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ЗАПОВЕДИ, ВЪТРЕШНО 
ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ  



УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "ВИТОША" 

В сила от 10.02.2012 г. 
Издаден от Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и 
храните 

Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. 
ДВ. бр.77 от 16 Септември 2014г. 

Глава първа. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. Този правилник урежда функциите, дейността и организацията на работа на 
дирекция на природен парк "Витоша" (ДПП), наричана по-нататък "дирекция". 
 
Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по 
горите (ИАГ), създадена със заповед на изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 
159 от Закона за горите. Дирекцията е създадена за изпълнение на заповедта за обявяване и 
плана за управление на природен парк "Витоша", защитена зона по Директива на ЕС за 
опазване на дивите птици - BG0000113 "Витоша" (Заповед № РД-763 от 28.10.2008 г. на 
министъра на околната среда и водите) и защитена зона по Директива за запазването на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000113 "Витоша" (РМС № 122 
от 2 март 2007 г.), където защитените зони се припокриват с територията на парка. 
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка - структура на 
ИАГ. 
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на 
държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване и възстановяване 
на горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на 
политиката на Европейската общност и поетите международни ангажименти в тази насока 
в териториалния й обхват на дейност. 
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по 
прилагане на законодателството в областта на горите и опазването на околната среда в 
териториалния й обхват на дейност. 
(5) При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на 
законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация, 
обективност и безпристрастност в рамките на своята компетентност. 
 
Чл. 3. Териториалният обхват на дейност на дирекцията включва териториите, определени 
в Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите, както и 
териториите на защитените зони, посочени в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк. 
 
Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и емблема (лого), която може да възпроизвежда 
върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, 
транспортни средства и друго нейно имущество. 
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Глава втора. 
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

 
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) Дирекцията:  
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и 
проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на 
биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на 
популациите на растителни и животински видове или на условията в техните 
местообитания; опазване и управление на компонентите на ландшафта; възобновяване на 
горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за 
обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни 
ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, 
рекламни, образователни и други популярни материали;  
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните 
екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на защитени, 
редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото 
натоварване в границите на парка;  
3. разработва, организира и координира провеждането на образователни програми за 
местното население и посетителите на парка; 
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите, 
собственици на поземлени имоти в горските територии, служители на общинските 
администрации и издава обучителни материали; 
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни 
центрове; 
6. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките на 
своята компетентност; 
7. кандидатства с проекти и програми за финансиране на извършваните от нея дейности 
пред регионални, национални и международни финансиращи институции след съгласуване 
с ИАГ; 
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването, 
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в 
териториалния обхват на дейност на дирекцията; 
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка; 
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния 
парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и свързаните с 
тях устройствени и технически планове и проекти; 
11. предлага на компетентните органи промени в плановете за управление на природния 
парк, заповедите, проектите, плановете и програмите с цел устойчиво използване на 
природните ресурси, опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, развитие на 
туризма и рекреацията, опазване на културното наследство; 
12. участва в процедурата на разработване и обсъждане на устройствени и технически 
планове и проекти, областните планове за развитие на горските територии, 
горскостопанските планове и програми, засягащи защитените територии и зони в 
териториалния обхват на дейност на дирекцията; 
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13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват на 
дейност на дирекцията; 
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване 
и прекатегоризиране на защитената територия, плановете, проектите и програмите, 
приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните 
растения, лова и опазването на дивеча, защитените територии и биологичното 
разнообразие, устройство на територията и участва в процеса на тяхното приемане; 
15. участва в наблюдението и сигнализацията по защита на горските територии от болести, 
вредители и други повреди, както и опазване и защита от горски пожари; 
16. участва в приемането на областните планове за развитие на горските територии, 
инвентаризацията и горскостопанските планове за горите и земите, които попадат в 
териториалния обхват на дейност на дирекцията; 
17. осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и опазване на 
дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за 
лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона за 
опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи и 
подзаконовите актове по прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за 
които е упълномощена от органа по прилагането им; 
18. контролира спазването на режимите, нормите и условията, определени със заповедите 
за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и 
защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на 
дейност на дирекцията; 
19. организира и извършва дейности по опазване на културното наследство съвместно с 
компетентните регионални органи, структури на централната и общинската власт, както и 
собствениците и ползвателите на съответните културни ценности; 
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции - 
фестивали, симпозиуми, пленери, събори; 
21. подпомага организирането на борбата с горски пожари и осъществява контрол по 
изпълнение на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;  
22. участва в контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските 
територии в границите на природния парк; 
23. участва в контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните 
ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в 
границите на природния парк; 
24. създава и поддържа архив и база данни за: състоянието на горите; растителните и 
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, 
растителното и фаунистичното разнообразие; рекреационния и туристическия потенциал; 
културните ценности и други обекти и дейности в териториалния обхват на дейност на 
дирекцията; 
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни 
институции, неправителствени организации, физически и юридически лица, 
заинтересовани или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, 
културното наследство, рекреацията и туризма; 
26. поддържа връзки с администрациите на други природни и национални паркове в 
страната и в чужбина, включително членува в професионални, национални и 
международни организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;  
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27. взаимодейства с местните органи на МВР, МЗХ и ИАГ, ГД "Пожарна безопасност и 
защита на населението", планинските спасителни служби и общините за координирани 
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други 
в териториалния обхват на дейност на дирекцията;  
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и 
дейностите в тях, попадащи в териториалния обхват на дейност на дирекцията; 
29. осъществява специализиран контрол в териториалния обхват на дейност на дирекцията 
на природния парк самостоятелно и чрез горски инспектори; 
30. санкционира нарушители в предвидените от Закона за горите случаи;  
31. изпълнява целево финансирани дейности от държавата, общините, неправителствените 
и стопанските организации и гражданите, водещи до постигане целите за управление на 
парка;  
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и 
документи за района на дейност на ДПП; 
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както и при писмена покана за участие в комисии 
на регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР, МВР, при осъществяване на контрол от 
тяхна страна в района на дейност на ДПП; 
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации и 
лица; 
35. извършва административно обслужване, административни услуги и вътрешни 
административни услуги по смисъла на Закона за администрацията; 
36. организира доброволческата дейност в териториалния обхват на дейност на 
дирекцията, свързана с предмета на дейност на дирекцията; 
37. извършва услуги и дейности за трети лица след съгласуване с изпълнителния директор 
на ИАГ; 
38. организира специализирана група от служители на ДПП за участие в гасене на горски 
пожари; 
39. разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът 
включва всички предвидени за изпълнение дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, 
образователни програми и други в съответствие с плана за управление на природния парк 
и на останалите категории защитени територии, попадащи в териториалния обхват на 
дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите; 
40. в срок до 31 януари на всяка календарна година изготвя отчет за дейността на 
дирекцията през предходната година по образец, одобрен от директора на дирекция "Гори 
и лесовъдски дейности"; 
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както 
и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или 
възложени от министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите; 
42. участва при извършване на комплексни проверки от съответната/съответните 
регионални дирекции по горите в района на дейност на ДПП. 
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Глава трета. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА 

 
Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със заповед на 
изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с министъра на земеделието и храните. 
(2) Седалището и адресът на управление на дирекцията е София, ул. Антим I № 17. 
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция 
"Гори и лесовъдски дейности" към ИАГ. 
 
Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се ръководи и представлява от директор, който 
осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията. 
(2) Директорът на дирекцията се назначава от изпълнителния директор на ИАГ, а 
останалите служители - от директора на ДПП. 
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът се 
сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) Директор на дирекцията на 
природния парк може да бъде лице с висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 
32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или с висше образование по 
специалност "Екология и опазване на околната среда" с образователно-квалификационна 
степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит 
след завършване на висшето образование. 
(5) Правомощията на директора на ДПП се определят с длъжностна характеристика, 
утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ. 
(6) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на 
дирекцията. 
 
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) Директорът: 
1. представлява дирекцията; 
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията; 
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на 
дирекцията; 
4. издава вътрешни за дирекцията правила и правилници, разработени в съответствие с 
действащото законодателство; 
5. представя в ИАГ годишен план за работа през следващата календарна година в срок до 
31 октомври всяка година;  
6. отговаря за въвеждането и гарантира адекватното функциониране на система за 
финансово управление и контрол; 
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи; 
8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в дирекцията; 
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията; 
10. разрешава отпуските и командирова в страната служителите на дирекцията; 
11. подготвя и представя за съгласуване в ИАГ проект на бюджет на дирекцията; 
12. спира дейности и строителство в защитени територии - държавна, общинска и частна 
собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и 
устройствени и технически планове и проекти; 
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13. при извършване на залесяване в горски територии, попадащи в границите на 
природния парк, съгласува дейностите и технологичния план за залесяване в случаите, 
когато са извършени промени в горскостопанските планове или програми; 
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите 
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.) в случаите, когато промяната на сечта е 
в насаждение на територията на природния парк; 
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2 от Закона за горите за определяне на 
горските територии на територията на природния парк, в които е забранена пашата на 
селскостопански животни; 
16. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства на 
дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване с Изпълнителната агенция по горите; 
17. планира и отчита ежегодно дейността на дирекцията пред ИАГ; 
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане на 
нарушения на националното и европейското природозащитно и горско законодателство в 
териториалния обхват на дейност на дирекцията или като мярка за отстраняване на 
последиците от допуснати нарушения; 
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи; 
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите 
правомощия; 
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия; 
22. прави предложения пред изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение 
на нормативни актове, касаещи дейността на дирекцията; 
23. предлага на изпълнителния директор на ИАГ мерки по провеждане на политиката в 
областта на опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите; 
24. осъществява сътрудничество и контрол с други органи по формирането, изпълнението 
и контрола на дейностите, касаещи опазването на околната среда и устойчивото 
стопанисване на горите; 
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията; 
26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на дирекцията, възложени му с 
нормативни или административни актове. 
 
Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени от закона, може да делегира с писмена 
заповед на други служители от дирекцията свои правомощия, като определя функциите 
им. 
(2) При отсъствие на директора за всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от 
определено с негова писмена заповед длъжностно лице от състава на дирекцията. 
 
Чл. 10. Структурата и числеността на дирекцията се определят в длъжностното разписание 
на дирекцията. 
 
Чл. 11. Задълженията и отговорностите на служителите в дирекцията на природния парк 
се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора. 
 
Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, осъществявани в териториалния 
обхват на дейност на дирекцията, се извършва от горски инспектори. 
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се 
назначават по реда и при условията на чл. 198 от Закона за горите. 
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Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по въпросите, свързани с управлението и развитието на 
парка, към дирекцията може да бъде създаден консултативен съвет.  
(2) Устройството, функциите и задачите на консултативния съвет се определят с 
правилник, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ. 
 
Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически или 
физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на 
получаването им. 
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички 
материали, посочени като приложения в тях, и се образува служебна преписка. Когато 
липсват някои от описаните като приложения документи, това обстоятелство се отразява в 
регистъра и върху наличния документ. 
 
Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк се води регистър на договорите на хартиен 
носител.  
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни 
регистрационни номера. 
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с приложенията, които са неразделна 
част от него, се съхранява като приложение към регистъра. 
 
Чл. 16. (1) В дирекцията на природния парк се води на хартиен носител регистър за 
извършените проверки на дейността на дирекцията. 
(2) Като приложение към регистъра се съхраняват: 
1. документът, на основание на който е извършена проверката; 
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка. 
 
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) (1) Работното време на 
администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 
минути, която може да се ползва между 12 и 14 ч., с период на задължително присъствие 
от 10 до 16 ч. 
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят 
със заповед на директора на дирекция на природния парк. 

Глава четвърта. 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл. 18. Дирекцията се финансира от: 
1. държавния бюджет; 
2. предоставени целеви средства от външни финансиращи институции и организации по 
предварително съгласувани с ИАГ програми и проекти; 
3. дарения. 
 
Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за 
издръжка и мероприятия, която ежегодно се утвърждава от изпълнителния директор на 
ИАГ. 
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Чл. 20. Дирекцията формира приходи от дейността си от: 
1. извършване на административни услуги; 
2. продажба на печатни издания, сувенири и други материали с логото или 
наименованието на природния парк; 
3. образователна, водаческа и консултантска дейност; 
4. рекламна дейност; 
5. други дейности, разрешени от закона и водещи до постигане целите на парка и 
защитените зони. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 
§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52, 
ал. 3 от Закона за защитените територии. 
 
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на дирекцията на природния 
парк. 
 
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

Заключителни разпоредби 
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ 
ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "ВИТОША" 

 
(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2013 Г.) 
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

Заключителни разпоредби 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК 
НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "ВИТОША" 

 
(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.09.2014 Г.) 
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 
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Texr-lu, iloc.l-!,I] ce h3tpaxla 1,I nolfit,pxta oT C06cTBeHl4UHTe t]a 3er',ll',iTe, Il Koll'ro ca

pa3no,roxeHH BXOAOBS1g HB neu{epl4TS, l',1't}'l or flrapercuprsra ua llpltpoAel{ 1tapi(

,,BaroLuaut,

5. flpu noceqeul'{e Ha neuepure ce 3a6pan'lBa:

5,l.3arut,pcflBaHe Ha c,re('i},I.fe, TaBaHI4Te I,{ILI noAa, H& Bb3.[,}xa H I]oAHTe B TflX;

5.2. fl.po$laraHe pr pa3ngpsBaHe Ha oTBopl'l B CT9HI4Te, TABaHHTe tz,I14 nog'a ]14 lleillep!{re;

5-3. tr4snolsBanelo I{a el(cJlo31'{BI4;

5.4. fJpegu:Bt4KBaHero Ha uylvl, Koil'lo HAABHUIaBa cTol'luocl'I4le 45 Lecl (dBA);

5.5. Iipeau3oul(BaHel'o Ha BH6paIIHl1;

5"6. XnaprrrHeTo H ci{;raAplpaHeTg Ha BCfiKa}(BH npeA\{eT}'{r BelllecTBa x oTIlaAbUl'I,

5.7. Ilalene:o Ha oI"hH H oflyIrIBaHero c !,liM;

5.g, Irlsno;rsBahlg I{a octseTeJleHl,re C OTKpi.rT ililaivlbK, c tl3Krltoqe]lHe 118 auer]{',Te noBI'1' I-a3oB11

H 6eI{3LII'1} tl'1 ralv{n il;

5,g. I4:rr,piusal.re Ha crpoHl'erHH i.r MrlHTa)l{Hl'I pa6orl.'1. ei{utlc'I'Betltl H calvlo Te3h, KOHTO CA

cbr.naoyBau!1 c PI4OCts * Ilepnt,rx n trll11 ,,BHroL]-la'', L1 3ll TflX Hlla BC]',lt{KH

Heo6xo,qHMu Pa3peuleb{HJr;

5.10. feitc,rBHsra, KOHTO 80.&,Ir Il0 yH!{luoxalre, roBpexAaHe H OTCTpalIflBaHe Ha

L{CTOpHqecKr4 pHcy}rKr.l, HaltnMcvl, apKeoJlolHqecKH }1 ApylH ap'redtar<ru - CBI4.(eTeICTBA

3A q0Bel[r(oro o6ttranaHe Ha neu-\epHTe, ocBeH npoBe)*(AaHe Ha cI-IacuTeIIHI'1 aKU]i]4,

K0laTo H.[]\4a Ap\i r Ha{{HH 3a Cilae'Bat{e }la xopara;

5.11. VHnruoxaBaHel noBpe)iulaHe \4ilil OTCTpaHflBAI{e Ha e.'leil',teHTH Or EeulepHaTa

crpyKrypa;

5.12. YnrautolKaBaHe, yBpexiAaHe ld npeMecrBaHe Ha o6eflri oT IleqepltaTa

ilHopacrpyKTypa. ocBeH rpl4 peMoHr I'I pei{oHcrpyKLI}Ifi;

5,13. !,I:r.racxHe oT rlelqepilTa Ha e,.IeMeHl'1.1 or fleuepHaTa crp)/K'Iypa;

5.14. YHraur0)r(aBaHe, yBpex/laHe H l{3HacflHt Or fie[lepara Ha pacTelli'{e HJIH I{a qBCT!1 OT

1-r1X;

5.15. Ee.JnofioeHo, ynoiirane, yJlaB,flllc. younarte, npertacfiHe. 3aA'bpxaHe B nIlell Ha

x,Borlrll, KoHTo o6uragar rreil{ep},rre BpeltellHo l{rll4 nocroffHllt), Ilpe:l Bot'lql(H Sa:tl na

'r'rlxHoro pa3BHTHA;
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5'16. YHNutoXaBaHe, yBpexAaHe, ctsrapaue HII{ npeMecTBaHe ila rHe]Aa }.{Jl}4 IeI.oBI4tIlt] Ha

)K!{ Bo1'tl 14' Kol'rro o6urasa'r ne tqepaTe BpeMei { Ho l'liln nocroff HHo ;

5.l7.PasxonaBaHeHace.fl'Hi\,IeHTy1,',I3Hac,He,flpeHaoflHe,DoBpexi]laHel{JIklyHHruo}I(aBaHe

Ha II aJleoHTojl oll( Ki'.l l{ x H Apxec}n olHal ecKI'1 H AX OilK}i I

5.18. I4rxu.lpXfli{e HAX(HB}I HJIII M'bpTB]i x(l',{B0TH}',{ ltr'1!l qacTH OTTflx B lle[tepuTe;

5.19. 3acr'inBalle, 3anyuBaHe H pa3pyllIaBaHe Ha neu{epHllre BxoiloBe;

5.20. I.}ocraBxI.le Ha KaKB},ITo },i J{a Ca "r'par{ttl.t HaIIil},Ic}I HJ]H 3HallH llo CTeHH"I'e. TaBaHa H,ll{

no}la c {43KJ]ruqeHue 3a uerl{re Ha Kaprol pa(tnpaHercl;

5.2i. tloceuleHl{eT0 c lloN{alxH}l X{HBOTHH, ocBeli c Kyl{era'} He06xoAIaNtH 13a L:llact.lTelllll',t

aKU?II.'I'

6. kl:Kn}o.ieHl.ra n :a6paHrare ilo roqKa 5 ce gonycrcar B creAF{H're cj'lyqau:

6.1.IIpra Kotlaellero Ha csIHMel{TH t'{ pa3Lltl4pflBaHero Ha o1'Bop}"1} eB}p3aHH C npoyqBaHero

Ha IIeuepaTa;

6.2' Ilpn nocl.aB,tlle [{a BpaTa r{a BxoAa Ha neuepal,a }4J11.1 I(bM tltlcT oT n0lqepalB, aKo ToBa e

seo6xo,qun'rc,3a olla3Bane'ro it; r
6,3.3aB3eN1AHeT0 riaoopalun oT cKaJ1H' Mltllepa'rlkr nln (locl't'lttt' KAKTO N sa cl6upaHeTo ila

pacTsH Itfl t'ulH )KH BOTH H 3a Hayq llo H3CI eA(]}la*l'e'ic ltH qenll ;

6"4. Ilpu ilponexAallero IIa apxeonoruqecKu pa3KoilKlI;

6.5,tlpu;leiicTsul3acllftc'{Ba}Ierol{axopa}'IJIHnpnarapufiH}4cltryauHll;
6,6.3au3rp8xAa!.le ria uu{tpact'pyK'IYpa. cl}bp3alla c 6ettlnacnoc'rla tia lloce1 l{reII4'1e '

1 . Ilpt,t t{uxauu o6cr.ogrefic.I'Ba B IlBuep},ITe He ce AonycKa'r H3KjlK)LIeHI,In or. :la6paHl4Te :]a

xB'bpIlfiHet,icKIaAI,IpaHeHaoTnaIl.1]III,llfiaJIeHeHaoI't,H14ol]yl$Bar{eCA!,1]\{,l{3HaC,IHe}.la
eIeMefiTHoTnelqepHaTao.rpyKTypa,xBbpl.ltrHeHaI(I,18}1HJll,{Mt,pTBaxHBoT'tl!{HJll,IqaCTl,IoT
.I.fix,KaKTounpo.uax6araHIIHa3Hac,{H€.I.or.'tyxc6uuaHaeIeMeI{TI4oTnelqepHaTa

crpylffypa.

8. Irl3nrr;lueHneTo Ha HacTOfllIIaTa 3anoBeA ce B63j1ara l{a c'ty}Kl{TeJl{{re o'f oTAejl "[l!"'npu
PPIOcB-IlepHr.lK r,r cjlyxHreillITe ua ,{raperul'{fl'ra Ha i Ipnpo;1eH napK "BHroma"'

9- Kourporrr Il0 l&nbr.iHeHi4eTo HA 3AilOBeATa Aa ce oc'IlulecTBslla oT HaqaIHl4KA Ha o'rAe'l

,,1[1{,* npn PI,{OCB * I"lepHr'rx l{ 3aMecr}JHK-IlHpeKTOpa raa [pltpoAeH rlapK "Bilrou]a"

cr,o6pa:uo KONlnerer{T}{OCTTa HNI'

10,3a uu$opuarlra, }]a 3ailHTepe0oBal.{l4Te, HaCTO,fiL[aTa 3anoBe,!,;la 6b^e l(alleHa Ha caiiroBeTe

naPl4OCB-l-lepHrlrinlIilfiBt'tlorua,KaKro14nocraBeHaHaBHAl"loM'c'l'oHacrpaAaral"la
Kuetc.rBo tiocueri, OorrulHa flepHI1K, or K'hAero c"bu{o Iqe Nloxe Aa ce tloJl}'t1rd uu$opHtaunx

3a pex!{[la Ha floceruaHi4e B Ileu]epilre Ha rep?tropuflTa sa ll[l lJnTouia'
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a-

llpu*oNeilue 1:

1. lleruepa,n,{yxnar:aoo;

7. lfeuepa,,AKageMHKoo;

3. fleqepa,,flenerrHKara,'.

Ilpunox<eHue 2:

1. Ileulepa,.Bperot-ooo

AI{PE KTOP HA P}r 0CB-I}EI'I{I{K
rurAMEH Aflt.sxoB

, IIpIPEKTOP HA AIIfi ,,BHTOIII
1', JAHAIII. APX, CHE]KAHA nEl
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