. 

ежедневно 5 

Докладва на прекия си началник, а в негово отсъствие на Директора за всички 

обстоятелства или събития, които са се случили и/или се случват в охранителния му и 

в парковия район. 

текущо 5 

Опазва квалифицираната информация, станала му известна при или по повод 

изпълнение на служебните му задължения. 

ежедневно 

 

5 

При екстремни ситуации като проверки на терен, природни бедствия и аварии и др. по 

разпореждане на Директора, началник отдел “Управление и контрол”, главния 

инспектор или висшестоящи служители от МОСВ, е длъжен да изпълнява и други 

задължения, непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и 

такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налагат от естеството на 

екстремната ситуация. 

рядко 4 

 

V.ОТГОВОРНОСТИ ЗА РЕСУРСИ/ОБОРУДВАНЕ 

А.Финансови ресурси 

Отговаря за своевременното събиране на таксите от разрешените в охранителния участък ползвания на 

дървесина, билки, гъби, горски плодове, паша, сенокос, за които издава разрешителни и позволителни и за 

внасянето им в касата на дирекцията. 

Отговаря за спазването на условията и качественото изпълнение на предмета на сключените договори за 

възлагане на дейности в охранителния му участък. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

Отговаря за поверените му за ползване сгради, обзавеждане, оборудване и техника, за инфраструктурните 

елементи – входни конструкции, табла, табели, знаци, кътове за отдих и др. в охранителния му участък. 

Отговаря за природните ресурси – гори, води, земи, диви животни, растения и др. в охранителния му 

участък. 

Отговаря за спазването на определените за охранителния му участък ползвания на дървесина, билки, гъби, 

горски плодове, паша и сенокос, за които издава разрешителни и позволителни по количество, качество и 

вид на ползването. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 
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VІ.КОНТАКТИ 

Поддържа контакти със служители на местните органи на властта, научни, културни и образователни 

институции, НПО и лица, с цел получаване на съдействие при пожари, други бедствия, аварии и 

бракониерства в охранителния му участък и прилежащия му район и за реализиране на програми и проекти 

за научни изследвания, природозащитно образование, развитие на екотуризъм и популяризирането на парка 

и резервата. 

 

VІІ.ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 
 

Образователна степен     средно, специално 

Професионална област:     естествени науки, лесовъдство,  

биология, екологи 

Професионален опит: 
- продължителност     най-малко 10 години трудов стаж по 

        специалността или най-малко 12  

години трудов стаж 

- вид       в организация със сродна дейност и 

        цели в областта на природозащитата 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии и 

  правоприлагане, управление на природните ресурси за опазване на биологичното 

  разнообразие; 

- организационно развитие; 

- управление на МПС, категория А, В; 

- правоспособност за боравене с огнестрелно оръжие; 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АФПД" 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     „Административни, финансови и правни дейности”  

 

Длъжност     Директор на дирекция „АФПД“ 

Минимален ранг за заемане на длъжността втори младши  

Позиция в НКП Д    12137008 

 

 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ 

 

ДИРЕКТОР  

  

      Директор на дирекция “АФПД” 

  

1.главен  експерт “ ЧР и канцелария ” 

2.старши специалист “Счетоводство” 

3.старши специалист “Каса” 

4.технически сътрудник “Секретар-  деловодител” 

5.технически сътрудник “Снабдител - домакин” 

6.технически сътрудник “Шофьор” 

 

 

 

ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 Ръководи Дирекция  ”  Административни,финансови и правни дейности” , носи отговорност за 

изпълнение на задачите и организира, контролира, координира и отчита дейността на дирекцията. 

  

ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
 - финансово – счетоводна; 

 - човешки ресурси и работна заплата; 

 - обща администрация. 

 

V. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължения Честота Важн

ост 

1 2 3 

Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 

финансов контрол по: 

- спазване на финансовата и платежна дисциплина; 

- правилното оформяне на първичните и официални счетоводни 

  документи; 

- редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на 

  резултатите от тях. 

  

Подписва заедно с директора:   
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- всички документи от финансово-имуществен характер, от които 

  произтичат права и задължения за Дирекцията; 

- баланса и счетоводните отчети; 

- всички отчети, които произтичат от счетоводните записвания. 

Разработва бюджета на Дирекцията и следи за законосъобразното и целесъобразно 

разходване на финансовите средства. 

  

Изготвя месечните, тримесечните и  годишните финансови отчети за касовото 

изпълнение на бюджета  

  

Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните 

взаимоотношения с: 

- бюджета, общинските съвети и банките; 

- осигурителните институти; 

- служителите; 

- доставчици и други дебитори и кредитори; 

- други донори. 

  

Осигурява необходимата информация при оформяне на материали за установени 

липси и разхищения на парични средства и материални ценности, за неустойки и 

вреди по неизпълнение на договори. 

  

Разработва длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и 

работните заплати и ги предлага  за утвърждаване. 

  

Организира и участвува в разработването на вътрешните правила за работната 

заплата. 

  

Контролира правилното разходване на средствата за работна заплата.   

Организира разработването и  изготвянето на длъжностните характе- ристики.   

Осигурява обзавеждането с офис-оборудване, мебели, организационни системи  и 

съобщителни връзки. 

  

Организира и контролира доставките на необходимите канцеларски материали и 

пособия. 

  

Ръководи и контролира функционирането на системата за деловодна дейности 

съхранението на документите и архивните материали. 

  

Участвува в комисиите по Закона за обществените поръчки.   

Участвува в разработването на вътрешните нормативни документи .   

Пази служебна тайна.   

Да извършва предварителен контрол върху специализираната дейност, за която 

отговаря 

  

Не укрива или премълчава обстоятелства, факти и събития, които могат да доведат 

да неблагополучия в текущата работа. 

  

Не подписва договори от името и за сметка на Дирекцията, както и не поема други 

писмени или устни задължения, освен в случаите когато е изрично упълномощен 

за това. 

  

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществеността. 

  

Способствува за издигане на авторитета на институцията и колегите си.   

При екстремно ситуации (наводнения, пожар и др.), по разпореждане на директора 

или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, не 

непосредствено свързани с основните за длъжността. 

Отказ от изпълнение се приема само по медицински показания. 

  

По време на пожароопасния период дава дежурства по график.   

Изпълнение на задължения / дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

  

 

VІ. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 1. Длъжността е пряко подчинена на директора. 

 2. Изпълнението на задачите се възлага от директора. 
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 3. Планирането на работата е самостоятелно, с приоритетно изпълнение на спешните  задачи, 

възложени от директора. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА 

       ПЕРСОНАЛА И  РЕСУРСИТЕ 

 

А. Персонал: 6 души от общата администрация на пряко подчинение. 

  

У Ч А С Т И Е    В: СТЕПЕН 

1. Организация, наблюдение и разпределяне на работата между служителите. значително 

2. Селекция на служителите малко 

3. Въвеждане и обучение на служителите значително 

4. Оценка на трудовото изпълнение значително 

5. Дисциплинарен контрол и разглеждане на оплаквания значително 

 

Б. Финансови ресурси: 

 - отговаря за състоянието на финансите и  финансовата дисциплина и недопускане на условия за 

незаконосъобразно и нецелесъобразно изразходване на финансовите средства; 

 - отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи; 

 - отговоря за точното прилагане на трудовото законодателство и разходването на средствата за 

работна заплата; 

 - отговаря за нормалното функциониране на системите за административна дейност. 

 

В. Оборудване и други ресурси: 

              - носи пълна имуществена отговорност за пряко зачисленото му имущество, собственост на 

Дирекцията. 

 

VІІІ.ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

 - има пълни правомощия да ръководи подчинените му служители, да организира и разпределя 

работата по между им; 

 - в извънредни ситуации, взима самостоятелни решения в зависимост от конкретния случай, като 

носи пълна отговорност за последиците от взетите решения. 

 - подпомага вземането на решения от директора, като го подпомага чрез мнения, становища, 

анализи и предложения. 

 

ІХ. КОНТАКТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ: 

 

А. в рамките на дирекцията: 

 

 

 

 

 

Д Н П 

 

 

 

 

директор 

Получаване на задачи, нареждания и указания. 

Получаване на съдействие и помощ. 

Представя за одобрение и утвърждаване  

бюджетни сметки, длъжностни разписания и 

поименни разписания на длъжностите и 

работните заплати. 

Представя отчети, анализи и информация. 

 

АФПД служители Възлага задачи, планира работата и изисква отчет 

за свършеното. 

 

КО   Директор на 

дирекция 

Получаване на информация и съдействие. 

Предоставя информация и съдействие.  

 

 

 

Д Н П 

 

 

експерти 

Получаване и предоставяне  на информация и 

съдействие. 

Сред координация с директора, възлага задачи.  

Получава отчети. 
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Б. в рамките на МОСВ: 

Отдел 

“ПУБФРСД” 

началник 

отдел 

Получава бюджетни сметки, корекции по тях  и 

лимити. 

Представя ежемесечни, тримесечни и годишни 

отчети. 

Предоставя информация, справки и анализи. 

 

Отдел “Човешки 

ресурси” 

началник 

отдел 

Получава натурални показатели – численост и 

средна работна заплата.  

Предоставя информация, справки и анализи. 

 

Отдел “СДИО” началник 

отдел 

Получава писма и заповеди за предадено 

имущество. 

Предоставя информация, справки и анализи 

 

Инспекторат инспектори Предоставя информация, справки и анализи при 

извършване на проверки и ревизии. 

 

 

В. други администрации: 

 

 

Банки 

 

инспектори 

Получава и предава информация и документация 

за банкови преводи и разплащания. 

 

 

НОИ - РУСО 

 Предава информация и справки, съгласно 

действуващото законодателство и при 

извършване на ревизии и проверки. 

 

Н С И  Предава статистически отчети.  

 

А Д В Ф К 

 Взаимоотношения по повод извършване на 

вътрешен одит. 

 

 

Т Д Д 

 Взаимоотношения по повод данъци и насрещни 

проверки. 

 

 

Общини 

 Взаимоотношения по повод въпроси на 

собствеността и данъци по ЗМДТ. 

 

 

Застрахователни  

дружества 

 Взаимоотношения по повод сключени 

застрахователни договори и преводи по 

застрахователни събития. 

 

 

Х. ЗНАНИЯ, ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 

Образователна степен      висше, магистър     

Професионална област      счетоводна отчетност   

   

Професионален опит: 

- продължителност      5 години по специалността 

    

- вид        в бюджетна организация с  

        присъден ранг най-малко ІІ м  

 

Други:        чисто съдебно минало   

    

Допълнителна квалификация/обучение: 

- познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на бюджета и  бюджетното 

счетоводството, данъците;  социалното осигуряване, застраховане; 

- познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на трудовото законодателство; 

- познаване  и прилагане на нормативната уредба в областта на административното 

законодателство; 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

23 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

- компютърна грамотност - Windows, Microsoft Office, Омекс заплати и хонорари, счетоводни 

програми. 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане на 

поставените цели; 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като неформален член на екип; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на 

съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 

 

 

 

  



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

24 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ “СЧЕТОВОДСТВО” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                         

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Административни,финансови и правни дейности 

Длъжност     старши  специалист  

Позиция по НКП    33593022 

 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ: 

                                        

           Директор на 

дирекция “АФПД”      

       

 Старши 

специалист 

“Счетоводство” 

   

 

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 

Осчетоводява първичните счетоводни документи, отразява вярно записванията по счетоводните сметки, с 

което да допринася за вярното и честно отразяване на резултатите от финансовата дейност, води 

дълготрайните материални и нематериални активи и материални запаси. 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Задължения 

 

Честота Важност 

1 2 3 

Приема, проверява и оформя първичните счетоводни документи. ежедневно 5 

Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни 

ведомости и други балансови извлечения. 

текущо 4 

Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите 

или за представяне на съответните органи 

текущо 4 

Изготвя актове за приемане и води инвентарната книга за дълготрайните активи. 

Под въпрос  

текущо 5 

Води счетоводните картони за задбалансови активи, в това число теренно и 

униформено облекло. 

текущо 5 

Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на МОЛ. текущо 5 

Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на 

съответните счетоводни периоди. 

рядко 5 

Води месечните и годишни справки за начислените осигурителни плащания. текущо 5 

Изготвя справки-декларации по чл.57 от ЗОДФЛ за изплатените суми на лица 

назначавани по извънтрудови правоотношения. 

рядко 5 

Пише платежните нареждания за всички разходи, извършвани в Дирекцията. текущо 5 

Изготвя ведомостта за заплати на служителите, изплаща (превежда) заплатите и 

прави съответните справки, свързани с тях. 

ежемесечно 5 

Изготвя и представя декларации за социално и здравно осигуряване пред НОИ в 

срок предвиден в нормативните актове (един ден след окончателното плащане на 

работната заплата). 

ежемесечно 5 
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Изготвя удостоверения за доходите на служителите. текущо 5 

Съхранява гражданските договори и свързаните с тях документи за изплащането 

им. 

текущо 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 

ежедневно 5 

Да съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото 

ежедневно 5 

Да пази служебна тайна ежедневно 5 

Да способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.), по разпореждане на 

директора или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, 

не непосредствено свързани с основните за длъжността. 

 

рядко 

 

5 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график. по график 5 

Изпълнение на задължения / дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

 

при 

необходимост 

 

 

 

5 

 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

 Задачи се възлагат от директора и директор на дирекция “ КО ”. 

 Експертите могат да възлагат задачи след съгласуване с директора на дирекция “АФПД”. 

 

 Планира самостоятелно работата за деня, седмицата и месеца, спазвайки нормативните сроковете, 

като приоритетно включва  задачите, възложени от директора и директора на дирекция “АФПД”. 

 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси 

 

Отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните документи и сметки, които обработва и води. 

Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно извършени счетоводни операции. 

Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи и досиета. 

Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни книжа. 

Носи отговорност за настъпили вреди за изразходвани парични средства срещу неоформени в съответствие с 

изискванията първични документи. 

Носи отговорността за верността по изготвяне на  ведомостта за заплатите и тяхното изплащане 

(превеждане) и съответните справки свързани с тях. 

Отговаря за вярното отразяване на постъпилите приходи и извършените разходи. 

Отговаря за вярното отразяване на разходите за гориво-смазочни материали 

Отговаря за вярното и точно отразяване на данните попълвани в справките представяни на  

НОИ и НСИ. 

Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 
 

Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІ. КОНТАКТИ: 

 

Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички служители в Дирекцията. 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

26 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други ведомства и организации по линия на: 

получаване и предаване на информация. 

 

VІІ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен    средно специално или висше 

 

Професионална област    счетоводство и контрол,икономика 

 

Професионален опит: 

- продължителност    най-малко 5 години трудов стаж по специалността 

 

- вид      в организация на бюджетна издръжка 

   

Други:      чисто съдебно минало.    

 

 

Замества при отсъствие: 

 

- директора на дирекция “АФПД”. 

 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на счетоводството, данъците 

  социалното осигуряване, застраховане и трудовото законодателство. 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- компютърна грамотност - Windows, Microsoft Office, Омекс заплати и граждански договори,  

  Ажур L ; 

 

Специализирани умения: 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане на 

поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на 

съществуващите указания и процедури; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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СПЕЦИАЛИСТ КАСИЕР 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

 

  

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Административни,финансови и правни дейности 

Длъжност      старши  специалист  

Позиция по НКП     33593022 

 

 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ: 

                                        

 

                                        

           Директор на 

дирекция “АФПД”      

       

Старши 

специалист 

“Каса” 

   

 

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 

Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни книжа и носи отговорност за настъпили вреди 

за изразходвани парични средства срещу неоформени в съответствие с изискванията първични документи. 

 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Задължения 

 

Честота Важност 

1 2 3 

Приема, проверява и оформя първичните счетоводни документи. ежедневно 5 

Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни 

ведомости и други балансови извлечения. 

текущо 4 

Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на служителите 

или за представяне на съответните органи 

текущо 4 

Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на МОЛ. текущо 5 

Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на 

съответните счетоводни периоди. 

рядко 5 

Изготвя справки-декларации по чл.57 от ЗОДФЛ за изплатените суми на лица 

назначавани по извънтрудови правоотношения. 

рядко 5 

Води досиета на изпълнителите по ПВД и следи за стриктното постъпление на 

средствата по договорите. 

текущо 5 

Извършва текущ счетоводен контрол по събраните такси и издадените 

разрешителни и тяхното своевременно превеждане в МОСВ. 

текущо 5 

Оформя приходно -разходни документи и извършва касови операции по тях. текущо 5 

Приема, съхранява и предава парични средства в съответствие с надлежно текущо 5 
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оформените документи. 

Води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за 

счетоводната документация 

текущо 5 

Проверява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия 

остатък, ежеседмично приключва касовата книга. 

текущо 5 

Предава и получава срещу оформени документи парични средства в 

обслужващите финансови институции. 

текущо 5 

Извършва контировки на приходните и разходните касови ордери. текущо 5 

Пише платежните нареждания за всички разходи, извършвани в Дирекцията. текущо 5 

Изготвя ведомостта за заплати на служителите, изплаща (превежда) заплатите и 

прави съответните справки, свързани с тях. 

ежемесечно 5 

Изготвя и представя декларации за социално и здравно осигуряване пред НОИ в 

срок предвиден в нормативните актове (един ден след окончателното плащане на 

работната заплата). 

ежемесечно 5 

Изготвя удостоверения за доходите на служителите. текущо 5 

Съхранява гражданските договори и свързаните с тях документи за изплащането 

им. 

текущо 5 

Приема таксите за ползванията в Дирекцията и други приходи от съответните 

служители/организации. 

текущо 5 

Изготвя ежемесечна справка за постъпилите приходи. ежемесечно 5 

Завежда и отпуска срещу подпис ценните книжа (пътни листове, разрешителни) текущо 5 

Оформя, попълва и съхранява досиетата на моторните превозни средства. текущо 5 

Изготвя образци за трудов стац и пенсиониране – УП-2 и УП-3 текущо 4 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 

текущо 5 

Води счетоводно пътните листя и справки по транспорта и разхода на горива , 

осъществява контрол по спазване на установените лимити за горива и смазочни 

материали. Обработката се извършва до 20 число на текущия месец. 

текущо 5 

Да съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото 

ежедневно 5 

Да пази служебна тайна ежедневно 5 

Да способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.), по разпореждане на 

директора или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, 

не непосредствено свързани с основните за длъжността. 

 

рядко 

 

5 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график. по график 5 

Изпълнение на задължения / дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

при 

необходимост 

 

5 

 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

Задачи се възлагат от директора и директор на дирекция “ КО ”. 

Експертите могат да възлагат задачи след съгласуване с директора на дирекция “АФПД”. 

Планира самостоятелно работата за деня, седмицата и месеца, спазвайки нормативните сроковете, като 

приоритетно включва  задачите, възложени от директора и директора на дирекция “АФПД”. 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси 

 

Отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните документи и сметки, които обработва и води. 

Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно извършени счетоводни операции. 
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Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи и досиета. 

Отговаря за съхраняваните в касата парични средства и ценни книжа. 

Носи отговорност за настъпили вреди за изразходвани парични средства срещу неоформени в съответствие с 

изискванията първични документи. 

Носи отговорността за верността по изготвяне на  ведомостта за заплатите и тяхното изплащане 

(превеждане) и съответните справки свързани с тях. 

Отговаря за вярното отразяване на постъпилите приходи и извършените разходи. 

Отговаря за вярното отразяване на разходите за гориво-смазочни материали 

Отговаря за вярното и точно отразяване на данните попълвани в справките представяни на  

НОИ и НСИ. 

Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

 

Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІ. КОНТАКТИ: 

 

Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички служители в Дирекцията. 

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други ведомства и организации по линия на: 

получаване и предаване на информация. 

 

VІІ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен    средно специално или висше 

 

Професионална област    счетоводство и контрол,икономика 

 

Професионален опит: 

- продължителност    най-малко 5 години трудов стаж по специалността 

 

- вид      в организация на бюджетна издръжка 

   

Други:      чисто съдебно минало.    

 

Замества при отсъствие: 
-  специалист “Счетоводство” ; 

-  експерт “ЧР и канцелария” 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на счетоводството, данъците 

  социалното осигуряване, застраховане и трудовото законодателство. 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- компютърна грамотност - Windows, Microsoft Office, Омекс заплати и граждански договори,  

  Ажур L ; 

 

Специализирани умения: 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане на поставените цели; 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 
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- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и 

процедури; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК “СЕКРЕТАР -ДЕЛОВОДИТЕЛ” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

                                                                       

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Административни,финансови и правни дейности 

Длъжност     технически сътрудник 

Позиция по НКП    41102005 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

                                        

           Директор на 

дирекция “АФПД”      

       

Технически 

сътрудник 

“Секретар -

деловодител” 

  

   

 

  
 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

Организация на работата в помощ на директора и точно водене на кореспонденцията в Дирекцията. 

 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Задължение Честота Важ 

ност 

1 2 3 

Получава постъпващата кореспонденция  за директора , систематизира я и я предава за 

разглеждане от него. 

ежедневно  

5 

Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания, като осигурява 

необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред. 

 

ежедневно 

 

5 

Осигурява снабдяването на кабинета с канцеларски и други материали, организира и 

подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията. 

 

ежедневно 

 

5 

Предава и получава информация по приемно-предавателните устройства, организира 

телефонните разговори на директора, приема и изпраща факсове  и  

Е-mail, обработва и систематизира получената информация и я докладва на директора. 

 

 

ежедневно 

 

 

5 

Приема е предава документи за подпис на директора. ежедневно 5 

Осигурява повикването на служители при директора и приема на външни посетители в 

съответствие с установения ред. 

 

текущо 

 

5 

Пише на компютър и организира размножаването на материалите. ежедневно 5 

Приема, регистрира и изпраща в съответните структурни звена на Дирекцията входящата 

кореспонденция. 

ежедневно 5 

Води отчетност за получената и изпращаната кореспонденция ръчно и/или с компютър. ежедневно 5 

В съответствие с резолюциите, организира и насочва предаването на документите за 

изпълнение. 

ежедневно 5 

Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от директора за 

вземане на отчет. 

ежедневно 5 
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Подготвя приключената документация за изпращане на адресанти. ежедневно 5 

Води картотека на документите по установената номенклатура и осигурява тяхното 

съхраняване. 

 

ежедневно 

 

5 

Предоставя основна информация относно Национален парк “Пирин” и управлението му 

чрез разговори с обществеността, лични контакти, по телефона  или по пощата. 

 

текущо 

 

5 

Съхранява печата на Дирекцията. ежедневно 5 

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността. рядко 4 

Да се грижи за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените му 

задачи 

ежедневно 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставка за 

корупция, измами или нередности 

ежедневно 5 

Да съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите 

и обществото 

ежедневно 5 

Да способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

Да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа 

ежедневно 5 

Да не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема други 

писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е изрично 

упълномощен за това 

 

текущо 

 

5 

Да пази служебна тайна ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.) по разпореждане на директора или 

упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, не непосредствено 

свързани с основните за длъжността. 

 

рядко 

 

5 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график по график 4 

Изпълнение на задължения / дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

 

при 

необходимо

ст 

 

 

 

5 

 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

 Задачи се възлагат от директора и директор на дирекция “ КО ”. 

 Експертите могат да възлагат задачи след съгласуване с директора на дирекция “АФПД”. 

 

 

VІ.ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

 А.Финансови ресурси 

 Отговаря за качеството на организацията на техническото обслужване на директора. 

 Носи отговорност за вреди, настъпили поради несвоевременно подадена информация. 

 Носи отговорност за вреди, настъпили поради некомпетентно подготвени вътрешни 

административни актове. 

 Отговаря за точната систематизиране, подреждане и съхранение на документите в деловодството.  

 

Б.Оборудване и други ресурси 

Отговаря за поверените му за ползване обзавеждане, оборудване и техника. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ.ВЗЕМАНИЯ НА РЕШЕНИЯ: 

 

 Взима решение за изпълнение след одобрение от директора или директора на дирекция “АФПД”. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ 
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Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички служители в Дирекцията. 

Осъществява контакти със специалисти от други ведомства и организации по линия на: получаване и 

предаване на информация. 

 

ІХ. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен      средно – специално 

 

Професионална област      икономика, публична администрация 

 

Професионален опит      без трудов стаж  

       

Други:        чисто съдебно минало.   

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- организационно развитие; 

- компютърна грамотност Windows, Microsoft Office, интернет. 

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, правоприлагане, 

  управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие. 

- чужд език. 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и 

процедури; 

- способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КАНЦЕЛАРИЯ” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                                     

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Административни,финансови и правни дейности 

Длъжност     главен експерт 

Позиция по НКП    24226041 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

                                        

           Директор на 

дирекция “АФПД”      

       

Главен експерт 

“Човешки ресурси 

и канцелария” 

  

   

 

 

 

 

       Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 

 
Изготвя документацията по трудовото и служебно досие . 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 

 

Задължение Честота Важ 

ност 

1 2 3 

Приема необходимите документи и подготвя проекти на трудовите договори и заповедите 

за служебни правоотношения, измененията към тях и заповедите за прекратяването им. 

 

текущо 

 

5 

Оформя, попълва и съхранява личните досиета на служителите в Дирекцията. текущо 5 

Организира отчитането на личния състав, съставянето и ползването на справки за 

настоящата и минала трудова дейност. 

 

текущо 

 

5 

Регистрира в НОИ сключените трудови договори и промените по тях. текущо 5 

Съхранява новите непопълнени трудови и служебни книжки. текущо 5 

Попълва трудовите и служебни книжки и води установената документация на кадрите. текущо 5 

Организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и 

реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите. 

текущо 5 

Отразява движението на кадрите и промените в професионално-квалификационно 

равнище. 

текущо 5 

Изготвя годишен график за платените отпуски и подготвя заповеди за разрешаване на 

ползването им. 

текущо 5 

Издава служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на служителите. ежедневно 5 

Изготвя гражданските договори  текущо 5 

Организира и контролира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики 

на служителите. 

текущо  
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Поддържа и актуализира регистрите по Закона за защита на личните данни. текущо 5 

Извършва вписванията във формата “Система за самооценка на администра-тивното 

обслужване” в контекста на принципа “Обслужване на едно гише” 

текущо 5 

Извършва вписванията в Регистъра на административните структури и на органите на 

изпълнителната власт. 

текущо 5 

Участва в разработването на вътрешната нормативно база: 

- Правилник за вътрешния трудов ред; 

- Правилник за работната заплата; 

- Правилник за документооборота; 

- Правила за за организиране и провеждане на процедурите по възлагане на обществени 

поръчки и др. 

 

при 

необходимо

ст от 

промяна 

 

 

 

5 

Води и поддържа регистъра за обществените поръчки. текущо 5 

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността. текущо 5 

Грижи се за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените му задачи ежедневно 4 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите и 

обществото 

ежедневно 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставка за 

корупция, измами или нередности 

ежедневно 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа 

ежедневно 5 

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема други 

писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е изрично 

упълномощен за това 

текущо 5 

Пази служебна тайна ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.) по разпореждане на директора или 

упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, не непосредствено 

свързани с основните за длъжността. 

рядко 5 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график по график 4 

Изпълнение на задължения / дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

 

при 

необходимо

ст 

 

 

 

5 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 
 Задачи се възлагат от директора и директор на дирекция “ КО ”. 

 Директорите на дирекции и експертите могат да възлагат задачи след съгласуване с директора на 

дирекция “АФПД”. 

 

VІ.ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси 

 

 Отговаря за състоянието на документацията по назначаване, преназначаване и освобождаване на 

служителите.  

Отговаря за вярното и точно отразяване на данните попълвани в справките представяни на НОИ и НСИ. 

Носи отговорност за вреди, настъпили поради некомпетентни подготвени административни  

актове, свързани с трудовите или служебни правоотношения. 

 Носи отговорност за спазване на служебната информация и служебна тайна. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

 
Отговаря за поверените му за ползване обзавеждане, оборудване и техника. 
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Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ.ВЗЕМАНИЯ НА РЕШЕНИЯ: 

 

 Взима решение за изпълнение след одобрение от директора или директора на дирекция “АФПД”. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ 

 

Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички служители в Дирекцията. 

Осъществява контакти със специалисти от други ведомства и организации по линия на: получаване и 

предаване на информациякадрови справки. 

 

 

ІХ. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен     висше, магистър  

 

Професионална област     икономика 

 

Професионален опит: 

 Продължителност    най-малко 3 години  

 Вид      опит в областта на работата с човешки  

       ресурси и канцелария в организация на 

        бюджетна издръжка 

 

Други:       чисто съдебно минало.    

 

Замества при отсъствие: 

- главен специалист “Счетоводство”; 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на  социалното осигуряване,  

  трудовото и административно законодателство; 

- организационно развитие; 

- Windows, Microsoft Office; 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите  

  указания и процедури; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ „СНАБДИТЕЛ -  ДОМАКИН” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

                                                    

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Административни,финансови и правни дейности 

Длъжност      Изпълнител “Снабдител - домакин” 

Позиция по НКП     41102006 

 

 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ: 

                                        

           Директор на 

дирекция “АФПД”      

       

Изпълнител 

“Снабдител -  

домакин” 

   

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 
Своевременно снабдяване с необходимите стоки, материали, инвентар, теренно и униформено 

облекло, противопожарен инвентар и канцеларски материали, съхранението им в съответствие с 

изискванията, законосъобразно отпускане. 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 

Задължение Честота Важ 

ност 

1 2 3 

Изучава нуждите от закупуване на стоки и материали и приема и оформя заявките. текущо 4 

Изпълнява надлежно оформените заявки за закупуване на стоки и материали текущо 4 

Оформя документите на закупените стоки и материали и организира доставката им. текущо 5 

Организира съхраняването и отпускането на стоки, материали, инвентар,теренно и униформено 

облекло, противопожарен инвентар и канцеларски материали. 

 

ежедневно 

 

5 

Води картотека на постъпилите стоки, материали, инвентар, работно облекло, противопожарен 

инвентар и канцеларски материали. 

 

ежедневно 

 

5 

Контролира качеството на доставените стоково-материални ценности. текущо 5 

Приема и организира съхраняването на конфискуваната дървесина и превозни средства. текущо 5 

Отчита месечния разход на стоково-материални ценности, които не са дълготрайни материални 

активи. 

текущо 5 

Отчита движението на стоково-материалните ценности. текущо 5 

Прави предложения за бракуване на ненужни стоки и материали, както и предложения за 

продажба на излишните. 

 

текущо 

 

4 

Отговорник по съхранението на оръжието в парка текущо 5 

Участвува в комисиите по приемането на дълготрайни материални активи. текущо 4 

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността. рядко 4 

Да се грижи за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените му задачи ежедневно 4 
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Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставка за 

корупция, измами или нередности 

ежедневно 5 

Да съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите и 

обществото 

ежедневно 5 

Да способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

Да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа 

 

ежедневно 

 

5 

Да не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема други 

писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е изрично 

упълномощен за това. 

 

текущо 

 

5 

Да пази служебна тайна ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.) по разпореждане на директора или 

упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, не непосредстве- но свързани 

с основните за длъжността. 

 

рядко 

 

5 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график по график 4 

Изпълнение на задължения / дейности по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

при 

необходимо

ст 

 

5 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

  

 Задачи се възлагат от директора и директор на дирекция “ КО ”. 

 Експертите могат да възлагат задачи след съгласуване с директора на дирекция “АФПД”. 

 

VІ.ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

 А.Финансови ресурси: 

 Отговаря за количеството и качеството на закупените стоки и материали и документацията по 

закупуването им до отчитането им в счетоводството. 

 Отговаря за правилното съхранение на стоките и материалите. 

 Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

Отговаря за поверените му за ползване обзавеждане, оборудване и техника. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ.ВЗЕМАНИЯ НА РЕШЕНИЯ: 

 

 Взима решение за изпълнение след одобрение от директора или директора на дирекция “АФПД”. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ 
 

Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички служители в Дирекцията. 

Осъществява контакти със специалисти от други ведомства и организации по линия на: получаване и 

предаване на материални активи. 

 

ІХ. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 
 

Образователна степен:            средно  

Професионална област:                икономическо,транспорт 

 

Професионален опит: 
Продължителност                 най-малко 3 години трудов стаж  
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Други:       чисто съдебно минало.    

  

 

Допълнителни специфични изисквания: 

 

- познаване на Закона за счетоводството и вътрешното нормативна уредба; 

- познаване на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му; 

- опит в управлението на МПС във високопланински и труднопроходими условия; 

- познаване основните маршрути на територията на парка и страната. 

- организационно развитие; 

 

Специализирани умения: 

 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да работи добре под напрежение; 

- способност да взема бързи решения в извънредни ситуации. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ “ШОФЬОР” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                    

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Отдел       Административна и счетоводна дейност и  

       човешки ресурси 

Позиция в ЕКДА     Г 1 

Длъжност      Изпълнител “Шофьор” 

Позиция по НКП     41102006 

 

 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ: 

                                        

     Началник отдел 

“АСД и ЧР”      

       

Изпълнител 

“Шофьор” 

   

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 
Поддръжка и шофиране на лек автомобил. 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 

Задължение Честота Важ 

ност 

1 2 3 

Води отчетност за пробега на автомобилните гуми, смяната, движението  и бракува -нето им.  

текущо 

 

5 

Прави предложения за бракуване на ненужни стоки и материали, както и предложения за 

продажба на излишните. 

 

текущо 

 

4 

Преди излизане на път, извършва преглед на МПС и проверява горивото, маслото, гумите и 

основните системи на автомобила. 

 

текущо 

 

4 

По време на път следи за нормалната работа на двигателя и механизмите  и спазва 

безопасността на движение. 

ежедневно 5 

Описва в пътния лист данните за извършените курсове. ежедневно 5 

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността. рядко 4 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставка за 

корупция, измами или нередности 

 

ежедневно 

 

5 

Да се грижи за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените му задачи ежедневно 4 

Да съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите и 

обществото 

ежедневно 5 

Да способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

Да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа 

 

ежедневно 

 

5 

Да не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема други 

писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е изрично 

 

текущо 

 

5 
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упълномощен за това. 

Да пази служебна тайна ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.) по разпореждане на директора или 

упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, не непосредстве- но свързани 

с основните за длъжността. 

 

рядко 

 

5 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график по график 4 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 
 Задачи се възлагат от директора и началник - отделите. 

 Експертите могат да възлагат задачи след съгласуване с директора или началник отдел 

 “АСД и ЧР”. 

 

VІ.ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 
 

 А.Финансови ресурси: 

 Отговаря за количеството и качеството на закупените стоки и материали и документацията по 

закупуването им до отчитането им в счетоводството. 

 Отговаря за правилното съхранение на стоките и материалите. 

 Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

Отговаря за поверените му за ползване обзавеждане, оборудване и техника. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ.ВЗЕМАНИЯ НА РЕШЕНИЯ: 
 

Взима решение за изпълнение след одобрение от директора или началник – отдел “АСД и ЧР”. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ 

 

Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички служители в Дирекцията. 

Осъществява контакти със специалисти от други ведомства и организации по линия на: получаване и 

предаване на материални активи. 

 

ІХ. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен:                   средно  

Професионална област:                   икономическо,транспорт 

 

Професионален опит: 

Продължителност                  най-малко 3 години трудов стаж  

 

Други:        чисто съдебно минало.   

   

Допълнителни специфични изисквания: 

- познаване на Закона за счетоводството и вътрешното нормативна уредба; 

- познаване на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му; 

- опит в управлението на МПС във високопланински и труднопроходими условия; 

- познаване основните маршрути на територията на парка и страната. 

- организационно развитие; 

 

 

 

 

Специализирани умения: 
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- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да работи добре под напрежение; 

- способност да взема бързи решения в извънредни ситуации. 
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ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БППП” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

        

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Министерство /Администрация:     Министерство на околната среда и водите  

Дирекция:       Дирекция на Национален парк “Пирин”- Банско 

Дирекция       „Биоразнообразие, планове, програми и проекти” 

 

Длъжностно ниво:      А6 

Позиция в Единния класификатор:   12137008           

Минимален ранг за заемане на длъжността:  ІІ младши 

Длъжност:   Директор на дирекция „Биоразнообразие, 

планове, програми и проекти” 

 

                                                                  

2. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В ОГАНИЗАЦИЯТА (ПОДЧИНЕНОСТ) 

 

 

      

          ДИРЕКТОР      

       

Директор на дирекция „БППП”   

 

 Експерти: 8 

„ПВД“ 

„ГОРИ“ 

„ИНФРАСТРУКТУРА“ 

„ТДИ“ 

„ФЛОРА“ 

„ФАУНА“ 

„ОП и ПИЦ“ 

„ГИС“ 

Специалисти:2 

Специалист „Биоразнообразие“ 

 

 
 

3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 

 Ръководи, организира, координира и контролира работата на експертния състав, свързана с 

мониторинга, опазването и устойчивото ползване на природните ресурси, интерпретацията и 

образователните програми, туризма, парковата инфраструктура за постигане на идеалните цели на парка, 

заложени в Плана за управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване на възможности за 

развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението.  

Организира, координира и контролира разработването и изпълнението на планове, програми и проекти за 

мониторинг, поддържане и възстановяване на животински и растителни видове, техните местообитания, 

интерпретация и образователни програми, туризъм, паркова инфраструктура. 

Организира и контролира  изпълнението на планове, програми и проекти за проучване, мониторинг, 

поддържане и възстановяване на животинските видове, популации и техните местообитания с цел опазване 

и съхраняване на разнообразието им на територията на парка. 

 

4. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
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 Административно-управленска. 

 Административно-наказателна. 

 Опазване на консервационно значими видове и хабитати,  

 Научно - изследователска и  мониторинг на биоразнообразието 

 Информационно-образователна. 

 Контролна 

 

 

5.ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължение Честота Важност 

Ръководи подчинените му експерти, ежедневно контролира дейността им, вкл. 

разпределя работата помежду им, проверява, обсъжда и одобрява подготвените от тях 

становища и други документи. 

ежедневно 5 

Организира, координира и контролира разработването на програми, планове, проекти 

и дейности от Плана за управление, Плана за дейността на ДНП, действащите 

планове, програми, проекти и дейности на Дирекцията (3-годишни, оперативни, 

технически, устройствени и др.) в съответното направление/ мониторинг, опазване и 

ползване на природните ресурси, интерпретацията и образователните програми, 

туризма, паркова инфраструктура/ от Плана за управление на парка, устройствените и 

техническите планове и проекти. 

текущо 5 

Организира, координира и контролира изпълнението на  разработените програми, 

планове, проекти и дейности от Плана за управление, Плана за дейността на ДНП, 

действащите планове, програми, проекти и дейности на Дирекцията (3-годишни, 

оперативни, технически, устройствени и др.) в съответното направление. 

текущо 5 

Организира и координира изготвянето на анализи, експертизи и други разработки в 

съответнато направление. 

текущо 4 

Организира, контролира и координира планирането на ползването (билки, гъби, 

горски плодове, паша) и контролира  прилагането на плановете за ползване. 

текущо 5 

Участва в съвети и изготвянето на експертни мнения, становища, предложения, 

препоръки касаещи биоразнообразието, опазването и ползванията на ресурсите, 

мониторинга и др. 

текущо 4 

Ръководи, координира и контролира разработването на информационно - 

образователни, интерпретативни и др. материали в съответното направление. 

текущо 4 

Ръководи, организира и контролира разработването на Годишен отчет за дейностите 

на Дирекцията в съответното направление. 

годишно 5 

Организира, координира и  контролира дейностите по мониторинг, целеви 

проучвания, поддържащи и възстановителни дейности в съответното направление 

текущо 5 

 Организира, координира и контролира разработването на стратегии, планове, 

програми за специализирано обучение и самообучение в съответното направление. 

текущо 4 

Участва в специализирани и съвещателни органи, експертни съвети и комисии, когато 

се разглеждат въпроси пряко или косвено свързани с парка в съответното 

направление 

текущо 5 

Организира, координира и контролира изграждането и  поддържането на база 

данни/информационни масиви в съответното направление. 

на 

тримесечие 

4 

Организира, координира и контролира провеждането на мероприятия за обучение, 

повишаване знанията и уменията на служители в дирекцията в съответното 

направление 

текущо 4 

Участва в изготвянето на документации за възлагане на дейности в парка и в комисии 

по оценка и класиране на предложения. 

текущо 4 

Поддържа контакти с екологични НПО, културни, научни и образователни 

институции и граждани за привличането им за участие в програми, проекти, дейности 

в съответното направление 

текущо 4 

Организира, координира и контролира  поддръжката на WEB – сайта на парка в месечно 4 
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съответното направление. 

Координира, контролира  и  участва   в прилагането на Плана за управление в 

съответното направление /проучване, мониторинг, поддържане и възстановяване на 

животински видове, популации и техните местообитания/ 

текущо 4 

Организира, контролира и  участва  в изготвянето на планове, програми, проекти и др. 

от Плана за управление, Плана за дейността на ДНП, действащите планове, програми, 

проекти и дейности на Дирекцията (3-годишни, оперативни, технически, 

устройствени и др.) в съответното направление. 

годишно 5 

Организира и контролира извършването на  мониторинг и целеви проучвания   върху 

животински видове с консервационна значимост, популации, техните местообитания  

в парка. 

по план 5 

Организира и контролира извършването на  поддържащи и възстановителни дейности 

върху животински видове с консервационна значимост, популации,  техните 

местообитания  в парка. 

по план 5 

Организира, координира и контролира  дейностите на всички организации и лица в 

парка за спазването на режимите, нормите и условията предвидени в нормативните 

актове, Плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти, в 

съответното направление. 

текущо 5 

Организира, координира и контролира  дейностите по изготвяне и провеждане на 

планове, програми и стратегии за обучение, повишаване знанията и уменията на 

служители в дирекцията по опазване,   мониторинг на консервационно значими 

животински видове, популации и техните местообитания. 

текущо 5 

Участва в специализирани и съвещателни органи, експертни съвети и комисии, когато 

се разглеждат въпроси пряко или косвено свързани с животинското биоразнообразие 

на парка. 

текущо 4 

Контролира и координира изграждането и  поддържането на база данни/ 

информационни масиви за животинското биоразнообразие в парка. 

текущо 4 

Съдейства и контролира изготвянето на информационно -образователни материали, 

интерпретативни програми и др., свързани с животинското биоразнообразие на парка. 

ежемесечно 4 

Участва в специализирано обучение и самообучение по основните изисквания и 

умения, необходими за ефективно изпълнение на служебните задължения. 

по план 

текущо 

4 

Участва в изготвянето на документации за възлагане на дейности в парка и в комисии 

по оценка и класиране на предложения. 

текущо 4 

Изпълнява стриктно устните и писмените заповеди, указания и нареждания на 

Директора на ДНП. 

ежедневно 5 

Докладва за всички обстоятелства или събития, които са се случили и/или се случват 

в парка. 

текущо 5 

Опазва квалифицираната информация, станала му известна при или по повод 

изпълнение на служебните му задължения. 

ежедневно 5 

Не подписва договори от името и за сметка на Директора на ДНП, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на Директора в случай, че не е 

изрично упълномощен за това от Директора. 

ежедневно 5 

Не прави изявления от името на Дирекцията, без да е упълномощен за това. ежедневно 5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите 

и обществото и да не уронва престижа на държавната служба. 

ежедневно 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

При екстремни ситуации като проверки на терен, природни бедствия и аварии и др. 

по разпореждане на Директора или висшестоящи служители от МОСВ, е длъжен да 

изпълнява и други задължения, непосредствено свързани с основните за длъжността, 

включително и такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налагат от 

естеството на екстремната ситуация. 

рядко 4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 
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5. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА 

 
1. Директор на дирекция „БППП”ръководи, координира и контролира планирането на дейности от 

Плана за дейността на ДНП на територията на парка, в изпълнение на Плана за управление и 

действащите планове, програми, проекти и дейности на Дирекцията (3-годишни, годишни, 

оперативни, технически, устройствени и др.) на служителите от отдела. 

2. Директор на дирекция „БППП”контролира изготвянето на индивидуалните  годишни работни 

планове на Гл. и Мл. Експерти от отдела.  

3. Директор на дирекция „БППП”отчита дейността си пред Директора. 

4. Директор на дирекция „БППП”получава задачи извън планираните от Директора. 

При отсъствие Директор на дирекция „БППП”се замества от експерт от отдела. 

5. Директор на дирекция „БППП”оценява резултатите от дейността  на подчинените му Гл. и Мл. 

Експерти. Разпределение на работата: 

 

№ Условия % от отработените дни 

1. Присъствие на терен в периода 01.12. до  30.03. 5 

2. Присъствие в офиса в периода 01.12. до  30.03. 95 

3. Присъствие на терен  в периода  01.04. до  30.11. 20 

4. Присъствие в офиса в периода  01.04. – 30.11.  80 

 

 

7.  ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 

 

Пряко подчинени служители: 

 

№ Специалност Брой 

1 Инженер - строителство 1 

2 Инженер – горско стопанство 4 

3 Биология 2 

4 Икономика 1 

5 Туризъм 1 

6 Химия 1 

 

Ръководи, организира и контролира годишното планиране на дейности и финансовите ресурси на дирекция 

„БППП”в съответното направление  на територията на парка . 

Ръководи, организира и контролира изготвянето на предложения и конкретни проекти за финансиране на 

отделни дейности през годината.  

Отговаря за пряката организация, наблюдение, дисциплинарен контрол и разпределяне на работата между  

експерти  в отдела и тяхното обучение и въвеждане в текущата работа. 

Извършва стартовото въвеждане и обучение на експертите в отдела, оценка на трудовото им изпълнение и 

прави предложения промяна в служебното им положение в администрацията. 

 Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

Дава съвети, обучава, подпомага и подкрепя дейността на служителите съобразно своята компетентност. 

Отговаря за спазването на определените за лимити на разходи телефони и други лимити от бюджетните 

средства, определени със заповед на Директора. 

 

                        

Участие в: Значително         Малко Нямам 

Организация, наблюдение и разпределяне на работата между 

служителите 
х   

Селекция на служители х   

Въвеждане и обучение на служители х   
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Оценка на трудовото изпълнение х   

Дисциплинарен контрол и разглеждане на оплаквания х   

 

 

8. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 
Решенията от рутинен характер  взема самостоятелно, на базата на нормативни и поднормативни актове и 

документи.  

При отделни рискови ситуации /природни бедствия и др./  решенията се взимат след съгласуване с 

ръководството на ДНП по установена административна процедура. 

Подпомага вземането на решения на Директора чрез становища, анализи, мнения, предложения и др. 

 

 

9. КОНТАКТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 

 

Контакти в администрацията:  

Звено Ниво на контакта Цел Честота 

Дирекция  Директор Съдействие, становища, мнения, 

предложения 

При 

необходимост 

Дирекция „КО” Директор Съгласуване, съдействие, 

съвместни дейности 

текущо 

Дирекция „КО” Гл. инспектори на ПУ 

, Мл. Инспектори и 

Специалисти ПО 

възлагане  на задачи, съдействие     

Отдел “ФСО”  планиране и отчетност Седмично, 

месечно 

 

Други администрации и контакти: 

Звено Ниво на 

контакта 

Цел Честота 

МОСВ - НСЗП експерти Обмяна на информация, 

Консултации 

При необходимост 

МОСВ - ИАОС експерти Консултации, съвместни дейности Съгласно 

планирани 

програми 

РИОСВ експерти Консултации, съдействие  

НПО  Обмяна на информация, 

провеждане на съвместни 

дейности и обучения 

Съгласно 

планирани 

програми 

Училища  Провеждане на практики, 

подпомагане с литература 

По тяхна заявка 

Висши учебни заведения  Провеждане на практики, 

подпомагане с литература 

По тяхна заявка 

Граждани  Предоставяне на информация целогодишно 

 

 

10. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Минимална образователна степен - магистър 

Професионална област – екология и опазване на околната среда, информатика, биология - зоология, 

география и биология, горско стопанство , физика и др. 

Минимален професионален опит -  3 години  стаж в организация със сродна дейност и цели в областта на 

опазването на природните ресурси и природозащитата. 

Допълнителна квалификация/обучение: 
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 Правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, управление на 

природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

 Изготвяне на планове за управление на защитените територии; 

 Изграждане на високоефективни работни екипи; 

 Организационно развитие; 

 Изграждане на партньорство в управлението на  

 Чужд език; 

 Windows и Microsoft Office. 

 

Специални умения/компетенции: 

 способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

 способност да работи ефективно с колегите си  

 способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено)  

 способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите  

 способност да прилага идеите на практика 

 способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на 

съществуващите указания и процедури 

 убедителност при водене на дискусии 

 стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал 

 дисциплинираност и отговорност при извършване на служебните задължения 

 познаване на природозащитното законодателство 
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ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ „ОП И ПИЦ” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                              

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация       Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Биоразнообразие,планове, програми и проекти 

Длъжност     главен  експерт 

Позиция по НКП    24226041 

Минимален ранг за заемане на длъжността           пети младши 

 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на дирекция 

„ БППП ”      

       

главен  експерт 

“ ОП и ПИЦ  ” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

 

ІІІ.ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 

 Разработва на образователни програми и печатни издания за разпространяване сред широката 

общественост и предоставяне на пряко заинтересованите лица и организации на обща информация за парка 

и дейностите в него чрез всички налични средства за комуникация. 

 Координира дейностите на експертите “Флора”, “Фауна” и “Туризъм” в интерпрета- цията на 

тяхната област на дейност и организиране работата на посетителските информационни центрове в 

Дирекцията и офисите на парковите райони. 

 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Задължения Честота Важност 

1 2 3 

Разработва и издава печатни материали за дейността на парка и режимите на 

поведение, в часност списание «Орбел». 

 

тримесечно 

 

5 

Разработва и подготвя радио и телевизионни предавания и публикации 

отразяващи дейността в  парка за регионални и национални медии. 

 

текущо 

 

5 

Организира дейността на посетителския и информационен център към 

Дирекция ”Национален парк Пирин”. 

 

текущо 

 

5 

Организира и осигурява подкрепа за развитието на посетителски и 

информационни центрове във всички прилежащи общини. 

 

текущо 

 

5 

Координира развитието на партньорство за изпълнение на инфор- мационни, 

образователни и комуникационни мероприятия в прилежащите на парка 

територии. 

 

 

текущо 

 

5 

Оказва организационно съдействие за създаване и практическо действие на 

доброволчески групи, клубове “Приятели на парка” и други партньори. 

 

текущо 

 

5 

Създава мрежа от контакти с учебни заведения за предоставяне на учащите се   
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на помагала и методическа помощ за обучение по опазване на биологичното 

разнообразие. 

текущо 5 

Разработва механизми и програми за образование по природозащитни въпроси, 

касаещи устойчивото развитие. 

 

текущо 

 

5 

Организира провеждането на публични прояви по повод кръгли годишнини и 

други поводи, полоцително възприемане ролята и значението на парка и 

неговите природни ресурси от страна на обществеността. 

 

по календар 

 

 

5 

Разработва програми за провешдане на международни студенски стажове. ежедневно 4 

Обработва и съхранява документацията, свързана с дейността му. текущо 5 

Грижи се за обратната информация за резултатите от изпълнение на 

възложените му задачи. 

 

текущо 

 

5 

Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат 

до неблагополучия в текущата работа. 

 

текущо 

 

5 

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това 

 

текущо 

 

5 

Изпълнява стриктно устните и писмени указания и нареждания на 

ръководството. 

 

текущо 

 

5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото 

 

ежедневно 

 

5 

Пази служебна тайна ежедневно 4 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.), по разпореждане на 

директора или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, 

нe непосредствено свързани с основните за длъжността 

 

рядко 

 

4 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график по график 4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

 

V. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА: 

 

1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи, се възлагат и от МОСВ след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно дейността си в рамките на деня, седмицата и месеца в съответствие с годишния 

план за дейности, като включва задължително и приоритетно за изпълнение задачите, възложени от лицата 

по т.1 и се съобразява със задачите, възложени от лицата по т.2. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси: 

 

Носи отговорност за целесъобразното планиране и законосъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за информационното осигуряване, рекламните материали и посетителските центрове. 

  

Б.Оборудване и други ресурси: 
 

Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ.ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 
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 Самостоятелно разработва  проектите за отделните дейности, чието изпълнение се осъществява след 

съгласуване с началник-отдела и одобрение на директора. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ: 

 

А. В рамките на администрацията 

 

Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

1 2 3 4 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения и предложения. Предоставя 

информация. 

 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, протоколи, рапорти и др.  

Получава и оказва съдействие.  

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети. 

Получава и оказва съдействие.  

 

 

 

 

 

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, указания, съвети, обучение.  

Получава и оказва съдействие. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Обмяна на опит, информация, съвети, съдействие, помощ. 

Оказва съдействие при съвместните дейности. 

 

 

месечно 

текущо 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на съдействие. 

Съгласуване и взаимодействие при реализиране на мероприятия на 

територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

 

В. Други контакти 

1 2 3 4 

Научни, 

културни и 

образователн

и институ-

ции 

 

Директор 

Експерти 

Учители 

 

Координиране на дейността,  получаване  и оказване на съдействие при 

реализиране на научни и образователни програми и проекти в парка и 

извън него.  

Предоставяне и получаване на образователни и други целеви 

материали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущо 
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НПО  

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали.  

Обучение. 

текущо 

 

Медии 

 

Редактор 

 

Предоставяне на целеви материали за популяризиране на парка в 

местнитеи национални  медии. 

 

текущо 

 

Граждани 

туристи 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

 

 

ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен     висше, магистър 

 

Професионална област     икономика, журналистика,  

                                                                                                     екология. 

Професионален опит:      
- продължителност                                                      най-малко 3 години трудов стаж 

                                                                                               по специалността 

 

- вид       организиране и координиране на 

       на работата с неформални групи 

                                                                                                     и умение за ясно и точно устно и 

писмено изразяване. 

                                                   

Допълнителни изисквания     чисто съдебно минало. 

 

 

 

Замества при отсъствие: 

- младши експерт “Туризъм” 

- технически сътрудник “Секретар и деловодство”. 

 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- участие на обществеността в управлението на НП; 

- изграждане на партньорство в управлението на НП; 

- компютърна грамотност - Windows, Microsoft Office. 

- владеене на чужд език. 

 

Специализирани умения: 

- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, свързани с 

реализирането на собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 

  на поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на 
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  съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ИНФРАКТРУКТУРА” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Биоразнообразие,планове, програми и проекти 

Длъжност      младши експерт 

Позиция по НКП     24225040 

Минимален ранг за заемане на длъжността                  пети младши 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на 

дирекция „БППП”      

       

Младши експерт 

“Инфрактруктура” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

  Създаване на предпоставки за развитието на туризъм (осигуряване на условия за отдих и 

пребиваване на посетители), екологосъобразен поминък на населението, включително осигуряване условия 

за пребиваване на пастири и други дейности като: предоставяне на възможности на парковата охрана за 

оптимално управление, информационно обслужване и интерпретации. 

- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, свързани 

поддържане и изграждане на туристическата и друга инфраструктура 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължения 

 

Честота Важност 

1 2 3 

Подготвя и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за 

поддържане и изграждане на туристическата и друга инфраструктура на 

територията на парка и в прилежащите територии съгласно утвърдената с плана 

за управление концепция за информационната система на територията на 

Национален парк “Пирин”. 

текущо 5 

Контролира: 

- съответствието на инфраструктурата и експлоатацията   с режима на зоната и 

екологичното законодателство; 

- строителните дейности за осигуряване на съответствие с разреши-телните, 

добрата инженерна практика и предотвратяване на неблагоприятни въздействия 

върху естествените особености на парка; 

- инвеститорски контрол върху изгражданите от Дирекцията обекти; 

- човешката дейност в парка, свързана с изградените съоръжения, 

инфраструктурата, включително – сгради, пътища, пречиствателни съоръжения 

и водохващания. 

ежедневно 5 

Участва в изготвянето на становища, разработването на планове, програми и 

проекти, имащи отношение към дейността на Дирекцията и 

ги изпраща за одобрение по определения административен ред. 

инцидентно 5 
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Подпомага осъществяването на връзки с държавни, общински и обществени 

организации, имащи отношение към работата и дейността на Дирекцията, както 

и с организациите, които експлоатират сградите и съоръженията, намиращи се 

на територията на парка. 

текущо 5 

Участва в специализирани съвети, съвещания и съвещателни органи, когато се 

разглеждат въпроси пряко или косвено свързани с дейността на парка. 

при 

необходимост 

4 

Обработва и съхранява документацията, свързана с парковата инфраструктура. текущо 5 

Грижи се за обратната информация за резултатите от изпълнение на 

възложените му задачи. 

постоянно 5 

Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат 

до неблагополучия в текущата работа.  

текущо  

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това. 

текущо 5 

Изпълнява стриктно устните и писмени указания и нареждания на прекия си 

ръководител в рамките на длъжностната характеристика. 

текущо 5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото. 

текущо 5 

Пази служебна тайна. текущо 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 

текущо 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си. текущо 5 

По време на пожароопасния период дава дежурства по график. по график 5 

При екстремни ситуации /наводнения, пожари и др./, по разпореждане на 

директора или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, 

не непосредствено свързани с основните за длъжността. 

при 

необходимост 

4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи се възлагат и от МОСВ след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно дейността си в рамките на деня, седмицата и месеца в съответ- ствие с годишния 

план за дейности, като включва задължително и приоритетно за изпълнение задачите, възложени от лицата 

по т.1 и се съобразява със задачите, възложени от лицата по т.2. 

 

  

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси 

       Носи отговорност за целесъобразното планиране и законосъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за поддържане и изграждане на туристическата и друга инфраструктура, свързана с 

дейността на Дирекция “Национален парк Пирин”. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

      Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

      Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

              Самостоятелно планира изпълнението  на отделните дейности, чието изпълнение се осъществява 

след съгласуване с началник отдела и одобрение на директора. 
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VІІІ. КОНТАКТИ: 

 

 А. В рамките на администрацията 

Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения и предложения. Предоставя 

информация. 

 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, 

обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, протоколи, рапорти и 

др.  

Получава и оказва съдействие.  

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети. 

Получава и оказва съдействие.  

 

 

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, указания, съвети, обучение.  

Получава и оказва съдействие. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Обмяна на опит, информация, съвети, съдействие, помощ. 

Оказва съдействие при съвместните дейности. 

 

 

месечно 

текущо 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на 

съдействие. Съгласуване и взаимодействие при реализиране на 

мероприятия на територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

Лесничейст

ва 

Директор Обмен на информация, получаване и оказване на съдействие, помощ, 

взаимодействие. 

текущо 

 

В. Други контакти 

1 2 3 4 

Организаци

и и лица 

експлоати-

ращи  

сгради и 

съоръж. в 

парка  

Управите

ли  

Частни 

лица 

 

Контрол на дейности и обекти, даване на предписания.  

Даване на информация за режими, норми и правила за осъществяване 

на дейности.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 
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НПО 

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали. Обучение. 

 

текущо 

 

Граждани 

 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

 

 

 

ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 
Образователна степен              висше, магистър   

                                                                             

Професионална област      промишлено и гражданско 

                                                                                                                   строителство  

              

Професионален опит:      без професионален опит 

  

Допълнителни изисквания      чисто съдебно минало. 

 

 

Допълнителна квалификация/обучение:   

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, управление 

  на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

- изготвяне на планове за управление на защитените територии; 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- организационно развитие; 

- компютърна грамотност Windows Microsft Office; 

- чужд език. 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане на 

  поставените цели; 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност   да   предлага   иновационни   решения   на   проблемите, в рамките на съществуващите 

указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;      

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ЕКСПЕРТ „ПОДДЪРЖАЩИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

                                                           

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Биоразнообразие,планове, програми и проекти 

Длъжност     младши експерт 

Позиция по НКП    24225040 

Минимален ранг за заемане на длъжността             пети младши 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на 

дирекция „БППП”      

       

младши експерт 

“Поддържащи и 

възстановителни 

дейности” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 Съхраняване, опазване и поддържане на естествения характер на горските екосистемите и 

ландшафти .  

Способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, свързани 

поддържане на горските екосистеми, ландшафти и биоразнообразието в тях. 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължения 

 

Честота Важност 

1 2 3 

Планира, организира и контролира провеждането на дейности, свързани с 

консервацията, опазването и поддържането на горските екосистеми, ландшафти и 

биоразнообразието в тях. 

текущо 

 

5 

Подпомага организирането и провеждането на  процедурата  по възлагане на 

дейности в парка и изготвянето на съответната документация. 

  

Изготвя планове и програми и дава методически указания за спазване на 

определените режими и норми в отделните зони на територията на парка, 

определени в Плана за управление. 

 

текущо 

 

5 

Следи и контролира допустимото антропогенно натоварване на горските 

екосистеми и ландшафти. 

 

текущо 

 

5 

Изготвя становища, планове и програми и дава методически указания за устойчиво 

ползване на природните ресурси (дървесни и недървесни) и определя подходящи 

природосъобразни  технологии. 

 

текущо 

 

5 

Извършва мониторинг на екосистемите, засегнати от човешка намеса, природни 

бедствия, пожари и каламитети. 

 

текущо 

 

5 

Осъществява методическо ръководство при планирането, организирането и 

провеждането на специфични дейности, опазващи приоритетно горските 

 

текущо 

 

5 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

59 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

екосистеми и ландшафти. 

Подпомага организирането и провеждането на процедурите по възлагане на 

поддържащи и възстановителни дейности в парка  и изготвянето на съответната 

документация както по паркови райони, така и за територията на парка като цяло. 

 

текущо 

 

5 

Участвува в разработването на проекти, планове и програми, имащи отношение 

към дейността на Дирекцията. 

 

годишно 

 

5 

Обработва и съхранява документацията, свързана с горско – дървесните ресурси и 

актовите преписки. 

  

Участва в семинари, специализирани съвети, съвещания и съвещателни органи, 

когато се разглеждат въпроси, свързани с дейността на Дирекцията. 

 

текущо 

 

5 

Обработва и съхранява документацията, свързана с поддържащите и 

възстановителни дейности в горските екосистеми, тяхното планиране и ползване на 

природните ресурси. 

 

текущо 

 

 

5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 

 

текущо 

 

 

5 

Подпомага осъществяването на връзки с държавни, общински и обществени 

организации, имащи отношение към работата и дейността на Дирекцията. 

 

текущо 

 

 

5 

Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа. 

 

текущо 

 

5 

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това. 

 

текущо 

 

 

5 

Изпълнява стриктно устните и писмени указания и нареждания на прекия си 

ръководител в рамките на длъжностната характеристика. 

текущо 

 

5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото. 

текущо 

 

5 

Пази служебна тайна. текущо 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си. текущо 5 

По време на пожароопасния период дава дежурства по график. по график 4 

При екстремни ситуации /наводнения, пожари и др./, по разпореждане на директора 

или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, не 

непосредствено свързани с основните за длъжността. 

при необходи-

мост 

 

4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи се възлагат и от МОСВ след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно дейността си в рамките на деня, седмицата и месеца в съответ- ствие с годишния 

план за дейности, като включва задължително и приоритетно за изпълнение задачите, възложени от лицата 

по т.1 и се съобразява със задачите, възложени от лицата по т.2. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ/ 

 

А.Финансови ресурси  

 Носи отговорност за целесъобразно планиране на поддържащите и възстановителни дейности на 

територията на парка. 

Стриктно спазване на наредбите и инструкциите за такси за ползване на биоресурси. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 
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      Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

      Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

        Самостоятелно разработва проектите за отделните дейности, чието изпълнение се осъществява след 

съгласуване с директора на дирекцията и одобрение на директора. 

 

VІІІ КОНТАКТИ: 

А. В рамките на администрацията 

 

Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

1 2 3 4 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения и предложения. Предоставя 

информация. 

 

 

 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, 

обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, протоколи, рапорти и 

др.  

Получава и оказва съдействие.  

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети. 

Получава и оказва съдействие.  

 

 

 

 

 

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, указания, съвети, обучение.  

Получава и оказва съдействие. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Обмяна на опит, информация, съвети, съдействие, помощ. 

Оказва съдействие при съвместните дейности. 

 

 

месечно 

текущо 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на 

съдействие. Съгласуване и взаимодействие при реализиране на 

мероприятия на територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

Лесничейст

ва 

 

Директор 

 

Обмен на информация, получаване и оказване на съдействие, помощ, 

взаимодействие с цел опазване, охрана и противо- пожарна защита. 

 

текущо 

 

Граждан-

ска защита 

 

Инспек-

тор 

Получаване и оказване на съдействие, помощ, взаимодействие.    

 

текущо 

 

 

В. Други контакти 
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1 2 3 4 
Научни, 

културни и 

образователн

и институ-

ции 

 

Директор 

Експерти 

Учители 

 

Координиране на дейността,  получаване  и оказване на съдействие при 

реализиране на научни и образователни програми и проекти в парка и 

извън него.  

Предоставяне и получаване на образователни и други целеви 

материали. 

 

текущо 

 

Организации 

и лица 

експлоати-

ращи сгради, 

съоръжения в 

в парка  

Управите

ли  

Частни 

лица 

 

Контрол на дейности и обекти, даване на предписания.  

Даване на информация за режими, норми и правила за осъществяване 

на дейности.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

НПО 

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали. Обучение. 

 

текущо 

 

Граждани 

 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

 

ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 
Образователна степен     висше,  бакалавър 

Професионална област     естествени науки, инж. по горско стопанство, 

        биология, екология 

 

Професионален опит:     без професионален опит 

    

 

Допълнителни изисквания     чисто съдебно минало. 

 

Замества при отсъствие: 

- младши експерт “Гори” 

- главен специалист в парков участък “Вихрен” 

 

Допълнителна квалификация/обучение:   

 

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, управление на природните 

ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

- изготвяне на планове за управление на защитените територии; 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- организационно развитие; 

- компютърна грамотност Windows Microsft Office; 

- чужд език. 

 

Специализирани умения: 

 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане на поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 
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- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност   да   предлага   иновационни   решения   на   проблемите, в рамките на съществуващите 

указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;      

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ЕКСПЕРТ „ГОРИ” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
                                                              

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Биоразнообразие, планове, програми и проекти 

Длъжност      младши експерт 

Позиция по НКП     24225040 

Минимален ранг за заемане на длъжността                  пети младши 

 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на дирекция 

„БППП”      

       

Младши експерт 

“Гори” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 Съхраняване, опазване и поддържане на естествения характер на екосистемите . 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Задължения Честота Важност 

1 2 3 

Подпомага планирането, организирането и провеждането на дейности, свързани с 

реализирането на поддържащите възстановителни и други мероприятия в 

парковата територия. 

годишно 5 

Участва в планирането на месечната дейност на всички участъци в парка, 

свързани с ползването на ресурсите. 

текущо 5 

Изготвя становища , планове и проекти и ги изпраща за одобрение по определения 

административен ред. 

при необ-

ходимост 

5 

Осъществява методическо ръководство при организирането и провеждането на 

специфични дейности в парка, опазващи приоритетно биоразнообразието и 

ландшафта . 

текущо 5 

Участва в разработването на проекти, планове и програми , имащи отношение към 

дейността на ДНП.  

текущо 5 

Води актовата преписка и поддържа връзка с районната прокуратура,  съд, 

следствие и данъчните служби на прилежащите общини.  

текущо 5 

Обработва и съхранява документацията, свързана с актовите преписки. текущо 5 

Грижи се за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените 

му задачи. 

 5 

Подпомага осъществяването на връзки с държавни общински и обществени 

организации, имащи отношение към работата и дейността на парка.  

текущо 5 

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това. 

текущо 5 

Води регистъра за достъп до обшествената информация текущо 5 

Води регистъра за констативните протоколи текущо 5 
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Води регистъра за пердупредителните протоколи текущо 5 

Отговаря за  текущо 5 

Изпълнява стриктно устните и писмени указания и нареждания на прекия си 

ръководител в рамките на длъжностната характеристика. 

текущо 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 

текущо 5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото 

текущо 5 

Пази служебна тайна текущо 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си текущо 5 

При екстремни ситуации /наводнения, пожари и др./, по разпореждане на 

директора или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, 

непосредствено свързани с основните за длъжността. 

при 

необходи-

мост 

4 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график по график 4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи, се възлагат и от МОСВ след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно дейността си в рамките на деня, седмицата и месеца в съответствие с годишния 

план за дейности, като включва задължително и приоритетно за изпълнение задачите, възложени от лицата 

по т.1 и се съобразява със задачите, възложени от лицата по т.2. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ/ 

А.Финансови ресурси 

Носи отговорност за целесъобразното планиране и законосъобразното изразходване на средствата по Плана 

за дейностите в частта му по поддръжка на гори, земи и водни площи. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

      Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

      Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

Самостоятелно разработва на проектите за отделните дейности, чието изпълнение се осъществява след 

съгласуване с и директора на дирекцията одобрение на директора. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ: 

А. В рамките на администрацията 

Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

1 2 3 4 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения и предложения. Предоставя 

информация. 

 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

65 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, 

обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, протоколи, рапорти и 

др.  

Получава и оказва съдействие.  

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети. 

Получава и оказва съдействие.  

 

 

 

 

 

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, указания, съвети, обучение.  

Получава и оказва съдействие. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Обмяна на опит, информация, съвети, съдействие, помощ. 

Оказва съдействие при съвместните дейности. 

 

 

месечно 

текущо 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

 

 

Б. Други администрации 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на 

съдействие. Съгласуване и взаимодействие при реализиране на 

мероприятия на територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

Лесничейст

ва 

 

Директор 

 

Обмен на информация, получаване и оказване на съдействие, помощ, 

взаимодействие с цел опазване, охрана и противо- пожарна защита. 

 

текущо 

 

 

В. Други контакти 

1 2 3 4 

Научни, 

културни и 

образовател

ни институ-

ции 

 

Директор 

Експерти 

Учители 

 

Координиране на дейността,  получаване  и оказване на съдействие 

при реализиране на научни и образователни програми и проекти в 

парка и извън него.  

Предоставяне и получаване на образователни и други целеви 

материали. 

 

текущо 

 

НПО 

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали. Обучение. 

 

текущо 

 

Граждани 

 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

 

ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен             висше, бакалавър    

                                                                             

Професионална област             естествени науки, инж. по горско стопанство,  

                                                                                                     биология, екология 
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Професионален опит:              без професионален опит  

  

Замества при отсъствие: 
- младши експерт  “ПВД” 

 

Допълнителни изисквания     чисто съдебно минало. 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- участие на обществеността в управлението на НП; 

- изграждане на партньорство в управлението на НП; 

- компютърна грамотност - Windows, Microsoft Office. 

- владеене на чужд език. 

 

Специализирани умения: 

- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, свързани с 

реализирането на поддържащи, възстановителни и други мероприятия 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 

  на поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на 

  съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ЕКСПЕРТ „ФЛОРА” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

               

                                             

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Биоразнообразие, планове, програми и проекти 

Длъжност     младши експерт 

Позиция по НКП    24225040 

Минимален ранг за заемане на длъжността             пети младши 

 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на дирекция 

„БППП”      

       

Младши експерт 

“Флора” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 

Събиране и поддържане на базата данни за състоянието на флората на територията на национален парк 

“Пирин” с цел ефективното   опазване и възстановяване. 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, свързани с 

реализирането на растителни  видове 

 

Задължения 

 

Честота Важност 

1 2 3 

Разработва програми и планове за защита, опазване и възстановяване на 

месторастенията на застрашените растителни  видове. 
текущо 

5 

Контролира жизнеността на парковите екосистеми със специален акцент върху 

критичните и индикаторни видове. 
текущо 

5 

Следи за неблагоприятни въздействия върху видове с висока природоохранна 

значимост и специално върху защитените зони и критично важните видове и 

предлага мерки за ограничаване на вредните въздействия. 

текущо 

5 

Провежда ограничени, целеви проучвания  върху видове с висока 

природоохранна значимост в парка. 

периодично 5 

Координира работата на останалите паркови специалисти и служителите на 

парковата охрана за гарантиране опазването на флористичното разнообразие. 
текущо 

5 

Участва в специализирани съвети, съвещания и съвещателни органи, когато се 

разглеждат въпроси , пряко или косвено свързани с дейността на ДНП. 

при необходи-

мост 

4 

По утвърдени методики и въз основа на извършения мониторинг  от главни 

специалисти и служители на парковата охрана, извършва количествено 

определяне на ресурси от лечебни растения и горскоплодни видове, разрешени за 

текущо 

4 
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събиране. 

По утвърдени методики и въз основа на извършения мониторинг  от главни 

специалисти и служители на парковата охрана, извършва количествено 

определяне на капацитета на пасищата и броя на животните за пашуване по 

паркови участъци. 

при необходи-

мост 

4 

Координира всички дейности свързани с набирането и обобщаването на 

информацията, и попълването и в матрицата за комплексен мониторинг в трите 

НП. 

текущо 

5 

Подпомага и оказва съдействие при разработване материали за ролята и 

бъдещето на парка . 
текущо 

 

4 

Подпомага и оказва съдействие при изготвяне на брошури, дипляни и др. 

информационни материали за биологичното разнообразие /флора/ предназначени 

за информиране на обществеността и посетителите. 

текущо 

 

4 

Обработва и съхранява документацията, свързана с дейността му. текущо 5 

Грижи се  за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените 

му задачи. 
текущо 

 

5 

Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа.  
текущо 

5 

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това. 

текущо 

 

5 

Изпълнява стриктно устните и писмени указания и нареждания на прекия си 

ръководител в рамките на длъжностната характеристика. 
текущо 

 

5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото. 
текущо 

 

5 

Пази служебна тайна. текущо 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си. текущо 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 
текущо 

5 

При екстремни ситуации /наводнения, пожари и др./, по разпореждане на 

директора или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, 

не непосредствено свързани с основните за длъжността. 

при необходи-

мост 

4 

По време на пожароопасния период дава дежурства по график. по график 4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи се възлагат и от МОСВ след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно дейността си в рамките на деня, седмицата и месеца в съответ- ствие с годишния 

план за дейности, като включва задължително и приоритетно за изпълнение задачите, възложени от лицата 

по т.1 и се съобразява със задачите, възложени от лицата по т.2. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси: 
Носи отговорност за целесъобразното планиране и законосъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за мониторинг на растителните  видове. 

  

Б.Оборудване и други ресурси 

Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 
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Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

 

        Самостоятелно разработва проектите за отделните дейности, чието изпълнение се осъществява след 

съгласуване с директора на дирекцията и одобрение на директора. 

 

VІІІ. КОНТАКТИ: 

 

А. В рамките на администрацията 

 

Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

1 2 3 4 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения и предложения. Предоставя 

информация. 

 

 

 

 

 

Текущо 

 

 

 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, 

обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, протоколи, рапорти и 

др.  

Получава и оказва съдействие.  

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети. 

Получава и оказва съдействие.  

 

 

 

 

 

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, указания, съвети, обучение.  

Получава и оказва съдействие. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Обмяна на опит, информация, съвети, съдействие, помощ. 

Оказва съдействие при съвместните дейности. 

 

 

месечно 

текущо 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на 

съдействие. Съгласуване и взаимодействие при реализиране на 

мероприятия на територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

Лесничейст

ва 

 

Директор 

 

Обмен на информация, получаване и оказване на съдействие, помощ, 

взаимодействие с цел опазване и охрана на растителните видове. 

 

текущо 

 

 

В. Други контакти 

1 2 3 4 
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Научни, 

културни и 

образователн

и институ-

ции 

 

Директор 

Експерти 

Учители 

 

Координиране на дейността,  получаване  и оказване на съдействие при 

реализиране на научни и образователни програми и проекти в парка и 

извън него.  

Предоставяне и получаване на образователни и други целеви 

материали. 

 

текущо 

 

НПО 

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали. Обучение. 

 

текущо 

 

Граждани 

 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

 

ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 
Образователна степен                          висше, магистър     

                                                                          

Професионална област:                                                                        лесовъдство, биология,  

                                                                                                                   екология    

Професионален опит:                           без професионален опит 

  

Замества при отсъствие: 

- младши експерт “Фауна” 

 

Допълнителни изисквания      чисто съдебно минало. 

 

Допълнителна квалификация/обучение:   

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, управление на природните 

ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

- изготвяне на планове за управление на защитените територии; 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- организационно развитие; 

- компютърна грамотност Windows, Microsft Office; 

- чужд език. 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане на поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност   да   предлага   иновационни   решения   на   проблемите, в рамките на 

  съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;      

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ЕКСПЕРТ „ФАУНА” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

                                                              

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Биоразнообразие, планове, програми и проекти 

Длъжност     младши експерт 

Позиция по НКП    24225040 

Минимален ранг за заемане на длъжността             пети младши 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на дирекция 

„БППП” 

 
     

       

Младши експерт 

“Фауна” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 
Събиране и поддържане на базата данни за състоянието на фауната на територията на национален парк 

“Пирин” с цел ефективното   опазване и възстановяване. 

- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, свързани с 

опазване на животинските видове 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължения 

 

Честота Важност 

1 2 3 

Разработва програми и планове за опазване на животинските видове с висока 

природоохранна значимост в парка.  

 

годишно 

 

5 

Извършва проверки и контролира дейностите, които засягат животинското 

разнообразие в парка. 

 

текущо 

 

5 

Контролира жизнеността на животинските популации със специален акцент 

върху критичните и индикаторните видове. 

текущо 

 

5 

Провежда ограничени целеви наблюдения върху видове с висока природоохранна 

значимост в парка (таксации). 

текущо 

 

5 

Координира работата на останалите паркови специалисти и служители за 

гарантиране опазването на биологичното разнообразие. 

текущо 

 

5 

Координира всички дейности свързани с набирането и обобщаването на 

информацията и попълването и във формуляри по национална сиситеме за  

мониторинг на биологичното разнообразие. 

 

текущо 

 

5 

Подпомага и оказва съдействие при разработване материали за ролята и 

бъдещето на парка . 

текущо 

 

4 

Подпомага и оказва съдействие при изготвяне на брошури, дипляни и др. 

информационни материали за биологичното разнообразие (фауна, предназначени 

 

текущо 

 

4 
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за информиране на обществеността и посетителите).  

Обработва и съхранява документацията, свързана с дейността му. текущо 4 

Грижи се за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените 

му задачи. 

текущо 

 

5 

Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа.  

 

текущо 

 

5 

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това. 

 

текущо 

 

 

5 

Изпълнява стриктно устните и писмени указания и нареждания на прекия си 

ръководител в рамките на длъжностната характеристика. 

текущо 

 

5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред 

гражданите и обществото. 

текущо 

 

5 

Пази служебна тайна. текущо 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си. текущо 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 

текущо 5 

По време на пожароопасния период дава дежурства по график. по график 5 

При екстремни ситуации /наводнения, пожари и др./, по разпореждане на 

директора или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, 

не непосредствено свързани с основните за длъжността. 

при необходи-

мост 

 

5 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи се възлагат и от МОСВ след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно дейността си в рамките на деня, седмицата и месеца в съответ- ствие с годишния 

план за дейности, като включва задължително и приоритетно за изпълнение задачите, възложени от лицата 

по т.1 и се съобразява със задачите, възложени от лицата по т.2. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси: 

Носи отговорност за целесъобразното планиране и законосъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за мониторинг на животинските видове. 

  

Б.Оборудване и други ресурси 
Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

 

        Самостоятелно разработва проектите за отделните дейности, чието изпълнение се осъществява след 

съгласуване с директора на дирекцията и одобрение на директора. 

 

 

VІІІ. КОНТАКТИ: 

 

 

А. В рамките на администрацията 
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Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

1 2 3 4 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения и предложения. Предоставя 

информация. 

 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, 

обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, протоколи, рапорти и 

др.  

Получава и оказва съдействие.  

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети. 

Получава и оказва съдействие.  

 

 

 

 

 

 

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, указания, съвети, обучение.  

Получава и оказва съдействие. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Обмяна на опит, информация, съвети, съдействие, помощ. 

Оказва съдействие при съвместните дейности. 

 

 

месечно 

текущо 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на 

съдействие. Съгласуване и взаимодействие при реализиране на 

мероприятия на територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

Лесничейст

ва 

 

Директор 

 

Обмен на информация, получаване и оказване на съдействие, помощ, 

взаимодействие с цел опазване и охрана на животинските видове. 

 

текущо 

 

 

В. Други контакти 

1 2 3 4 

Научни, 

културни и 

образователн

и институ-

ции 

 

Директор 

Експерти 

Учители 

 

Координиране на дейността,  получаване  и оказване на съдействие при 

реализиране на научни и образователни програми и проекти в парка и 

извън него.  

Предоставяне и получаване на образователни и други целеви 

материали. 

 

текущо 

 

НПО 

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали. Обучение. 

 

текущо 
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Граждани 

 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 

 

 

 

ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен              висше, магистър     

                                                                          

Професионална област      зоология, лесовъдство,                  

        екология, биология   

  

Професионален опит:                           без професионален опит 

                   

  

Замества при отсъствие: 

- младши експерт “Флора” 

- младши експерт “Гори” 

 

Допълнителни изисквания       чисто съдебно минало. 

 

 

Допълнителна квалификация/обучение:   

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии,  

  управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

- изготвяне на планове за управление на защитените територии; 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- организационно развитие; 

- компютърна грамотност Windows Microsft Office; 

- чужд език. 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 

  на поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност   да   предлага   иновационни   решения   на   проблемите, в рамките на 

  съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;      

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ЕКСПЕРТ „ГИС” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                             

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Биоразнообразие, планове, програми и проекти 

Длъжност     старши  експерт 

Позиция по НКП    24226046 

Минимален ранг за заемане на длъжността             четвърти младши 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на дирекция 

„БППП”      

       

Старши експерт 

“Г И С” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

ІІІ. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 

Разработване и изпълнение на планове, програми и проекти за развитие на ГИС, поддържането и 

попълването на географска база от данни за парка, извършване на специализирани пространствени анализи 

и моделиране с цел използването на ГИС в управлението на парка. 

Организира и осъществява дейности за развитие на ГИС, поддържането и попълването на географска база от 

данни за парка, извършване на специализирани пространствени анализи и моделиране с цел използването на 

ГИС при управлението на парка. 

Изготвя планове, отчети, мнения, предложения, анализи, модели и др. с цел да подпомогне вземането на 

решения от висшестоящите служители при изпълнение на годишните планове, Плана за управление на 

парка, устройствените и техническите проекти и други оперативни задачи по опазването, контрола, 

подържането, възстановяването, инвентаризацията и др. на видовете и техните местообитания, обекти, 

сгради и съоръжение и др. в парка. 

Поддържа контакти с местните органи на властта, научни, културни и образователни институции, НПО и 

лица с цел координиране на действия за реализиране на програми и проекти за развитие на ГИС, 

поддържането и попълването на географска база от данни за парка. 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължение Честота Важ 

ност 

1 2 3 

Изготвя годишен план и отчет за дейностите по развитие на ГИС, поддържа- нето и 

попълването на географска база от данни за парка, извършване на специализирани 

пространствени анализи и моделиране с цел използването на ГИС в управлението на 

парка. 

годишно 5 

Изготвя и представя в Дирекцията месечни планове и отчети, справки, доклади, 

становища, инвентаризации на ресурси, анализи, модели и др. за планираните и 

извършените в парка дейности по развитие на ГИС, поддържането и попълването на 

 

 

месечно 

 

 

5 
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географска база от данни за парка и други оперативни задачи по опазването, контрола, 

подържането, възстановяването, инвентаризацията и др. на видовете и техните 

местообитания, обекти, сгради и съоръжение и др. в парка. 

текущо 

Извършва целеви теренни проучвания, с цел картиране на маршрути, площи, видови 

популации, растителни съобщества и формации, местообитания на даден вид животни. 

текущо 5 

Изготвя годишни планове за обучение на служители в дирекцията по работа с 

компютри, поддържането и попълването на географска база от данни за парка, 

извършване на специализирани пространствени анализи и моделиране. 

годишно 5 

Организира мероприятия за обучение, повишаване знанията и уменията на служители 

в дирекцията по работа с компютри, поддържането и попълването на географска база 

от данни за парка, извършване на специализирани пространствени анализи и 

моделиране. 

по план 5 

Организира контрола по прилагането на плана за управление в областта на развитие на 

ГИС, поддържането и попълването на географска база от данни за парка, 

извършването на специализирани пространствени анализи и моделиране. 

текущо 5 

Отговаря за физическата поддръжка на машините, за да осигури постоянната им 

изправност и правилно функциониране. 

ежедневно 5 

Отговаря за техническата поддръжка на уеб сайта на парка. ежедневно 5 

Отговаря за техническата поддръжка на електронния вариант на списание “Орбел”. ежедневно 5 

Отговаря за рутинната поддръжка и усъвършенстване – добавяне на дисково 

пространство и допълнителна памет и др. 

ежедневно 5 

Има задължението на мрежови администратор – да следи мрежата да е в изправно 

състояние и да работи и отговаря за поддържането на мрежата. 

ежедневно 5 

Следи всички хардуерни компоненти да работят правилно и мрежовият софтуер да 

бъде правилно инсталиран и настроен. 

ежедневно 5 

Изпълняване на ролята на администратор на базата от данни във всичките и бази – 

въвеждане/извеждане, структуриране, визуализиране, съхраняване на данни и 

информация. Извършва архивиране на данните. 

ежедневно 5 

Събира информация от експертите по различни направления и от експертни екипи 

извън ДНП “Пирин”. Обединява, анализира и привежда информацията във вид удобен 

за извършване на справки и анализи. Сортира данните от базата в систематичен ред. 

текущо 5 

Трасира и интегрира данни от GPS устройства, дигитализация и чертане, транслиране 

на данни от други ГИС и др. 

текущо 5 

Поддържа базата от данни под формата на каталози, карти, схеми, таблици, поредици 

и др. за биологичното разнообразие в парка. 

текущо 5 

Отговаря за поддържането и актуализирането на информационните масиви и ресурси в 

ДНП. 

текущо 5 

Координира адаптирането на изградената база от данни за създаване на богато 

илюстрирани образователни програми с цел повишаване на екологичната култура на 

посетителите на парка. Демонстриране и продаване на програмите (на дискети, 

компактдискове) в посетителските центрове около парка. 

текущо 5 

Координира работата на останалите паркови служители при опериране с базата данни. текущо 5 

Участва в специализирани и съвещателни органи, експертни съвети и комисии, когато 

се разглеждат въпроси пряко или косвено свързани с парка. 

текущо 4 

Участва в разработването и изпълнението на програми, планове, проекти и дейности, 

предвидени в годишния план на ДНП, Плана за управление на парка, устройствените и 

техническите планове и проекти. 

текущо 4 

Участва в разработването и изпълнението на Плана за управление на парка и на 

устройствените и техническите планове и проекти. 

по план 4 

Участие в специализирано обучение и самообучение по основните изисквания и 

умения, необходими за ефективно изпълнение на служебните задължения. 

по план 

текущо 

4 

Участва в изготвянето на документации за възлагане на дейности в парка и в комисии 

по оценка и класиране на предложения. 

текущо 4 

Поддържа контакти с местните органи на властта, с екологични НПО, културни, текущо 4 
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научни и образователни институции и граждани за привличането им за участие в 

програми и проекти за природозащитно образование, координиране на действия за 

реализиране на програми и проекти за развитие на ГИС, поддържането и попълването 

на географска база от данни за парка. 

Изпълнява стриктно устните и писмените заповеди, указания и нареждания на 

Директора на ДНП. 

ежедневно 5 

Докладва за всички обстоятелства или събития, които са се случили и/или се случват в 

парка. 

текущо 5 

Опазва квалифицираната информация, станала му известна при или по повод 

изпълнение на служебните му задължения. 

ежедневно 5 

Не подписва договори от името и за сметка на Директора на ДНП, както и не поема 

други писмени или устни задължения от името на Директора в случай, че не е изрично 

упълномощен за това от Директора. 

ежедневно 5 

Не прави изявления от името на Дирекцията, без да е упълномощен за това. ежедневно 5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите и 

обществото и да не уронва престижа на държавната служба. 

ежедневно 5 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

При екстремни ситуации като проверки на терен, природни бедствия и аварии и др. по 

разпореждане на Директора, началник отдел “ Контрол и охрана ” или висшестоящи 

служители от МОСВ, е длъжен да изпълнява и други задължения, непосредствено 

свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко 

свързани с длъжността, но се налагат от естеството на екстремната ситуация. 

 

 

рядко 

 

 

4 

По време на пожароопасния период дава дежурства по график. по график 4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

текущо 5 

 

 

V.ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

 1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи могат да се възлагат и от МОСВ, след съгласуване с директора. 

3. Планира собствената си дейност в рамките на деня, седмицата и месеца, включвайки задължително и 

приоритетно изпълнението на възложените задачи от лицата по т.1 и съобразявайки се с възложените задачи 

от лицата по т 2.  

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ/ 

 

А.Финансови ресурси 

Носи отговорност за целесъобразното планиране и законосъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за ГИС. 

Отговаря за спазването на определените лимити, определени със заповед на Директора. 

 

Б.Оборудване и други ресурси 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

 

Взема решения в рамките на общите или конкретните правила или след одобрение на лицата по т. VІ.1. 

Подпомага вземането на решения на лицата по т. VІ.1 чрез становища, анализи, мнения, предложения и др. 

В извънредни ситуации взима самостоятелни решения в зависимост от конкретния случай, като носи пълна 

отговорност за последиците от взетите от него решения. 

 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

78 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

VІІІ. КОНТАКТИ: 

 

А. В рамките на администрацията 

1 2 3 4 

Дирекция Директор Получаване на заповеди, задачи, нареждания и указания. 

Получаване на съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения, анализи и предложения.  

Предоставя информация. 

текущо 

Отдел 

“Експерти” 

Началник 

отдел 

Получаване на заповеди, задачи, нареждания и указания. 

Получаване на съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения, анализи и предложения. 

Предоставя информация. 

текущо 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получаване на указания и задачи по компетентност. 

Получаване на оборудване.  

Представя финансови отчети. 

месечно 

текущо 

Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получаване на задачи и указания по компетентност, съвети, 

обучение.  

Получава и оказва  съдействие. 

текущо 

ДНП “Пирин” експерти 

главни 

инспектори 

Обмен на текуща информация и съгласуване на съвместни 

действия по дейността на Дирекцията. 

текущо 

 

Б. Други администрации 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД, 

НСЗП 

Инспектори 

Експерти 

Обмяна на информация и опит. 

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

текущо 

Местни 

власти 

Общини 

Населени 

места 

Експерти Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на 

съдействие.  

Съгласуване и взаимодействие при реализиране на 

мероприятия на територията на парка и общината. 

текущо 

Лесничей-

ства 

Лесничеи Обмен на информация, получаване и оказване на съдействие. текущо 

Гражданска 

защита 

Инспектор Получавани и оказване на съдействие, помощ, взаимодействие. текущо 

 

В.Други контакти 

1 2 3 4 

Научни, 

културни и 

образова- 

телни 

институции 

Директор 

Експерти 

Учители 

Координиране на дейността, получаване и оказване на 

съдействие при реализиране на научни и образователни 

програми и проекти в парка и извън него. Предоставяне и 

получаване на целеви материали. Обучение. 

текущо 

НПО Председа- 

тел 

Членове 

Координиране на дейността, получаване и оказване на 

съдействие при реализиране на програми и проекти за 

развитие на екотуризъм, опазване на видове и местообитания 

и др. в парка. Предоставяне и получаване на целеви 

материали. Обучение. 

текущо 

Граждани  Предоставяне на информация за парка, за режимите, нормите 

и правилата за поведение в него. Получаване на съдействие с 

цел опазване и охрана. 

текущо 
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ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 
Образователна степен       висше, бакалавър 

Професионална област                                            информатика и информационни 

                                                                                              технологии или техническа специалност 

Професионален опит: 

- продължителност                   без трудов стаж 

 

Допълнителни изисквания        чисто съдебно минало. 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, управление 

  на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

- изготвяне на планове за управление на защитените територии; 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- организационно развитие; 

- управление на МПС, категория В; 

- чужд език; 

- Windows и Microsoft Office. 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане  

  на поставените цели; 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено); 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на 

  съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ЕКСПЕРТ „ТДИ” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
                                                             

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрация      Министерство на околната среда и водите 

Дирекция      Национален парк “Пирин” 

Дирекция      Биоразнообразие, планове, програми и проекти 

Длъжност      младши експерт 

Позиция по НКП     24225040 

Минимален ранг за заемане на длъжността                  пети младши 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 

     Директор на дирекция 

„БППП”      

       

Младши експерт 

“ТДИ” 

   

 

      Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

     Началник отдел 

« Управление и контрол»      

       

Главен инспектор на парков район 

“Баюви дупки” 

  

 

5 бр.специалисти “Контрол и 

охрана” 

 

 

  

 

 

ІІІ.ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

 

 Разработва и изпълнява планове, програми и проекти за мониторинг и развитие на екотуризма в 

парка, с цел опазване и съхраняване на биоразнообразието и създаване на възможности за туристически 

дейности и екологосъобразен поминък на населението в прилежащите територии.  

 

 

ІV. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължения Честота Важ 

ност 

1 2 3 

Изготвя годишен план и отчет за дейностите по мониторинга, опазването, контрола, 

поддържането, възстановяването и развитието на екотуризма в парка. 

 

годишно 

 

5 

Организира и контролира дейностите по мониторинга върху качеството на околната 

среда и туристическото натоварване в парка. 

 

текущо 

 

   5 

Извършва ограничени и целеви проучвания върху туристическото натоварване и 

влиянието му върху екосистеми с висока консервационна значимост. 

 

текущо 

 

5 

Изготвя годишни планове за обучение  на служителите в Дирекцията по поддържане и 

мониторинг на туристическото натоварване  и развитието на екотуризма в парка. 

 

годишно 

 

5 

Организира и провежда мероприятия за обучение, повишаване знанията и уменията на 

служителите в Дирекцията по поддържане и маниторинг на туристическото 

натоварване и развитието на екотуризма в парка. 

 

текущо 

 

5 

Организира контрола по прилагането на Плана за управление в областта на развитието 

на екотуризма в парка и други природозащитни дейности, осъществяване от други 

държавни органи, общини, неправителствени организации и лица на територията на 

парка. 

 

 

текущо 

 

 

5 

Извършва текущ и последващ контрол върху компонентите на околната среда и 

факторите, които им въздействат на територията на парка в следствие на 

 

текущо 

 

5 
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туристическото натоварване. 

Извършва проверки на всички обекти и дейности , свързани с туристическото 

натоварване, въздействащи на застрашени видове животни и растения. 

Съставя предупредителни и констативни протоколи. 

Съставя актове за административни нарушения по ЗЗТ, ЗООС, ЗБР и ЗЛР. 

 

 

текущо 

 

 

4 

Грижи се за обратната информация за резултатите от изпълнение на възложените му 

задачи. 

 

текущо 

 

5 

Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до 

неблагополучия в текущата работа. 

 

текущо 

 

5 

Не подписва договори от името и за сметка на работодателя, както и да не поема 

други писмени или устни задължения от името на работодателя в случай, че не е 

изрично упълномощен за това 

 

текущо 

 

5 

Изпълнява стриктно устните и писмени указания и нареждания на ръководството.  

текущо 

 

5 

Съобразява поведението си със стила на представяне на Дирекцията пред гражданите 

и обществото 

 

ежедневно 

 

5 

Пази служебна тайна ежедневно 4 

Способства за издигане на авторитета на институцията и колегите си ежедневно 5 

При екстремни ситуации (наводнения, пожари и др.), по разпореждане на директора 

или упълномощения координатор, да изпълнява и други задължения, нe 

непосредствено свързани с основните за длъжността 

 

рядко 

 

4 

По време на пожароопасния период, дава дежурства по график по график 4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

текущо 5 

 

 

V. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА: 
1.Освен от директора и  задачи възлагат и Директор на дирекция „ БППП ” , „КО” и „АФПД”след 

съгласуване с първите. 

2. Изпълнение на задачи се възлагат и от МОСВ след съгласуване с директора. 

3. Планира самостоятелно дейността си в рамките на деня, седмицата и месеца в съответствие с годишния 

план за дейности, като включва задължително и приоритетно за изпълнение задачите, възложени от лицата 

по т.1 и се съобразява със задачите, възложени от лицата по т.2. 

 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕСУРСИ / ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси: 
Носи отговорност за целесъобразното планиране и законосъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за развитието и мониторинга на екотуризма в парка. 

  

Б.Оборудване и други ресурси: 

Отговаря за поверените му за ползване оборудване и техника в Дирекцията. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост на Дирекцията. 

 

VІІ.ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

 

 Самостоятелно разработва проектите за отделните дейности, чието изпълнение се осъществява след 

съгласуване с директора на дирекцията и одобрение на директора. 

- способност да анализира и извършва наблюдение, управление и контрол  над дейностите, свързани с 

реализирането на собствената си работа и развитието на екотуризма 

 

VІІІ. КОНТАКТИ: 

А. В рамките на администрацията 
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Звено Ниво на 

контак-

тите 

Цел 

 

 

 

 

Честота 

1 2 3 4 

Дирекция 

 

Директор 

 

Получава заповеди, задачи, нареждания и указания.  

Получава съдействие, помощ, обучение. 

Представя планове и отчети, мнения и предложения.  

Предоставя информация. 

 

 

 

 

текущо 

 

 

 

 Дирекция 

„БППП’’ 

Директор 

 

Получава задачи, методическо ръководство, указания, съвети, обучение.  

Представя планове, отчети, графици, доклади, протоколи, рапорти и др.  

Получава и оказва съдействие.  

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„АФПД” 

Директор 

 

Получава указания и задачи.    

Получава оборудване.  

Представя финансови отчети. 

Получава и оказва съдействие.  

 

 

 

 

 

 

месечно 

текущо 

 

Дирекция 

„КО” 

Директор 

 

Получава задачи, указания, съвети, обучение.  

Получава и оказва съдействие. 

 

текущо 

 

Дирекция 

„БППП’’ 

 

Експерти 

 

Обмяна на опит, информация, съвети, съдействие, помощ. 

Оказва съдействие при съвместните дейности. 

 

 

месечно 

текущо 

 Паркови 

участъци 

 

Главни 

инспек-

тори 

Обмяна на опит, информация, взаимодействие, взаимопомощ, 

координиране на съвместни дейности. 

 

текущо 

 

 

Б. Други администрации 

1 2 3 4 

ДНП, 

РИОСВ, БД 

 

Инспекто

ри 

Експерти 

 

Обмяна на информация и опит.  

Получаване и оказване на съдействие и помощ. 

 

текущо 

 

Местни 

власти  

Общини  

Населени 

места 

 

Кметове 

Експерти 

 

Информиране за целите и задачите на парка. Получаване на съдействие. 

Съгласуване и взаимодействие при реализиране на мероприятия на 

територията на парка и общината. 

 

текущо 

 

 

В. Други контакти 

1 2 3 4 

Научни, 

културни и 

образователн

и институ-

ции 

 

Директор 

Експерти 

Учители 

 

Координиране на дейността,  получаване  и оказване на съдействие при 

реализиране на научни и образователни програми и проекти в парка и 

извън него.  

Предоставяне и получаване на образователни и други целеви 

материали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущо 

 

НПО  

 

Предсе-

дател 

Членове 

 

Координиране на дейността, получаване и оказване  на съдейст- вие 

при реализиране на програми и проекти за развитие на    екотуризъм, 

опазване на видове и местообитания и др. в парка. Предоставяне и 

получаване на целеви материали.  

Обучение. 

текущо 

 

Граждани 

 

 

 

Предоставяне на информация за парка, за  режимите, нормите и 

правилата за поведение в него.  

Получаване на съдействие с цел опазване и охрана. 

 

текущо 
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ІХ.  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 

 

Образователна степен     висше 

 

Професионална област     туризъм, екология, публична администрация                                                                                                     

 

Професионален опит:      
- продължителност                                         не се изисква 

                                                                                           

 

 

 

                                                   

Допълнителни изисквания     чисто съдебно минало. 

 

 

Замества при отсъствие:    експерт “  ОП и ПИЦ”” 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- изграждане на високоефективни работни екипи; 

- управление на МПС, категория С; 

- компютърна грамотност - Windows, Microsoft Office. 

- владеене на чужд език. 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа 

- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 

  на поставените цели 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценката; 

- способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на 

  съществуващите указания и процедури; 

- убедителност при водене на дискусии; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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СПЕЦИАЛИСТ “БИОРАЗНООБРАЗИЕ” 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

                                                               

І.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация     Министерство на околната среда и водите 

Дирекция     Национален парк “Пирин” 

Дирекция     Биоразнообразие, планове, програми и проекти 

Сектор      Парков участък “Каменица” 

Длъжност     Младши специалист “ Биоразнообразие ” 

Позиция по НКП    33593021 

 

ІІ.ПОДЧИНЕНОСТ 

 Директор на дирекция „БППП” 

 

 

     

 Главен инспектор на парков район 

“Каменица” 

  

 

   

Младши специалист 

“Биоразнообразие” 

 

 

 

ІІІ.ЦЕЛ НА РАБОТАТА 
 

     Да охранява природните ресурси – биотични и абиотични и инфраструктурата в охранителен 

участък , да извършва контрол над дейности и обекти, както и над организации и лица осъществяващи 

дейности в охранителния му участък, да следи и докладва за състоянието на екосистемите, видовете и 

техните местообитания, с което да допринесе за изпълнение на целите на националния парк – съхраняване 

на природните богатства на и осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и 

туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на 

природните ресурси. 

 

ІV.ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Задължение Честота Важ-

ност 

1 2 3 

Охранява и опазва природните ресурси – гори, води, земи, диви животни, растения и 

др. от незаконни ползвания и дейности, в охранителния му участък, включително от 

пожари. 

ежедневно 5 

Извършва охраната и контрола по изготвен от прекия му началник и утвърден от 

Директора график.  

Работи на ненормирано работно време. 

ежедневно 

по график 

5 

При изпълнение на служебните си задължения, по график определен от прекия му 

началник е длъжен да ползва за почивка и нощуване контролно-информационните 

пунктове и бази на Дирекцията в охранителния участък. 

ежедневно 

по график 

5 

Ежедневно води дневник за извършената работа. ежедневно 5 

Следи за опазване на водите и терените от замърсяване с битови, промишлени и 

други отпадъци и за опазването на флората и фауната. 

ежедневно 5 

Следи за спазването на режима, нормите и правилата за поведение в парка, ежедневно 5 
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определен със заповедта за обявяване и с Плана за управление 

Следи за състоянието на горите, растителните и животинските видове и техните 

местообитания, както и за поверените му за ползване сгради, обзавеждане, 

оборудване, техника и инфраструктурните елементи – входни конструкции, табла, 

табели, знаци, кътове за отдих и др. в охранителния му участък и докладва при нужда 

прекия си началник. 

 

ежедневно 5 

Извършва проверки над различни ведомства, организации и лица по спазване 

условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности, условията на 

концесионни договори, решения по ОВОС и др. в охранителния му участък. 

текущо 5 

Извършва проверки на всички обекти и дейности на собственици или ползвателите 

на сгради и съоръжения, гори, земи и водни площи в охранителния му участък и 

дейностите на всички организации и лица, осъществявани на територията на 

охранителния участък за спазването на режимите, нормите и условията предвидени в 

нормативните актове, Плана за управление, устройствените и техническите планове 

и проекти. 

текущо 5 

Спира и проверява МПС на територията на охранителния участък.  

Проверява всички документи за лов, риболов, сеч, паша и ползването на лечебни 

растения и други, разрешаващи ползвания, дейности и движение в защитената 

територия.  

Извършва проверки на личния багаж на ловуващите лица. 

ежедневно 5 

Съставя констативни протоколи и дава предписания. Съставя актове за 

административни нарушения по ЗЗТ, ЗООС, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК и др. Задържа 

вещите и предметите на нарушение съгласно действащите нормативни актове. 

текущо 5 

Издава годишни разрешителни за паша, разрешителни за ползване на дървесина от 

местно население при извършване на поддържащите и възстановителните дейности в 

горите, разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, 

които не са лечебни растения, позволителни за ползване на лечебни растения, в 

съответствие с годишните планове на ДНП “Пирин” в райони, определени със 

заповед на Директора. 

текущо 5 

Събира таксите от разрешените ползвания на дървесина, билки, гъби, горски 

плодове, паша, сенокос, за които издава разрешителни и позволителни и ги внася в 

касата на дирекцията. 

текущо 

месечно 

5 

Изготвя седмичен отчет за дейностите по охраната и контрола, подържащите и 

възстановителните дейности в горите, земите и водните площи в охранителния му 

участък и го представя на прекия си началник 

седмично 5 

Изготвя и представя на прекия си началник справки, доклади и др. с информация за 

извършените дейности по изпълнение на годишния план по охраната, контрола, 

мониторинга, включително на туристическия поток, подържащите и 

възстановителните дейности в горите, земите и водните площи, образователните 

дейности и програми в охранителния му участък. 

месечно 

текущо 

5 

Представя на прекия си началник в законоустановените срокове всички констативни 

протоколи и актове за установени административни нарушения, съставени при 

осъществяване на превантивния, текущия и последващия контрол на територията на 

охранителния му участък. 

текущо 5 

Поддържа контакти с местните органи на полицията, противопожарната охрана, 

горите, планинската спасителна служба, общините и гражданска защита за търсене 

на съдействие при пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства 

в охранителния му участък. 

текущо 4 

Следи за спазване на противопожарните изисквания, извършва специализирано 

противопожарно наблюдение. Оповестява и информира всички заинтересовани лица 

по реда на утвърдената схема за оповестяване. 

ежедневно 5 

Участва в гасенето на възникнали пожари, включително и в нощни дежурства при 

борба с пожари, бедствия, аварии и други екстремни ситуации. 

текущо 5 
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Предоставя информация, съпровожда посетителски групи и оказва съдействие на 

посетителите. 

текущо 3 

Извършва дейности, свързани с мониторинга и контрола върху качеството на 

компонентите на околната среда, биоразнообразието, хабитатите, видовете растения 

и животни в охранителния участък.. 

текущо 4 

Участва в изпълнение на дейности, свързани с възстановяването на животински и 

растителни видове, на техните местообитания, както и на забележителни обекти на 

неживата природа. 

по план 4 

Участва в разработването и прилагането на отделни проекти, програми, планове за 

опазване на околната среда и природата и за поддържане на територията и 

инфраструктурата. 

 

по план 3 

Участва в специализирано обучение и самообучение по основните изисквания и 

умения, необходими за ефективно изпълнение на служебните задължения. 

по план 

текущо 

4 

Подпомага разпространението на популярни материали свързани с парка. текущо 3 

Подпомага провеждането на научни, изследователски и информационни програми и 

проекти. 

текущо 3 

Стриктно спазва правилата по техника на безопасност на труда, противопожарната 

безопасност и безопасното боравене с огнестрелното оръжие в охранителния 

участък. 

ежедневно 5 

При изпълнение на служебните си задължения ползва, грижи се, опазва и отговаря за 

повереното му и зачислено имущество, собственост на Дирекцията. 

текущо 5 

При изпълнение на служебните задължения е длъжен да носи униформено облекло. 

Носи огнестрелно оръжие в предвидените от закона случаи. 

ежедневно 5 

Работи на ненормирано работно време. ежедневно 5 

Изпълнява стриктно устните и писмените заповеди, указания и нареждания на 

Директора на ДНП, на прекия си началник, началник-отдел  “УК” и началник-отдел 

“АСД и ЧР” . 

ежедневно 5 

Докладва на прекия си началник, а в негово отсъствие, на началник-отдел “УК” или 

директора за всички обстоятелства или събития, които са се случили и/или се случват 

в охранителния му участък и парковия район. 

текущо 5 

Да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават 

предпоставка за корупция, измами или нередности 

текущо 5 

Опазва квалифицираната информация, станала му известна при или по повод 

изпълнение на служебните му задължения. 

ежедневно 

 

5 

При екстремни ситуации като проверки на терен, природни бедствия и аварии и др. 

по разпореждане на Директора, началник отдел “Управление и контрол”, прекия му 

началник или висшестоящи служители от МОСВ, е длъжен да изпълнява и други 

задължения, непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и 

такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налагат от естеството на 

екстремната ситуация. 

рядко 4 

Изпълнение на задължения/дейности по проекти, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския саюз. 

текущо 5 

 

 

V.ОТГОВОРНОСТИ ЗА РЕСУРСИ/ОБОРУДВАНЕ 

 

А.Финансови ресурси 

Отговаря за своевременното събиране на таксите от разрешените в парковия участък ползвания на 

дървесина, билки, гъби, горски плодове, паша, сенокос, за които издава разрешителни и позволителни и за 

внасянето им в касата на дирекцията. 

 Отговаря за спазването на условията и качественото изпълнение на предмета на сключените 

договори за възлагане на дейности в охранителния му участък. 
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Б.Оборудване и други ресурси 

Отговаря за поверените му за ползване сгради, обзавеждане, оборудване и техника, за инфраструктурните 

елементи – входни конструкции, табла, табели, знаци, кътове за отдих и др. в охранителния му участък. 

Отговаря за природните ресурси – гори, води, земи, диви животни, растения и др. в охранителния му 

участък. 

Отговаря за спазването на определените за охранителния участък ползвания на дървесина, билки, гъби, 

горски плодове, паша и сенокос, за които издава разрешителни и позволителни по количество, качество и 

вид на ползването. 

Носи пълна имуществена отговорност за лично зачисленото му имущество, собственост 

на Дирекцията. 

 

VІ.КОНТАКТИ 

 

Поддържа контакти със служители на местните органи на властта, научни, културни и образователни 

институции, НПО и лица с цел получаване на съдействие при пожари, други бедствия, аварии и 

бракониерства в охранителния му участък и прилежащия му район и за реализиране на програми и проекти 

за научни изследвания, природозащитно образование, развитие на екотуризъм и популяризирането на парка 

и резервата. 

 

VІІ.ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 
 

Образователна степен     висше 

Професионална област:     естествени науки, лесовъдство,  

биология, екология 

Професионален опит: 

- продължителност     без трудов стаж по специалността 

или най-малко 5 години трудов стаж 

- вид в организация със сродна дейност и цели в 

областта на природозащитата 

 

 

Допълнителна квалификация/обучение: 

- правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии и  правоприлагане, 

управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие; 

- организационно развитие; 

- управление на МПС, категория А, В; 

- правоспособност за боравене с огнестрелно оръжие. 

 

 

Специализирани умения: 

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- способност да работи ефективно с колегите си; 

- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 

- способност да представя и разпространява идеи; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- способност да прилага идеите на практика; 

- обективност на преценка; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

- способност да взема решения в извънредни ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ към т. 1.6.: СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 

 
1.6.1. Проекти и дейности през периода на действие на План’04 за територията на НП „Пирин“ 

 

Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, 

Бенефициент: ДНП „Пирин“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ – срок 

15.09.2015 г.  

 

 Дейности по Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и 

резерват „Тисата“ 

 Настоящият План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023“ е дейност от 

цитираният Проект.  Други включени дейности по Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на 

Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ са: 

I. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи: 

Включва дейности и проекти свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в 

Национален парк „Пирин” в антропогенно повлияни територии на парка.  

 

 

Дейност № 1.1.: Опазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва, Изпълнител: Бийгъл 

фото логистик ЕООД, октомври, 2014 г., Финален доклад 

Резултати 

Всички планирани дейности са успешно приключили. Проведени са три еднодневни обучителни 

семинари за експертите от Д НП. Финалният доклад е онагледен със снимков материал отразяващ процеса 

на изпълнение на проекта. Направеното предложение във Финалния доклад за реализиране на база за 

риборазвъждане на територията на НП „Пирин“ е включено в План’14 като проект „Проектиране и 

изграждане на Център за размножаване на Балканска пъстърва с местен произход на територията на НП 

„Пирин“ от  ПРОГРАМА II: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни 

местообитания и местообитания на растителни и животински видове. 

Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на 

територията на НП „Пирин”, Изпълнител: Горски дар ООД; Финален доклад 
Резултати 

Определени са видове, разрешени както за лични нужди, така и за стопанско ползване - всички 

останали видове от актуализираният списък на лечебните растения в НП „Пирин”, представен в 

Приложение 1 (Табл. 1) на Финалния доклад. Това са растенията, които нямат природозащитен статут 

спрямо сега действащите нормативни документи и не са под ограничителен режим за събиране с ежегодни 

квоти. 

В хода на изпълнение на възложения проект е установено, че през 2014 г. единствено за плодове от 

черната боровинка може да се посочи наличие на стопански запаси. За да може категорично да се определят 

лечебните представители и находища със стопански потенциал, е необходимо продължаване на 

изследванията за оценка на запасите съгласно предложената методика (Приложение 8) към Финалния 

доклад. Това ще спомогне за намаляване на влиянието на случайни фактори върху еднократно проведената 

оценка през 2014 година. 

Дейност №1.4. Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното 

природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни 

животни – Изпълнител: ГД-Струма ЕООД- гр.Симитли - Асен Андреев: Изпълнители по дейността: 

проф.Димитър Димитров, доц.Екатерина Кожухарова, Ели Качаунова, Христо Христов, Тодор Каракиев, 

Лъчезар Иванов – Финален доклад 

Резултати: 

1. Доклад с характеристика  на растителните съобщества, видов състав и структура. Картиране на 

местообитания местообитания 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества и 6170 Алпийски и 

субалпийски варовикови тревни съобщества – предмет на опазване на защитена зона BG0000209 Пирин; 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

89 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

2. Доклад с оценка на природозащитното състояние на местообитания 6150 и 6170 и препоръки за 

поддържане и подобряване, в т.ч. и паша; 

3. План за паша. Ресурсна оценка на пасищния потенциал на териториите, заети от местообитания 6150 и 

6170. Определяне на зоогенното натоварване (от домашни и диви животни). Даване на насоки за оптимална 

интензивност на пашата. Схема на паша. 

4. Препоръки за устойчиво управление на местообитанията 6150 и 6170 на територията на НП „Пирин“ 

5. Система за мониторинг на влиянието на пашата върху природозашитното състояние на местообитанията; 

6. Оценка на възможността за осъществяване на паша в алтернативни участъци; 

7. Използвана литература 

Приложения 

Финалният доклад съдържа фигури, схеми, карти и таблици за изследваните площи за местообитания 6150 и 

6170, описани и представени по Паркови участъци.  

Относно насоки, изводи и препоръки  за бъдещи научни проекти и с научно-приложно значение Екипът на 

„Пролес Инженеринг“ООД са включени в Проекта на План’14 следните проекти в ПРОГРАМА VII: Научни 

изследвания и Комплексен мониторинг: 

 Проучване в районите за паша значението на балканския и косматия зановец (Chamaecytisus 

hirsutus и Ch. absinthioides) като фуражни и лечебни растения във ветеринарната практика 

 Проучване на влиянието на пашата върху популациите на насекомите-опрашители. 

Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra 

balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”; автор: Симеон Арангелов, „Био Рисърч“ ООД – 

Финален доклад.  

Резултати 

 Разработена методика за използване на фотокапани за наблюдение на популацията на дива коза на 

територията на Национален парк „Пирин”. „Био Рисърч” ООД е предоставил на Дирекция НП 

„Пирин“ 3 екземпляра на хартиен носител и документа в електронен вид;  

 Разработена и предоставена на Дирекция НП „Пирин“ специализирана база данни за съхранение и 

обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка; 

 Проведено обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа със специализираната база данни за 

съхранение и обработване на данните събрани чрез фотокапани на територията на парка 

 Уловени и екипирани с GPS-GSM нашийници 5 броя живи диви кози. 

 Проведено обучение на служители на ДНП „Пирин” за работа с радиотелеметрично оборудване и 

GPS-GSM нашийници 

Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на 

Национален парк „Пирин”, Изпълнител: Модерни Технологии за Управление на Дивата Природа  EООД, 

Диана Златанова  

Резултати 

- Кратки инструкции за работа с фотокапани за служителите на НП „Пирин“ 

- Доклад за  основните заплахи за Дивата котка (Felis silvestris) и основните успешни методи за 

управление на популациите на вида използвани в Европа и на други места по света, съгласно 

извършения литературен преглед.  

- Изготвяне на подход за стратифицирано изследване основан на грид и предварителна изготвена 

пространствено-времева схема с избор на места за поставяне на фотокапаните и на  места за 

провеждане на трансектите 

- Снимков материал 

Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на 

територията на Национален парк „Пирин”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД; 

Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, 

Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД; 
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Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, 

Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД; 

Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides 

tridactylos)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД; 

Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus 

leucotus)”, Изпълнител: „Био Рисърч“ ООД; 

Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus 

karelinii)”и Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка 

(Bombina variegatа)”; 

Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius 

funereus)” 

Обобщени Резултати по Дейности 1.1.3.; 1.1.4.;1.1.5.; 1.1.6.; 1.1.7.;1.1.8.;1.1.9.1.;1.1.10.  

             Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) 

             Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа) 

- Изготвяне на анализ за миналото разпространение и състояние на двата целеви вида (южен 

гребенест тритон и жълтокоремна бумка) на територията на НП „Пирин“. 

- Изготвяне на научно обосновани методики за събиране на данни за настоящето състояние на двата 

целеви вида. 

- Изготвяне на анализ и оценка на основните фактори застрашаващи двата целеви вида или 

влошаващи състоянието на популациите им на територията на НП „Пирин”, в направление 

„Изготвяне на предварителен списък със заплахи за двата целеви вида“ 

- Изготвен анализ за миналото разпространение и състояние на двата целеви вида (южен гребенест 

тритон и жълтокоремна бумка) на територията 

- Провеждане на проучване на разпространението на видовете и картиране на резултатите. 

Златка (Martes martes) 

- Елемент от теренните данни е заснемането на серия от 305 снимки на дневна копулация на златки 

пред камерата.  

- Оценка на плътността на златката на територията на парка, която варира от 0,04 до 0,25 (средно 

0,15) индивида/1 км
2
. Тези стойности са близки до плътност посочена за други части на България. 

Преценката за числеността на златката в парка е за около 88-106 индивида.  

- От фотокапаните разпределени по зоните са събрани общо данни за 395 независими събития в 88 от 

общо 156 локации на фотокапани, както и от 65 точки по трансекти. Това говори за отлично 

състояние на хранителната база за златката. 

- На територията на парка липсват типичните заплахи като интензивна сеч и лов, както интереси за 

бракониерство към този вид. 

Глухар (Tetrao urogallus) 

- База данни, съдържаща научни и технически публикации за глухаря; 

- Доклад, описващ основните заплахи за глухаря в различни части на Европа, където има популации в 

неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида 

използвани в Европа; 

- Изпълнени мерки за ограничаване на бракониерството – провеждане на не по-малко от 5 броя акции 

в райони с токовища по време на размножителния сезон на вида; 

- Оценки за туризмът, едрите тревопасни и скитащите, ловни и хижарски кучета като лимитиращи 

фактори за популацията на глухаря. 

- Препоръки за управление на популациите 

Лещарка (Bonasa bonasia) 

- База данни, съдържаща научни и технически публикации за лещарката.  

- Доклад, описващ основните заплахи за лещарката в различни части на Европа, където има 

популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на 

популациите на вида използвани в Европа. 
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- Разпространение на вида и численост, карта на разпространението по пригодност на 

местообитанията; 

- Препоръки за бъдещо управление на популацията и подобряване качествата на местообитанията 

Трипръст кълвач (Picoides tridactylus) 

- База данни, съдържаща научни и технически публикации за трипръстия кълвач Доклад, описващ 

основните заплахи за трипръстия кълвач в различни части на Европа, където има популации в 

неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида 

използвани в Европа; 

- Определяне на територии с висока плътност на вида на територията на НП „Пирин“ 

- Препоръки за подобряване качеството на местообитанията на вида. 

Белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus) 

- База данни, съдържаща научни и технически публикации за белогърбия кълвач 

- Основните заплахи за белогърбия кълвач в различни части на Европа, където има популации в 

неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление на популациите на вида 

използвани в Европа; 

- Разпространение на вида и численост, карта на разпространението по пригодност на 

местообитанията; 

- Препоръки за бъдещо управление на популацията и подобряване качествата на местообитанията 

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) 

- База данни, съдържаща научни и технически публикации за пернатонога кукумявка 

- Доклад, описващ основните заплахи за пернатоногата кукумявка в различни части на Европа, 

където има популации в неблагоприятен статус, както и основните успешни методи за управление 

на популациите на вида използвани в Европа 

- Определено разпространение на вида и численост 

№ 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”; 

Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-

ursi)”; Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola 

rosea)” 

Резултати 

 Локализиране и картиране на популациите на видовете – обекти (Gentiana lutea, Arctostaphylos uva-

ursi, Rhodiola rosea). 

• Изготвяне на кратка биологична и екологична характеристика на видовете – обекти (Gentiana lutea, 

Arctostaphylos uva-ursi, Rhodiola rosea) 

• Проучване и анализ на наличната информация за разпространението на целевите видове – обекти 

(Gentiana lutea, Arctostaphylos uva-ursi, Rhodiola rosea) 

• Теренни проучвания за локализиране и картиране на популациите. 

 Паспортизация на ценопопулациите.Изготвяне на методика за оценка на природозащитното 

състояние на видовете – обекти. 

 Оценка състоянието на популациите и препоръки за тяхното опазване. 

 Дефиниране на практически дейности за поддържане или подобряване природозащитното 

състояние на целевите видове. 

 Разработване на насоки за методика за мониторинг на състоянието на популациите. 

Изпълнение: Всички изброени проекти са приключили, като Изпълнителите са представили Финални 

доклади 

  

      II: Посетителска инфраструктура и капитално строителство:    

Проектите са за изграждане и оборудване: 
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  Посетителско – информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Сандански и гр.Банско-

изпълнен и открит м.юни, 2014 г.;   

 Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”;  

 Ремонт и възстановяване на туристическа и образователна инфраструктура, инфо-табла; 

изграждане на  КИП-ове на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. 

“Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”; х. “Пирин”; м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. 

“Безбог”, м. Сухото езеро (над с.Брезница);  

 Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП 

„Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. 

Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м.Спано поле; Проучване, проектиране и 

изграждане на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004-2013 г. в м. Черната вода, м. 

Корнишки езера, Ремонт, оборудване, заснемане и вписването в КК и КР на съществуващите 

туристически заслони,  

 Възстановяване на дървени мостове, ремонт на пътна мрежа в парковите райони.  

 Обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически пътеки по официалните маршрути;  

 Премахване на 19 стари сгради и съоръжения на територията на парка, застрашаващи живота на 

туристите и възстановяване на терена след това; 

 Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – Джинджирица”, 

„Юлен” и „Тисата” и на буферната зона на Световното природно наследство–Юнеско;  

Изпълнение: Всички изброени дейности и проекти свързани с посетителска инфраструктура и 

строителство с изключение на „Маркиране на границите на НП „Пирин“, резерватите и буферната зона 

на ОСН“ са с проекта готовност, в процес на изпълнение/избор на изпълнител на СМР и договаряне. 

 

      III: Интерпретация и образователни програми  

Дейностите се отнасят до визуализация на съществуващите официални туристически маршрути;  

Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филмчета, 

подходящи за използване и в училищата;  Дейности по отбелязване 50 годишнината на Национален парк 

„Пирин” през  2012 г. и 30 години от включване НП „Пирин” в Конвенцията за световното природно 

наследство на Юнеско през 2013г.  Изпълнение: Изброените дейности са  реализирани частично 

 

IV: Планиране и оптимизация на управлението 

Включва: 

  Актуализиране  на Плана за управление на  Национален парк „Пирин”; 

  Изработване на план за управление на  резерват „Тисата”; 

  За двата обекта са планирани  технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна 

ситуация, и непредвидени и спешни случаи; 

  Разработване на стратегия за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци.  

Дейност 4.5.: „Рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на персонала на 

ДНП за периода 2012-2017 г.“, Изпълнител Пирински туристически форум, 31 юли 2014 г. 

Цел на проекта: Оптимизацията на управлението  на НП „Пирин“  
Рамковият план е разработен в съответствие с Дейност 4.5 от Проект „Устойчиво управление на 

Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. Той се 

базира на изискванията за развитие на човешките ресурси, поставени в План за управление на НП „Пирин“, 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  

Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

93 
  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 

 

за периода 2004-2013 г. Тези изисквания са заложени в Плана за управление - Програма IX 

„Институционално развитие на ДНП и обучение“. 

I.Главни цели: 

 Системно обучение на постоянния персонал на парка и на доброволците. 

 Прилагане на законодателството, касаещо управлението на НП "Пирин". 

 Цялостно и компетентно изпълнение на Плана за управление.  

 Провеждане на дългосрочна програма за екологичен мониторинг, поддържане и периодична 

актуализация на базата данни с достъп на обществеността до информацията. 

 Изграждане на мрежа от партньорства за парка между всички заинтересовани страни в 

прилежащите територии. 

 Постигане на широка обществена подкрепа за НП "Пирин", чрез въвличане на местните хора в 

обсъждане на важни за тях проблеми по опазване на националния парк. 

 Управление на туристическите посещения. 

 Минимизиране на рисковете за посетителите и осигуряване на тяхната безопасност, чрез 

предоставяне на информация за потенциалните проблеми и опасности. 

II. Резултати, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнението на тези цели. 

1. Повишена квалификацията на парковите служители, като стопани на земите, горите и водите в НП 

„Пирин“. 

2. Разширени практическите знания на парковите служители в областта на опазване на 

биоразнообразието и ландшафта. 

3. Придобити компетенции, необходими за съхраняване на застрашените природни местообитания, 

екологичните и културни стойности на ландшафта на парковата територия. 

4. Създадени положителни нагласи, които да включват отношение към културното многообразие, 

интерес към усвояване на чуждите езици и междукултурното общуване, проява на инициативност, 

активност, независимост и новаторство в личния и обществения живот.  

5. Създадена мотивация и решимост да се изпълнят поставените цели, били те лични или общи, 

включително и служебни. 

6. Развита готовност и способност за използване на съвременните технологии и възможностите на 

информационното общество, като се създаде критично отношение към наличната информация и 

отговорно ползване на интерактивните възможности.  

Доклад-II: Програма за локален мониторинг на качеството на   повърхностните води на територията на 

НП “Пирин” и пречистване на отпадъчните води от туристическите обекти в парка – представен втори 

Доклад (Дейност 2 до Дейност 4) за източници на отпадъчни води в НП „Пирин“ и мерки за намаляване на 

замърсяването и здравният риск, Изпълнител: ДЗЗД „Мониторинг Пирин”, Л.Марковски и Г. Георгиев 
Основна цел на програмата за локален мониторинг е проучване на съществуващите туристически и 

други обекти/сгради или разпространени дейност, потенциални източници на отпадни води на територията 

на НП „Пирин” и предлагане на система за локален мониторинг на качеството на повърхностните води, 

която да следи за екологичното състояние на водните тела, както и предлагане на конкретни решения и 

подходи за пречистване на водите.  

В Доклада са отчетени закономерности и зависимости в степента и характера на натоварването за 

територията на НП Пирин. При оценката на вида на натоварването, източниците на отпадни води и тяхната 

цикличност на образуване са описани следните закономерности: 

 На територията на НП „Пирин” практически липсват производствени отпадни води. Като 

единствено изключение за генериране на смесени ОВ може да се разглеждат водите от Гараж за 

снегоотъпкваща техника в местността Шилигарника, но в този случай  на практика нямаме 

заустване, а депониране в септичен резервоар и изпомпване на отпадните води с последващо 

изнасяне извън територията на парка; 
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 Има големи сезонни колебания в образуването на отпадъчни води, като максимумите в 

генерирането на БОВ през зимният ски сезон и през летният туристически сезон практически 

съвпадат по време със зимното и лятно маловодие; 

 Наблюдава се значително седмично колебание в количеството на БОВ, като през уикендите 

количеството се увеличава значително, понякога в пъти, заради нарасналият туристопоток; 

 Собствениците на обекти и лицата стопанисващите обектите не винаги са едни и същи и 

отговорността за инвестиции, поддръжка на съществуващата инфраструктура и предприемане на 

действия за законовото регламентиране на заустването на ОВ се размива; 

 Стопанисващите обектите не винаги знаят каква е инфраструктурата или не се интересуват от 

състоянието й. В общият случай, особено за по-старите съоръжения, липсва документация която да 

показва какво и как е построено; 

 Липсва нормативна основа, на която ДНП „Пирин” да изгради и да води ясна политика за справяне 

с проблемите свързани с отпадъчните води. 

Докладът съдържа проучване за наличие на подходящи технически и други решения на проблема със 

замърсяването с битови отпадни води.  Определена е значимостта на обектите, генериращи отпадни води на 

територията на НП Пирин.  

   

Дейност: Създаване и осигуряване дейността на консултативни  съвети за актуализация на Плана за 

управление на НП „Пирин“ и изработване на План за управление на резервата„Тисата”.  

Изпълнение: Дейностите по плановете за управление са в процес на изпълнение и приемане, както 

обучението на персонала и действието на Обществен консултативен съвет.  

 

V: Одит на организация и управление на Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на 

Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ 

За дейността е избран изпълнител, който реализира одита на организацията на управлението на 

Проекта. 

 

Технически проект: ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП „Пирин” и  

Резерват „Тисата”, проектант инж.Емил Солачки, април, 2013 г. 

Техническият проект ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП 

„Пирин” и  Резерват „Тисата”е утвърден от Министъра на околната среда и водите Искра Михайлова със 

Заповед РД-525/28.06.2013 г. За всеки от Парковите райони са разработени Противопожарни карти. 

Проект: ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен лавинен контрол», Документация за 

обект: »Система за контрол на лавина Палашиица», Възложител: ДНП «Пирин», Инвеститор: «Юлен»АД, 

Проектант: ИВИС Проектиране § Дизайн ООД, София, 2011 г. 

Проектираните и изпълнени съоръжения ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен 

лавинен контрол» включват няколко компонента: кабина с резервоар и контролно оборудване, стоманени 

експлодери, тръбни магистрали, система за радиоконтрол осигуряваща оперативни и статистическа 

информация.  

Проект: ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен лавинен контрол», Документация за 

обект: »Система за контрол на лавина Тодорка», Възложител: ДНП «Пирин», Проектант: ИВИС 

Проектиране § Дизайн ООД, София, 2011 г. 

Техническият проект за съоръженията ”Противолавинно съоръжение – система за превантивен 

лавинен контрол» включва няколко компонента: кабина с резервоар и контролно оборудване, стоманени 

експлодери, тръбни магистрали, система за радиоконтрол осигуряваща оперативни и статистическа 

информация. Проектът съдържа геоложки проучвания с доклад. Следващ етап от инвестиционни процес е 

получаване на разрешение. 
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Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове 

– фаза I“, Възложител: МОСВ, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, 

Изпълнител: Консоциум „НАТУРА България“,2013г.  

 Проектът е основа за разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 2000, която ще бъде на разположение за нуждите на управлението на 

държавните, регионални и местни органи на властта, информираност и ползване от неправителствени 

организации и бизнеса. Базата данни е основа за разработване плановете за управление на защитените зони, 

предоставяне на надежна и синтезирана информация във връзка с оценките за съвместимост на планове, 

програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони от НАТУРА 

2000.  

 От Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза I“ за ЗЗ „Пирин“ в границите на НП „Пирин“, в настоящия План за управление, са отразени 

данни за биологичното разнообразие на парковата територия за природните местообитания и видове от 

Приложение 1 и 2 от ЗБР, след отразяване на констатирани пропуски при картирането и идентифициране на 

типовете природни местообитания. 

Проект: Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на устойчив 

туризъм в Национален парк „Пирин“, финансирана от Програмата на ООН за образование, наука и 

култура (ЮНЕСКО), Изпълнител: Д НП, 2011 г. 

Основна цел на Стратегията е развитие на екологично устойчив туризъм, генериране на приходите за 

местните общности в резултат на възможностите и предимствата на Националния парк. Целта е 

диверсификация на туризма по отношение на продукти, услуги и сезонност. Планира се в стратегически 

аспект подобряване условията за за туризъм и туристическата инфраструктура. Набляга се на развитието на 

летния туризъм и атрактивни предложения за всяка от седемте общини с поглед към природните и 

културните ресурси и следва да бъде промоцирана и прилагана като надеждна алтернатива на развитие на 

ски-туризма. Изисква се внимание към санитарно-хигиенното състояние на обслужващите обекти. Като цяло 

Стратегията стимулира природосъобразни форми на туризъм. Представлява стратегически документ за 

туристическо развитие на Парка и Прилежащите територии, препоръчан от Мисията на ЮНЕСКО за 

популяризиране и основа за Плана за управление за периода 2014-2023 г. по отношение на анализите и 

насоките за развитие на туристическата инфраструктура. 

 

Проект FUTUREforest „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република  България и смекчаване 

негативното влияние на климатичните промени върху тях", ИАГ, 2011 г. 

Проектът е разработен е по Програма INTERREG IVC на Европейския съюз. Програмата съдейства 

на европейските региони от 27-те държави-членки на Европейския съюз, заедно с Норвегия и Швейцария да 

обменят опит, знания и прилагат добри практики в области: околна среда и превенция на риска, с акцент 

върху превенция и управление на природни и технологични рискове, управление на води и крайбрежни 

зони, предотвратяване на замърсяването и управление на отпадъците, биоразнообразие и опазване на 

природното богатство, енергийна ефективност и възобновяема енергия, устойчив обществен транспорт, 

културно наследство. Изпълнението на Програмата е част от Стратегическа цел 2: „Формиране и 

поддържане на жизнени горски екосистеми, запазване и възстановяване на естественото биологично и 

структурно разнообразие, трайно задържане на въглерод и гарантиране на техните екологични функции” от 

Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007-2011 г. Връзката с този важен Проект с План за 

управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. са сценариите за промените на климата с очаквани 

влияния върху горските екосистеми. 

 

Проект FUTUREforest по програма INTERREG IVC на Европейския съюз: „Актуализация на 

„Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, Възложител: ИАГ, 

Изпълнител: Булпрофор, 2011 г. 

 

Направената актуализация обобщава опита от дългогодишни и многостранни проучвания на 

горските екосистеми – теренни и научни изследвания. Отразява променящите се условия и необходимост от 
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адаптиране към климатичните промени и целите за опазване на горският генетичен фонд и биологичното 

разнообразие, с внимание към месторастенията и избора на видовете за залесяване. Новата 

Класификационна схема отразява и връзката с относително големият дял на горските територии – 

34,34%(към 31.07.2011 г.) в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Актуализираната 

„Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България” съдържа 

Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България и Инструкция за 

установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите. 

Разработеният проект е свързан с изискванията за изпълнението на настоящия План за управление. 

Резултатите от този проект – Класификационната схема и Инструкцията са задължителни за установяване и 

картиране  на типовете горски месторастения при разработване на Плана за управление на НП „Пирин”; 

 

Проект: Мониторинг на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО- абревиатура (MWH), по 

Програма за участие ЮНЕСКО-2013,  Босна и Херцеговина, България, Унгария, Румъния, Сърбия, Словения, 

2013 г. 

 Проект „Наблюдение на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО“ е осъществен през 2013 г. 

като Програма за уастие на ЮНЕСКО. Проектът събира следните обекти на световното наследство на 

ЮНЕСКО: Стари мост в гр. Мостар, Босна и Херцеговина; Мостът на Мехмед паша Соколович при 

Вишеград, Босна и Херцеговина; Национален парк „Пирин“, България; Природен резерват „Сребърна“, 

България, Бенедиктинско абатство в Пананохалма, Унгария; Исторически център в Сигишоара, Румъния; 

Села с укрепени църкви в Трансилвания, Румъния; „Гамзиград-Ромулиана“, Сърбия; Люблянското 

тресавище, Словения; парк „Шкоцянски пещери“, Словения. Водещ партньор на проекта е регионален парк 

„Шкоцянски пещери“, Словения. 

Целта на Проекта е отговорните за управление на обектите да придобият основни умения свързани с 

наблюдението като ефикасен инструмент за опазване на изключителната всеобща стойност и управлението 

на обектите на световното наследство. Програмата за наблюдение улеснява подготовката на периодични 

доклади на национално ниво според различни конвенции и програми, допринася за по-добро 

сътрудничество между обектите на световното наследство, биосферните резервати, обектите на Рамсарската 

конвенция, обектите включени в „Натура 2000“ и др. 

Наблюдението е част от системата за управление, която включва планиране, прилагане и наблюдение. 

Понятията автентичност, достоверност, непокътнатост и цялост са от ключово значение. Наблюдението се 

фокусира върху характеристики(или носители на ценност, основни характеристики), които могат да бъдат 

форма и дизайн, материали и материя, употреба и функция, традиции, техники и системи за управление, 

местоположение и среда, език и други форми на нематериалното наследство, дух и чувство, както и други 

вътрешни и външни фактори (Практически насоки 2013 г. параграф 82). Наблюдава се дали управлението се 

осъществява добре и как се променя степента на консервация. Важно е да се вземат предвид положителните 

промени и да не се поставя фокус само върху заплахите ! 

 

Проект за обект: Възстановяване на природни местообитания в просеката на демонтиран ски влек, 

местността „Чалин валог”- ски зона с център, Банско, НП „Пирин”-, община Банско, М1:2000, Фаза: 

Работен проект, Възложител: „Юлен”- АД, 2010 г. 

Предмет на работния проект са площи с нарушени природни местообитания, получени в резултат от 

оформяне на просека с цел изграждане на ски- влек през 1982 г.  

Проектът предвижда възстановяване на природно местообитание комплекс 91BAХ9410 (Мизийски гори от 

обикновена ела Х Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс(Vaccinio-Piceetea)) – гората е 

доминирана от мозаечна смес на обикновената ела по дървесна маса(45%) и  обикновен смърч (40%) и  

91CA - Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, като и целостта на ландшафта чрез залесяване на 

обикновен смърч и обикновена ела. 

 

Работен проект за обект: Рекултивационни дейности след изпълнение на инвестиционни предложения за 

подмяна на четири седалков лифт 4 fix от м. ‚Бъндеришка поляна“ до м. „Коларски път“ и подмяна  на два 

влека тип „паничка“ и тип „котва“ в м. „Платото“, парков район „Вихрен“, НП „Пирин“, Възложител: 

„Юлен”- АД, 2010 г. 
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Предмет на работния проект са площи с нарушена природна среда от изкопно-насипни работи и 

ликвидация на подменени съоръжения след изпълнение на инвестиционни предложения за подмяна на 

четири седалков лифт 4 FIX. 

Проектът включва Техническа рекултивация - почистване и подготовка на терена, транспортиране на 

земни и скални маси по предназначение, изграждане на противоерозионни канавки-валове, изграждане на 

декоративна стеничка от каменна зидария на циментов разтвор и др. и,  Биологична рекултивация - 

Залесяване с бяла мура (Pinus peucе, като добиването на фиданките ще се извърши от горната част на 

просеката за лифт Шилигарника-Тодорка, Захрастяване със сибирска хвойна Juniperus sibirica Burgs., като 

добиването на фиданките ще се извърши от територия в сервитута на лифт „Тодорка” и Затревяване с тревно 

семе добито северната страна на ски-писта „Платото” покрай клековото насаждение, където съществуващата 

тревна покривка плътно покрива терена. 

 

Предварителни (прединвестиционни) проучвания със задание за проектиране на обект: Рекултивация на 

нарушени терени – част от ски-писти с номера от 2 до 5, 5А, 5Б, от 6 до 9, 9А, 10, 11, 15 и 16 в ски зона с 

център гр.Банско, НП „Пирин”, община Банско, Изпълнител: Планеко ООД, Възложител: „Юлен”АД, 2012 

г 

Насоката на рекултивационните дейности в нарушените терени на НП „ПИРИН” - Ски зона с 

център гр.Банско се предвижда да бъде възстановяване на цялостта на ландшафта, включваща 

природните местообитания, растителността и видовете от флората. 

В резултат на Предварителни(прединвестиционни) проучвания се установява, че през периода 2003-

2012 г. върху значителни части от всички ски-писти са извършени рекултивационни дейности от „ЮЛЕН” 

АД, включващи изкуствено противоерозионно затревяване. Успешно изкуствено са затревени части от ски-

писти със обща плош 78.55 дка. Затревяването в тези площи е в рамките 80-100% покритие на терена. При 

някои случаи се наблюдава дори 40-50% зачимяване от площите им. На отделни места при 80 до 90% 

изкуствено затревените парцели има малки петна с размери от 50 до 150 м², които са все още голи без тревна 

растителност, нуждаещи се от биологична рекултивация. Преди изкуственото затревяване в обхвата на 

пистите са изграждани валове-канавки върху по-стръмните участъци, правено е задръстване с клони (в 

активни ровини) или запълването им със скални материали, като ерозията до голяма степен е овладяна. 

Независимо от извършените върху ски-пистите противоерозионни затревявания, изградените стотици л.м. 

валове-канавки, стотиците квадратни метра задръствания и употребената стотици кубични метра скална 

маса за запълване на ровини, все още върху значителна площ(18.33 ха или върху 17.3% от площта на писти), 

при дъжд с по-голяма интезивност е възможно развитие на водна ерозия. Необходимо е допълнително 

комплексно третиране на тези участъци с рекултивационни мероприятия в т.ч. и с мероприятия за борба с 

водната ерозия. 

Със Заданието за проектиране на обектa и във връзка с НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на 

горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения, Обн. - ДВ, бр. 21 от 

01.03.2013 г.  се планира да се извършат проучвателни работи. Въз основа на проучванията се дават насоки 

за предвиждане на необходимите мероприятия за техническа и биологична рекултивация съгласно Наредба 

№ 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 

отнемане и оползотворяване на хумусния пласт(ДВ, бр.89 от 22.10.96 г.) на МЗХП, МОС, МТРС и Комитет  

по горите към МС.  

           

1.6.2. Стратегии, планове и програми за регионално, областно и общинско развитие с отношение към 

управлението на НП „Пирин“ 

 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022) 

Законът за регионално развитие, 2008 г.(ЗРР) създава нормативна рамка за регионалното развитие в 

България, в унисон с принципите на политиката за регионално развитие и сближаване в ЕС. Законът 

регламентира системата от документи, ресурсите и действията на компетентните органи, насочени към 

постигане на целите на политика за регионално развитие:  

 Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните неравенства в степента на 

икономическото, социалното и териториалното развитие;  

 Осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;     

 Развитие на териториалното сътрудничество.  
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Като стратегическо направление в природните територии се определя  необходимостта от  прилагане 

на активна стратегия за опазване на природното наследство и за разширяване обхвата на защитените 

територии. Към защитените територии се предлага да се добавят и някои територии за превантивна 

териториалноустройствена защита, каквито са териториите над горната граница на гората в планините, 

черноморската крайбрежна ивица, някои характерни крайречни, горски и полски ландшафти. Свързването 

на екологичните, ландшафтните и културни ценности на регионите в мрежи се подкрепя в европейската 

политика за Териториален дневен ред на ЕС 2020.  

В НСРР са определени приоритети и специфични цели: 

Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в 

районите.  

Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда. Биоразнообразието 

се разглежда не само като природно богатство, но и потенциал за бъдещото развитие. Опазването на 

редки видове на фауната и флората се обвързва с развитието на формите на устойчив, природен туризъм.  

В Националната стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022/ е направена  

подробна „Оценка на необходимите ресурси за постигане целите на Стратегията“. 

 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025, ОП „Регионално развитие 2007-

2013 г., Финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на РБългария, 20 

г. 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се регламентира от първата 

Национална концепция за пространствено развитие. Националната концепция изтъква важността на 

успешната териториална интеграция на страната ни в европейското пространство чрез развитието на 

български транспортни, екологични и културни оси и свързването им с международните коридори.  

За постигане на стратегическите цели на НКПР, опазване на природните и антропогенни ресурси и 

на околната среда при туристическото развитие, се предлага да се разработят и препоръки за 

пространствено/устройствено планиране на агломерационните образувания от нов тип – туристическите 

За  Югозападен район се отчитат 18 бр. населени места от нива 4 и 5 - Банско (5+), Разлог, 

Сандански(4+), Гоце Делчев(4+). 

Въведени са с особено внимание в НКПР  „Територии с концентрация на културни ценности“ и 

„Територии за опазване на ландшафта, природните и културни ценности“. В тази група територии със 

специфика се предлага да бъдат включени следните видове  територии, систематизирани в зависимост от 

степента на значимост на опазваните ценности: Територии, зони и обекти от Националната екологична 

мрежа, вкл. и такива, които са с наднационално, световно значение за опазване на биоразнообразието, на 

отделни застрашени видове и техните местообитания, важни биокоридори; „Територии, наситени с 

природни ценности, с характерен културен ландшафт или с изключителна природна красота, които до 

момента са оставали извън териториите, опазвани по силата на ЗЗТ и ЗБР“. „Територии за превантивна 

защита, в които да се опазват горите, плодородните земеделски земи, поречията на реките, които 

изграждат важни връзки в националната и Европейската екологична мрежа, „сини“ и 

„зелени“/биокоридори и др. 

Концепцията определя „Партньорствата – новата движеща сила в пространственото развитие“.  

 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, Министерство на икономиката и 

енергетиката, 2014 г. 

Съгласно стратегията, основната цел на развитието на туризма в периода 2014-2030 г. е 

утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България, посредством 

оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните 

изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма 

            За реализирането на стратегическите цели на стратегията са формулирани следните 

приоритети:   

 Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок клас на световния 

туристически пазар като качество на предлагания туристически продукт и добавена стойност;  

 Увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна 

натовареност  – балнео (медикъл спа), спа и уелнес, културен (във всичките му форми - 
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исторически, археологичен, етнографски и поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски, 

конгресен, ловен, голф, винен и гурме туризъм и др.; 

 Стимулиране на интегрирано регионално развитие на туризма чрез формиране на подходящи 

организационни структури, координация на предлагането и прилагане на регионално 

диференцирана държавна туристическа политика; 

 Опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това число природни, културни и 

антропогенни;  

 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура; 

 Повишаване защитата, правата и сигурността на потребителите на туристически услуги; 

 Насърчаване на сътрудничеството между институциите на централно и местно ниво и 

представителите на туристическата индустрия и създаване на  възможности за развитие на 

партньорство;  

 Повишаване качеството на образование и обучение в туризма в съответствие с нуждите на 

туристическия сектор и пазара на труда; 

Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 457 / 

01.08.2013 г. 

Регионалният план за развитие на Югозападен район (ЮЗР) за периода 2014-2020 г. продължава и 

конкретизира предвижданията на НСРР, отразявайки спецификата на района в България. Документът е 

приет с Решение № 457 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.  

Трите стратегически цели на регионалния план, последователно насочват към:  

 достигането на икономически растеж, базиран на конкурентоспособна и разнообразна икономика;  

 постигане на баланс между градските ареали и селските райони;  

 преодоляване на различията на ЮЦР спрямо останалите региони на ЕС.  

 

Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г., приета от Регионалния 

съвет на 30 юли  2013 г. 

Стратегическите цели покриват разнообразни предизвикателства пред областта и съответно 

общините, които я съставят: 

 постигане на конкурентоспособна икономика, основаваща се на съществуващите традиции и 

наличните ресурси;  

 повишено качество на живот;  

 добре развит туризъм, използващ разнообразните природни, културни и исторически ресурси;  

 активно международно сътрудничество;  

 повишено и подобрено качество на взаимодействие между различните заинтересовани страни – 

администрация, бизнес и гражданско общество.  

Изводите и насоките за развитието на туризма и туристически продукти на областта са: 
 Туризмът на територията на областта се явява като основен отрасъл на икономиката в перспектива и 

понастоящем, особено в районите на Банско и Сандански. След черноморските курорти и населени 

места, Пиринският край разполага с най-добре развитата хотелска база в България.  

 Разложка седловина с няколко по-малки туристически локализации:  

ОСРР на област Балагоевград разглежда стратегическото развитие на балнеология за 

просперитета на Областта, като отбелязва, че на територията на Пиринския край се намират 42% от 

минералните извори на страната. Оформянето и предлагането на балнеопродукта може да се разглежда в 

няколко основни аспекта: а) създаване на условия за отдих и лечение на населението от Пиринския край; б) 

привличане на туристи от страната; в) предлагане на продукта на чуждия пазар.  

Ски-туризъм  
На този етап ски-туризмът е основен източник на приходи за туристическия бизнес в областта, като 

той е особено важен за община Банско. С оглед на съществуващата отлична хотелска инфраструктура и 

популярността на продукта, приоритетно значение трябва да се отдаде на развитието на ски туризма в 

Банско.  
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Основните необходимости тук са свързани с: 1) разработване на добра програма за управление и по-

нататъшно развитие на Банско като туристически център; 2) решаване на проблемите от инфраструктурен 

характер (водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води, депониране и обработка на твърди 

битови отпадъци и др.)  

През 2012 г. са реализирани няколко проекта на територията на област Благоевград, между които:  

 Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Сандански, 

Струмяни и Кресна на стойност 1 500 000,00 лева и източник на финансиране ПУДООС и ДБ 

BG161PO005/10/2.10/07/22 -"Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в 

региони: Борово (Обл.Русе), Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски (Никопол), 

Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, Ямбол" на стойност 12 237 299,93 лева с 

източник на финансиране ОПОС  

 Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъците на община 

Гоце Делчев на стойност 4 665 993,00 и източник на финансиране ПУДООС и ДБ.  

 През 2012 г. са въведени в експлоатация новите клетки за неопасни отпадъци на РДНО-Сандански и 

РДНО-Гоце Делчев.  

 Предстои изграждането на две нови регионални депа, които ще обслужват общините Разлог, 

Банско, Белица, Якоруда и Благоевград, Симитли, Кочериново, Рила, Бобошево. 

Общият финансов ресурс привлечен и договорен чрез финансовите инструменти на ЕС 

представлява около 97.3% от финансовия ресурс за развитие на инфраструктурата, икономиката, 

администрацията, неправителствения сектор и др.  

Най-мащабните проекти в Област Благоевград са свързани с изграждането на Автомагистрала "Струма" 

(на обща стойност 1,25 млрд. лева, в т.ч. 592 млн. лв. за подготовка и над 655 млн. изпълнение).  Най-

големият проект в областта, (по данни от ИСУН към м.юли 2013 г.) е проектът за изграждане на ВиК 

инфраструктура на Община Банско на обща стойност 89 286 639,26 лв. 

Визия:  Да се мобилизират съвместни усилия за развитие на област Благоевград като съвременен, 

европейски, социално отговорен, екологичен и привлекателен регион за обществен и икономически живот.  

 

1.6.2.1.Общински планове за развитие на общините от района на НП „Пирин“ 
            (Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна, Симитли) 

 

Общински план за развитие на община Разлог за 2014-2020 г., Изпълнител: Велдер Консулт ООД, 2013 г.  

ОПР на община Разлог определя приоритетни проекти в следните области: 

 Инвестиционни проекти – изграждане на рекреационни и спортни съоръжения; развитие на 

публично-частното партньорство за изграждане на спортни обекти – спортни центрове, голф 

игрища, ски зони; социализиране и представяне на обекти с културно-историческо значение;  

 Използването на природните дадености – развитие и представяне на възможностите за туристически 

преходи, изграждане на екопътеки; оптимално използване на минералните води;  

 Стимулиране на фестивалния туризъм;  

 Туристически маркетинг – засилване на сътрудничеството със съседните общини, с цел изграждане 

на успешна маркетингова стратегия за представяне на региона  

 Друго ключово място е местността Кулиното, за която има разработени инвестиционни 

предложения и проекти за реализация на различни туристически обекти. Важната й роля за 

развитието на туризма и благоденствието на целия район е определена, както от местната 

администрация, така и от живеещите в общината. Това налага реконструкция на пътя м. Предела - 

м. Кулиното – Банско. 

 Железопътната мрежа е представена единствено от теснолинейната ЖП линия Септември-

Добринище, която на територията на общината преминава през гарите Разлог и Баня. Линията 

притежава потенциала да изпълнява атракционни функции, като има заявени интереси от страна на 

чужд инвеститор.  

В Общинският План за развитие на община Разлог за 2014-2020 (ОПР на община Разлог) е 

отделено съществено място за развитие на ски туризма към Приоритетна област 4: Балансиран 

икономически растеж – лидерство на туризма, селското стопанство и промишлеността, а 

именно чрез: 
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 Мярка 4.7. Формиране на разнообразен туристически продукт, обединяващ зимни спортове, 

екотуризъм, рекреация с балнеолечение, селски туризъм и културен туризъм  

В т. 8.2. Списъкът с проекти за реализация на общината под номер П4.7 е посочен приоритет за: 

Изграждане на туристическа зона „Пирин-Кулиното”- І етап – 80 000 000 лева в ПЧП през периода 2014-

2015г.  

 Мярка 4.8. Разработване на туристически маршрути, обвързващи в единна система природните, 

историческите и културните обекти;  

В т. 8.2. Списъкът с проекти за реализация на общината под номер П4.8 е посочен приоритет за: 

Изграждане на туристическа зона „Пирин-Кулиното”- ІІ етап в ПЧП през периода 2016-2018г.  

Забележка: Мярка 4.7. и Мярка 4.8. се осъществяват при публично-частно партньорство от туристически 

бранш, местна общност, ДНП „Пирин”. 

 

Общински план за развитие на община Банско за 2014-2020 г., АНДИ МГ ЕООД, със съдействието на 

експерти от Общинска администрация Банско,2014 г. 

В програмния период предстои общината да разполага с изготвен и напълно процедиран и приет 

Общ устройствен план - към средата на 2013 г. са стартирали процедурите по неговото възлагане. Община 

Банско ще разполага с два плана - в сферата на устройственото и в сферата на регионалното планиране. 

Синхронизацията в прилагането на двата плана е една добра възможност за реализация на подхода на т.нар. 

“пространствено планиране”, широко прилаган в редица европейски страни. 

Целите и приоритетите, заложени в стратегическите и планови документи от по-високо йерархично 

ниво е свързана с две важни направления в развитието на общината, а именно: 

 развитите туристически функции на общината и с мястото на общинския център гр. Банско 

като национален център за развитие на ски-туризма, както и като национален и регионален 

център със значимо културно-историческо наследство; 

 утвърждаването на гр. Банско като регионален и национален фестивален център, където се 

провеждат значими културни събития. 
Община Банско остава встрани от основните урбанизационни оси на развитие, организирани по 

транспортните направления на коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и на други транспортни 

мрежи от европейско и национално значение.   

В Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в една от второстепенните оси на 

урбанистично развитие, развита по направлението Симитли -  Разлог – Банско - Гоце Делчев.  За целите на 

ОПР на община Банско за периода 2014-2020 г. се формулира следната Визия:  

“Община Банско – динамично развиваща се,  икономически силна  и сигурна териториална единица - 

желана Европейска туристическа дестинация, привлекателна територия за живот - населена от хора 

проспериращи, спокойни за работата си, живота си и бъдещето на децата си.“ 

 

План за развитие на община Гоце Делчев  2014-2020 г., Изпълнител: 2013 г.  

Основен акцент в ОПР на община Гоце Делчев се поставя върху инфраструктурата, развитието 

на конкурентноспособна икономика, с акцент върху селското стопанство, малките и средни предприятия 

(МСП) и туризма. МСП стават все по-важен стълб на местната икономика. Друг акцент е развитието на 

човека и човешките ресурси, като една от главните посоки е качеството на образованието.  

С откриването на новия граничен контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи и пътя Гоце 

Делчев – Драма – Кавала икономическите връзки и перспективи се разширяват. 

При разработването на ОПР са дефинирани следните приоритети за развитие на община Гоце 

Делчев: 

Приоритет 1: Развитие на конкурентноспособна, устойчива общинска икономика, основана на 

местните условия и ресурси. 

Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура. 

Приоритет 3: Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на 

социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички и превенция на риска. 

Приоритет 4: Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на 

културно – историческото наследство и съхраняване на околната среда. 

Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет. 

Приоритет 6: Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество  
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План за развитието на екотуризма в община Сандански Програма за европейско териториално 

сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. Изпълнител:ПИБИЕС ЕООД, Гоце Делчев, декември, 2012 г. 

Заб. Община Сандански няма разработен общински план за развитие за периода 2014-2020г. 

Планът е в процес на разработване. 

Планът за развитието на екотуризма в община Сандански се изпълнява по Проект  „Цялостен 

подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничния регион, насочен към насърчаване 

на еко-туризма и защита на екосистемите ” (NATouR) Договор № B1.11.13 Водеща организация на 

проекта е община Авдера от Република Гърция, като партньори от България са Бизнес Информационен и 

Консултантски Център – Сандански и Регионална Дирекция по горите – Кърджали.  

Основните цели на проекта са: популяризирането на нови алтернативни и устойчиви подходи за развитие 

на туризма (в частност екотуризма) и подобряване на трансграничното сътрудничество в сектора на 

екотуризма и управлението на природните ресурси.  

Определени са следните Стратегически Цели:  
- Подобряване и разнообразяване на екотуристическата инфраструктура: 

- Изграждане на партньорства 

- Осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг на екотуризма в района 

- Насърчаване на екологичното образование 

- Развитие на екотуристически бизнес 

 

                                  План за развитие на община Кресна 2014-2020 г. 

Съгласно ОПР, в следващите години община Кресна ще се развива в посока на устойчивите форми 

на туризъм – селски, екологичен и др., като ще се разширява базата на настаняване и хранене, ще се развива 

туризъм, който да се основава на местните природни ресурси без да ги нарушава. 

       В Мярка  4.4.2. към План за развитие на община Кресна за 2014-2020 са предвидени Дейности: 

възстановяване на туристически маршрути в Пирин и Малашевска планина;  разработване на нови 

туристически маршрути в Пирин и Малашевска планина; маркиране на туристически маршрути. 

 

                     План за развитие на община Симитли 2014-2020 г., 2014 г. 

За община Симитли развитието на туризъм на основата на уникалният термо-минерален ресурс на 

района, практиките за спортен и селски туризъм и други е от особена важност. 

В Приоритетна ос 3  „Развитие на туризма, като стратегически икономически отрасъл в община 

Симитли“ са посочени мерките, които общината ще приложи за да осигури бързи темпове за развитие, като: 

 Мярка 3.1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща инфрструктура към 

туристическите обекти в общината:  

• изграждане на основна инфраструктура към туристическите обекти в общината; 

• осигуряване на вторична инфраструктура, съпътстваща туристическите обекти. 

 Мярка 3.2. Стимулиране на общински и регионални туристически продукти: 

• популяризиране на местните туристически продукти на национално и международно ниво; 

• стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в рамките 

на общината. 

 Мярка 3.3. Правене на политики, междуобщинско и трансгранично сътрудничество за 

подобряване и развитие на туристическия потенциал на общината 
• провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на политиките в 

областта на туризма в общината 

 

Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм, 2010 

г. 

Стратегията е финансирана от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

(Инвестираме във Вашето бъдеще!) и изработена по Проект който се финансира от Европейския фонд за 

регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Очаквани резултати, от изпълнението на маркетинговата стратегия, са: 

 Разработени и утвърдени комплексни туристически продукти; 

 Подобрена транспортна инфраструктура; 
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 Разработени нови атрактивни допълнителни услуги; 

 Увеличено участие в туристически борси и изложения; 

 Повишаване на туристическия поток към курорта и др.  

В Приложение № 2 към План на дейностите за 2010 – 2015г. на Маркетинговата стратегия са 

посочени Задачи за изпълнение като: 

 Изграждане на информационна система – съдържаща легловата базата, туроператори, 

екскурзоводи, планински водачи, ски учители, питейни заведения, атракциони; 

 Разпространение на рекламните материали; 

 Изграждане на паркоместа за леки автомобили. 

 

Концепция за развитие на курортно туристическа локализация „Банско-Разлог– Предел- Добринище“, 

2014 г. 

 Създаване на три рекреационни ядра за целогодишен туризъм: 

• „Кулиното” с център гр. Разлог – нова дестинация; 

• „Юлен” с център гр. Банско – разширение на съществуващата дестинация; 

• „Безбог” с център гр. Добринище – нова дестинация. 

 

 Общо Концепцията за КТЛ „БАНСКО–РАЗЛОГ–ПРЕДЕЛ–ДОБРИНИЩЕ”, предлага за развитието 

на зимния туризъм, следните основни обекти 

• Маркирани пешеходни туристически маршрути за летни преходи - ; 

• Маркирани ски пътеки за зимни преминавания от хижа Безбог до ТСЗ Банско и гр. Добринище -  

     104 ха; 

• Лифтови съоръжения и обслужващи обекти,  

• места за пикник, -                  186 ха; 

• Ски писти -                    754ха; 

• Изгледни площадки; 

• Информационни и указателни табели.  

Обща площ                 1055 ха 

Писти и пътеки        333 км. 

Лифтови съоръжения       113 км.  

 

           Концепция за развитие на туризма в подножието на Северен Пирин, Ски-зона „Кулиното“- І. 

ЕТАП 

Ски зона „ Кулиното“ – I ЕТАП предвижда изграждане на:  

• Ски писта -1 (дължина 1400м) 

• Ски писта -2 (дължина 1700м)        

• Четириседалков лифт 1700м 

• Четириседалков лифт 2100м (от “Моравско село”до начало ски писта)              

• Система за изкуствен сняг             

• Начална и междинна станция за лифт  

Концепцията за развитие на туризма в подножието на Северен пирин, Ски зона „Кулиното” I. Етап 

съвпада изцяло с предвижданията на одобрения ОУП за територията Община Разлог 

 

       Проект:  „Ски и Голф  Комплекс  „Кулиното”, Подробен устройствен план, 2009 г. 

Планът (фаза-ПУП) предвижда изграждането на ски и голф комплекс в местността „Кулиното” в 

землищата на общините Разлог, Симитли и Кресна. Планират се за изграждане 102 км писти и 33 км ски 

лифтове в това число и „Гондола“.  
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Съобразно природните дадености, изградената до сега инфраструктура и проектните трасета, 

Комплексът включва изградената вече писта „Кулиното“, трасираната на терена мрежа от други писти и ски 

пътища в района на Кулиното, както и зоните, за които има проектна готовност и одобрени планове като 

района на „Леските”, за който са проектирани писти, голф-съоръжения, пътища, лифтове и др. В района на 

Кулиното ще се изградят общо четири зони за обслужващи дейности. Планира се връзката с района на 

Даутов връх да се осъществява чрез гондола. Там се проектира и първия комплекс на южните 

високопланински склонове на Пирин. Той включва обслужващи терени, заедно с прилежащите ски писти и 

съоръжения, зоните на Даутов връх, връх Каменишки и езерото Сълзица. Проектът предвижда изграждането 

на съоръжения, разположени по южния склон на Северен Пирин с достъп до върховете Пирин, Плешки и 

Безименен. Трасетата на ски пистите и лифтовете са подбрани така, че почти не засягат териториите на 

клека и няма да има нарушение на природния баланс в района.  

Подробният устройствен план е удобрен от Областен експертен съвет по устройство на територията 

с протокол  от 28.01.2008 г. Изготвено е становище на Консултативния съвет към НП „Пирин” за промяна на 

Плана за управление на парка от 31.07.2008 г.  

 

Предварителен доклад за оценка на въздействието  върху околната среда на План за изграждане  на „Ски 

и Голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща екология при БАН, 2009 

Докладът съдържа: 

   А. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на план за изграждане на 

„Ски и голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща екология при Българска академия на 

науките, 2009 г. – Том I; 

   Б. Предварителен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на план за изграждане на 

„Ски и голф комплекс „Кулиното”, Централна лаборатория по обща екология при Българска академия на 

науките, 2009 г. – Том II; 

   В. Приложения - Резултати от проведените научни изследвания през 2007 – 2008 г.  

Според ПУП - анотация на инвестиционното предложение за „СКИ И ГОЛФ КОМПЛЕКС „КУЛИНОТО”, 

основната концепция на проекта за развитие на Пирин е свързана с изграждането на един нов съвременен 

спортно – туристически комплекс в местността „Кулиното”, разработен в унисон със стратегиите на 

общините Разлог, Кресна и Симитли за регионално развитие.  

В Доклада са описани Консервационно значимите горски, храстови и тревни хабитати, които се 

засягат от инвестиционното предложение. Според Доклада реализацията на ПУП в този му вид ще оказва 

както пряко така и косвено въздействие върху Националния парк. 

 

Общ устройствен план на община Банско – Предварителен проект, Изпълнител: БУЛПЛАН ООД, 2014 

г.Възложител: Община Банско; Източник на финасиране: МРРБ 

Проектът за Общ устройствен план на община Банско (ОУПО) в съответствие с разпоредбата на 

чл.17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове има 

прогнозен период на действие до 2035 г. 

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за 

нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи 

за регионално развитие и със специфичните за община Банско природни, културно-исторически, 

туристически и други ресурси чрез: 

 Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на 

общината в граници, които да не накърняват качествените характеристики, целостта и стабилността 

на природната й среда. 

 Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през следващите планови 

периоди на стратегическите документи по Закона за регионално развитие, както и секторни 

програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво. Създаване на 

устройствена основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на функционалните системи и 

активности.  

 Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на 

жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със 

съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на максимален ефект при 

инвестирането и на баланс между общностния и частните интереси.  
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Прогнозните разчети са ориентирани към: Нарастване на броя на туристите; Увеличаване броя 

и капацитета на средствата за подслон и местата за настаняване и на останалите елементи на 

туристическата инфраструктура; Нарастване на приходите от туристическа дейност. 

Наред с влиянието на фактори, стимулиращи развитието на броя на туристите и на легловата база при 

прогнозиране на същите е отчетено и влиянието на фактори със задържащо влияние. По-важните от тях 

са следните: 

 В прогнозния период ще се осъществява определено преструктуриране на легловата база. То ще 

се изразява в саниране основно на места за настаняване от ниска категория (основно с една и 

частично с две звезди). Според Информационната система на МИЕТ (засягаща туристическия 

сектор), през зимно-пролетния сезон на 2012/2013 г. средствата за подслон са намалели с 5,3%. 

Осигурената заетост на легловата база е 45.8%;  

 Втори фактор със задържащ характер в прогнозния период е очакваната поява на нови ски-

центрове в близост до Банско – „Супер Боровец“, където според инвестиционните проучвания се 

очаква да бъде изградена настанителна база с капацитет около 10000 легла. Това по всяка 

вероятност ще отклони част от туристопотока от община Банско.  

Прогноза за потребността от терени в ски-зоните  
Към 2020 г. при прогнозиран брой от 340 хил. туристи годишно през зимно-пролетния сезон 

среднодневният брой скиори ползващи ски съоръженията възлиза на около 5600 - 6000 д. При норматив 200 

м2/скиор прогнозната площ на ски-пистите в двете ски-зони (Банско и Добринище) е 110 – 120 ха.  

Към 2035 г. при прогнозиран брой от 365 хил. туристи в зимно-пролетния сезон среднодневния брой 

скиори, ползващи ски-съоръженията възлиза на 6100 - 6300 д. При норматив от 200 м2/скиор прогнозната 

площ на ски-пистите е 126-130 ха. 

За преодоляване на дисбаланса между зимния и летния отдих е необходимо планиране устройството на 

територии със засилени рекреационни функции извън границите на НП „Пирин”. Тези територии ще са 

изпълнени със съдържанието на летните рекреационни дейности и спортните игри и забавления. Това е 

предпоставка за успешна диверсификация на туристическия продукт чрез развитие за летен планински 

туризъм, културен туризъм, балнеотуризъм, ловен туризъм, спортен туризъм, екстремен туризъм и 

селски туризъм.  

В изпълнение на Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения, Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район” изработва План за управление на риска от наводнения за район със значителен 

потенциален риск от наводнения – Банско.  

На защита от вредното въздействие на водите подлежат и териториите, прилежащи на р. Градинишка в 

с. Филипово, на р. Добринишка (Дисилица) в гр. Добринище и на устието на р. Ретиже. 

 

        Стратегията за устойчивото развитие на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 г. отразява 

подробен анализ на факторите определящи поведението на туристите, фактори свързани с туристическата 

индустрия, фактори свързани с управлението и маркетинга на туристическите дестинации, фактори свързани 

с развитието на ски дестинациите. 

        Стратегическа рамка за Стратегията е Документът "Туризма към 2030" на Световната 

Организация по Туризъм към ООН (Tourism Towards 2030), 2011. UNTWO. Tourism Towards 2030. A 
global overview. Annual Assembly October 2011. Madrid, Spain; послужил за основна стратегическа рамка 

както на Националната стратегия на България за устойчиво развитие на туризма до 2030 г.,  така и на много 

други Европейски документи акцентира върху пет са ключови фактора, които определят развитието на 

туризма: 

За много страни, туризмът представлява мощен инструмент за социално и икономическо развитие 

и намаление на бедността чрез създаването на работни места, предприятия, инфраструктурно развитие и 

експорт чрез туризъм; 

За да се възползват от този потенциал, важно е страните да продължават да създават интерес, да 

повишават информираността за възможностите, които предлага туристическата индустрия и да 

превърнат туризма в приоритетна политическа цел; 

Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 г., 

Възложител: Община Банско; Изпълнител: Византия Интернешънъл ЕООД, 2014 г.; Финансиране: 
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 Устойчивостта (социална, икономическа и тази на природната среда) е много по-важна сега, 

отколкото когато и да е било, адресирайки такива сфери като енергийна независимост, промяна в 

климата, зелената икономика, управление на рисковете; 

 Продължаване на наблюдението и съобразяване с постоянно променящия се консуматор: много 

по-опитни и взискателни клиенти, демографски промени (остаряване на населението, миграции, 

диверсифициране на семейната структура), променящи се ценности и начин на живот, промяна от 

“Икономика на услугите” в “Икономика на Изживяванията”; 

 Подобряване на конкурентоспособността чрез оформянето на адекватна бизнес среда: 

иновация, диверсификация на продуктите, пазарите и сегментите, развитие на продуктите, 

информационна и компютърна технологии, маркетинга и рекламата, научните изследвания, 

реалистичната оценка на пазарите, развитие на качествени човешките ресурси.  

Върху тези 5 фактора се градят стратегиите, целите, визиите и мисиите в повечето национални 

стратегии за развитието на туризма във всички страни. Те са залегнали в Европейския вариант на 

Визията за Туризъм в Европа 2020.  

Приоритетите на Стратегията за устойчиво развитие на туризма на Община Банско за периода 2014-

2020 г. са: 

 Приоритет 1: Утвърждаване на община Банско като Европейска дестинация с ярка национална 

идентичност, с корени в историята и традициите на местните общности и с динамично развиваща се 

съвременна култура 

 Приоритет 2: Осигуряване на положителни и запомнящи се изживявания на посетители и туристи 

във всички измерения на контакта им с природата, културата и хората на община Банско, 

разкриващи нови перспективи при откриването на атрактивните аспекти на дестинацията 

 Приоритет 3: Увеличаване на конкурентоспособността и устойчивостта на туристическата 

индустрия базирани на модерна, екосъобразна туристическа и поддържаща инфраструктура, 

иновативност в създаването и маркетирането на диверсифициран висококачествен туристически 

продукт 

Очаквани резултати 

При така поставените приоритети за постигане на Мисията на Община Банско, се планира 

постигане на следните резултати: 

Таблица №6: Предвидено увеличение на нощувките от българи и от чужденци за периода 2014-2020 г. (на 

база от данни предоставени от община Банско) 

Увеличение на нощувките на българи по години 

 База Процент Процент в брой 

нощувки 

Общ брой 

нощувки за 

съответната 

година 

2014 200,045 8% 16,004 216,049 

2015 216,049 9% 19,444 235,493 

2016 235,493 10% 23,549 259,042 

2017 259,042 11% 28,495 287,537 

2018 287,537 11% 31,629 319,166 

2019 319,166 12% 38,300 357,466 

2020 357,466 12% 42,896 400,362 
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Увеличение на нощувките на чужденци по години 

 База Процент Процент в брой 

нощувки 

Общ брой 

нощувки за 

съответната 

година 

2014 306,800 9% 27,612 334,412 

2015 334,412 10% 33,441 367,853 

2016 367,853 11% 40,464 408,317 

2017 408,317 12% 48,998 457,315 

2018 457,315 12% 54,878 512,193 

2019 512,193 13% 66,585 578,778 

2020 578,778 14% 81,029 659,807 

Общ брой на нощувките 2020 1,060,169 

Забележка: Реалните нощувки се очакват да бъдат около 1.7  до 2 милиона, имайки предвид, че в момента 

има проблеми при отчитането на нощувките от статистическите източници - както от страна на община 

Банско, така и от НСИ. 

 

План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, Заповед РД 291 от 22.03.2010 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ПУРБЗБР), разработен от Басейнова дирекция 

Западнобеломорски район по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Планът е разработен в изпълнение на Закона за водите и изискванията на Рамковата директива за 

водите 2000/60 на ЕС. Представлява инструмент за управление на водите във водосборните басейни на 

основните реки Струма, Места и Доспат от 2010 до 2015 г. Планът за басейново управление прави 

характеристика на състоянието на водните тела – повъхностни и подземни и определя програми и мерки за 

достигане добро екологично състояние до края на разглеждания период. Разгледани са мерките и тяхното 

влияние върху защитените зони, идентифицирани са видовете и местообитания, които могат да бъдат 

засегнати от реализирането на плана. В настоящия План за управление ПУРБЗБР са включени данни за 

речните басейни в района на Национален парк „Пирин“, състояние на повърхностните и подземни води, 

видове водохващания и  водоползване. 

 

Лесоустройствени и ловоустройствени проекти и Горскостопански и ловностопански планове на ТП ДГС 

и ДЛС в Прилежащите територии на НП „Пирин“: ТП ДЛС Разлог; ТП ДГС Добринище; ТП ДГС Гоце 

Делчев; ТП ДГС Сандански; ТП ДГС Струмяни; ТП ДГС Кресна; ТП ДГС Симитли. 

В резултат на обработени и обобщени данни от съществуващите Горскостопански и 

Ловностопански планове на ТП ДГС и ТП ДЛС в Прилежащите територи на НП „Пирин“, са 

характеризирани и представени в настоящия ПУ основните функционални характеристики и планирани 

мероприятия в горските територии в обхват от повече от 1 км ивица от границите на НП. 

 

1.6.4.Разработени и текущи проекти финансирани по донорски програми  и държавния бюджет на РБ 

в границите на общините в прилежащите територии на НП „Пирин“  
Въз основа на направени официални запитвания с писма до адресати-заинтересовани лица за възлагане, 

разработване на планове, програми и поекти до министерства, изпълнителни агенции и техни поделения, 

Областна администрация-Благоевград, поделения на МОСВ – Западнобеломорски район за управление на 

речните басейни –Благоевград, РИОСВ-Благоевград, неправителствени организации и др., са избегнати 

проучвания и планирания с цел да не се припокриват изпълнени и договорени проекти, както и изискване за 

ползване на налична необходима информация от тях. В настоящия ПУ се използва получената информация 

за разработени, текущи планове, програми, проекти и инвестиционни предложения отнасяща се до 

територията на НП „Пирин“ и Прилежащите територии на Парка. 

 Оперативна програма “Околна среда 2007-20213 г.“ – Министерство на околната среда и водите  
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Включва проект за рехабилитация на ВиК мрежи и ПСОВ – гр.Банско, Регионална система за 

управление на отпадъците с регион Разлог, Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително 

третиране на отпадъци, Втора клетка за регионално депо за твърди битови отпадъци за общини Сандански, 

Струмяни, Кресна. Реконструкция на В и К мрежа на гр.Симитли и и с.Крупник и изграждане на 

пречиствателна станция за питейни и отпадни води; 

 Оперативна програма за югоизточна Европа – ЕФРР - Министерство на земеделието и храните – 

Изпълнителна агенция по горите. 

- Проект: „Климатични промени и влиянието им върху водните ресурси“, CC-Waters – приключил м.март 

2012 г. 

- Проект: „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени“, CC-WARE-текущ 

проект със срок 30.11.2014 г. 

 Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2014 г.“ – Министерство на регионалното 

развитие 

Министерство на регионалното развитие предостави подробна информация за общините в района на НП 

свързани с развитие на туризма, трансгранично сътрудничество, ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна 

инфраструктура гр.Банско и гр.Добринище, корекция на р.Глазне в гр.Банско, Банско-Закопане – обмен на 

добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм; Интегрирани планове за 

градско възстановяване и  развитие на гр.Разлог, гр Сандански и гр.Гоце Делчев,  развитие на устойчив 

туризъм, регионален туристически продукт „Сандански, Петрич и Струмяни“, В подкрепа на община Гоце 

Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.; 

 Програма за трансгранично съртудничество между РБългария и РМакедония, съфинансирана по 

Инструмента за предприсъединителната помощ – 29 бр.проекти 

 Програма за трансгранично съртудничество между Гърция и България – 43 бр. проекти 

 ОП „Югоизточна Европа“ – 2 бр.проекта; 

 ИНТЕРРЕГ IV C – IV C – 3 бр. проекти 

 Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 

г.“ - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Министерство на труда и социалната 

политика 

Информацията включва проекти за всички общини от района на НП „Пирин“  - общини: Разлог – 12 

бр., Банско – 9 бр., Гоце Делчев – 16 бр., Сандански – 17 бр., Струмяни – 6 бр., Кресна – 6 бр., Симитли 

– 5 бр. 

 

Информация за реализирани проекти от общините  с отношение към НП „Пирин“: 

Община Симитли: писмо: изх.номер 060075/30.05.2014 г.  

 Реализиран проект в землището на с.Сенокос: екопътека „По пътя на мечката“, 2008 г. Разположена 

до границата на НП „Пирин“. Изпълнител: Пирински туристически форум; Финансиране:  

Община Банско: писмо изх.номер 04-00-1712-(1)/28.05.2014 г. за реализирани проекти: 

 „Изграждане на трансгранично културно сътрудничество, договор  2007СВ161IPO0072009-1-61 

финансиран от „Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония“ 2007-2013 г. 

 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – 

Банско кръстопът на цивилизациите“, договор   BG161PO001/3.1-03/2010/011 финансиран от 

Оперативна програма „Регионално развитие“2007-2013 г. 

 

1.6.5.Анализ на участието на различните източници на финансиране при възлагането и изпълнението 

на проектите с връзка с НП „Пирин“ 

Получената информация за изпълнени, текущи и одобрени планирани проекти, с оглед на нейното 

систематизиране и отчетност от министерства, изпълнителни агенции и техни поделения - бенефициенти по 

В СВИТЪК II: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ 

СРЕЩИ И СЕМИНАРИ са приложени пълните списъци, бенефициенти и етап на изпълнение на проектите 

от писмо на МРР изх.номер 99-00-6-172/1 от 16.05.2014 г., писмо на МИЕТ изх.номер 92-00-729 от 

16.05.2014 г.и писмо на МТСП изх.номер11321/1 от 22.05.2014 г. 
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оперативни програми, може да се определи приемуществено като източници на финансиране  оперативните 

програми на ЕС: 

 ОП „Околна среда 2007-2013 г.“; 

 ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“; 

 ОП „Трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.“; 

 „Оперативна програма за югоизточна Европа“ – ЕФРР; 

 Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 

г.“; 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 Програма за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС); 

 Програма на организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) 

Направеният преглед и анализ на източниците на финансиране за територията на НП „Пирин“ за 

периода след 2004 г. и за прилежащите територии, определено показва силен превес на средствата от ЕС с 

източник ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Общият финансов ресурс за област Благоевград, привлечен и 

договорен чрез финансовите инструменти на ЕС, представлява около 97,3% от финансовия ресурс за 

развитие на инфраструктурата, икономиката, администрацията, неправителствения сектор и др. За 

територията на НП „Пирин“ финансовите инструменти са от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, ПУДООС и 

ЮНЕСКО. 
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ОПИС 

КЪМ СВИТЪК I 

приложенията на електронен носител 

 

1. Координатен регистър на границата на НП „Пирин“ в координатна система 1970 г., 

зона К9 – формат - *.docx 

2. Схема на на границата на НП „Пирин“ в мащаб 1:35 000 – формат - *.pdf 

3. Координатен регистър на границите на буферните зони, определени от ЮНЕСКО в 

координатна система 1970 г., зона К9 – формат - *.docx 

4. Схема на границите на буферните зони, определени от ЮНЕСКО в мащаб 1:20 000 

– формат - *.pdf 

5. Координатен регистър на границата на зоната за концесия, предоставена на 

„Юлен“ в координатна система 1970 г., зона К9 – формат - *.docx 

6. Схема на границата на зоната за концесия, предоставена на „Юлен“ в мащаб 

1:10000 – формат - *.pdf 

7. Координатен регистър на границите на биосферен резерват „Баюви дупки – 

Джинджирица“ и резерват „Юлен“ в координатна система 1970 г., зона К9 – формат 

- *.docx 

8. Схема на границите на биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и 

резерват „Юлен“ в мащаб 1:100 000 – формат - *.pdf 

9. Координатен регистър на обектите, попадащи в функционална зона – „Резерватна 

зона“ – План ’04; координатна ситема 1970 г., зона К9;  формат - *.pdf 

10. Координатен регистър на обектите, попадащи в функционална зона – „Зона за 

опазване на горските екосистеми и отдих" – План ’04; координатна ситема 1970 г., 

зона К9;  формат - *.pdf 

11. Координатен регистър на обектите, попадащи в функционална зона - „Зона за 

ограничаване на човешкото въздействие" – План ’04; координатна ситема 1970 г., 

зона К9;  формат - *.pdf 

12. Координатен регистър на обектите, попадащи в функционална зона - „Зона за 

устойчиво ползване на открити площи и отдих“ – План ’04; координатна ситема 

1970 г., зона К9;  формат - *.pdf 
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13. Координатен регистър на обектите, попадащи в функционална зона - „Зона на 

сгради и съоражения“ – План ’04; координатна ситема 1970 г., зона К9;  формат - 

*.pdf 

14. Координатен регистър на обектите, попадащи в функционална зона - „Зона на 

туризъм“ – План ’04; координатна ситема 1970 г., зона К9;  формат - *.pdf 

15. Схема на функционалното зониране – План‘04 – формат - *.pdf 

 

 


