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Управлението на защитените
организации и институции, а именно:

територии

се

извършва

от

различни

- националните паркове – от дирекции, подчинени на Министерство на околната
среда и водите
- природните паркове – от дирекции, пряко подчинени на Национално управление
по горите към Министерство на земеделието и горите
- резерватите – от Регионални инспекции по околната среда и водите, които са под
юрисдикцията на Министерството на околната среда и водите
- поддържаните резервати – от дирекциите на природните паркове или държавните
лесничейства , в чиято територия са
защитените местности – от дирекциите на националните и природните паркове или
държавните лесничейства на чиято територия са
Какви са статута и функциите на дирекциите на природните паркове?
Дирекциите на Природните паркове осъществяват координация, методическо
ръководство и контрол по изпълнение на плановете за управление, планиране и
организиране на научни изследвания, образователни програми, пропагандни
дейности, организиране на посетителски и информационни центрове, организиране
на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно
разнообразие, развитие на туризма и рекреацията в територията на парковете и
около парковите зони, поддържане на архив и база данни за териториите на
природните паркове.
Функциите и задачите на дирекциите са насочени към:
- изпълнение на плановете за управление на парковете
- извършване на контрол върху горскостопанските дейности, страничните
ползвания и охрана на парковата територия
- извършване на наблюдения върху състоянието на природните екосистеми,
различните типове растителни и животински съобщества, на състоянието на
популациите на защитените, редки, застрашени и ендемични представители на
флората и фауната
- планират, осигуряват и контролират провеждането на специализирани
изследвания за състоянието на различни елементи на фитоценозите и зооценозите;
влиянието на различните видове природни и антропогенни фактори върху

флористичните и фаунистични ресурси, с оглед тяхното опазване и възпроизводство
- планират и организират провеждането на поддържащи или възстановителни
мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати
- планират, организират и координират провеждането на образователни
програми с местното население и посетителите на парковете
- организират изграждането
информационни центрове

и

функционирането

на

посетителски

и

- разработват и издават информационни и рекламни материали
- участват със свои представители в различни програми и проекти, свързани с
дейности, провеждани на територията на парковете
- планират, осигуряват и контролират изграждането и поддържането на
туристически маршрути, кътове за отдих, заслони, информационни табла и други
архитектурни елементи за нуждите на отдиха и туризма
- осигуряват и извършват специализиран мониторинг и контролират
туристически дейности в границите на парковете
- организират и координерат туристическите и рекреационни дейности в
границите на парковете
- координират реализацията на туризъм с водачи. Специалистите от
дирекциите също могат да изпълняват функциите на водачи. Организират и участват
в обучението на кадрите за тази дейност
- поддържат архив и база данни за състоянието на горите, флористичното,
фаунистичното, растително и видово разнообразие, за туристическия и
рекреационен потенциал, за културно-историческите и археологически обекти на
територията на парковете и прилежащите региони
- организират и реализират дейности по опазване на културното и
историческо наследство съвместно с местните органи и поделения на
Министерството на културата
- разработват и кандидатстват с проекти по различни програми пред
регионални, национални и международни финансиращи институции.
Една от основните задачи на парковите дирекции е да работят съвместно с
различни екологични организации на местно, регионално, национално и
международно ниво, като основно дейностите са насочени към формиране на
екологична култура и екологично образование, партньорство по отделни проекти,
организация и реализация на инициативи по почистване на битови отпадъци на
замърсени територии в парковете, организиране на състезания по ориентиране, игри
на предизвикателството, пленери, викторини, конкурси, направа на екологични
кътове, музейно екологични сбирки и пр.
В какво се състои съвместната работа? Например Разкрита е Лаборатория за
изучаване на околната среда към парковата дирекция на ПП “Сините камъни”.
Същата служи за практическо и теоретическо обечение на ученици, студенти и други
желаещи да се занимават с подобна дейност.

Дирекцията на Природен парк “Сините камъни” работи съвместно и с
Федерация на природозащитните сдружения “Зелени Балкани”, Българското
дружество за защита на птиците, с Фонда на дивата флора и фауна за съхраняване и
възстановяване популациите на египетския и белоглав лешояди, на царския орел и
на други редки и застрашени от изчезване птици.
Многообразна е дейността на парковата дирекция с екологичните клубове,
разкрити в отделните училища, с Дом на водата към Община Сливен, както и със
студенти от Лесотехническия университет, специалности “Горско стопанство” и
“Екология”, Тракийски университет – специалност “Биология и екология”,
Пловдивски и Софийски университети и др.
Други методи за работа това са организирането на експедиции и излети с
флористична, фаунистична, орнитологична и друга насоченост. Същите водят до
възбуждане на интереса към природната среда, нейното изучаване, изследване,
предприемане на мерки за съхранение и възобновяване.
Специалестите от дирекцията чрез участието си в различни форуми, работни
срещи и посредством издания като бюлетини, брошури и други, както и чрез
местните електронни и печатни медии популяризират положителния собствен и
европейски опит в областта на екологията, горското стопанство, туризма и
рекреацията, опазването на биоразнообразието, изграждането на екологична
култура и екологично съзнание у подрастващите и населението като цяло.

