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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
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

първа.

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
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА

трета.

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.
76

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
ФИНАНСИРАНЕ

четвърта.

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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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРСОНАЛА НА Д ПП „ВИТОША“
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НА ПП „ВИТОША“
ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР НА ПП „ВИТОША“
ГЛАВЕН-СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПП “ВИТОША”
СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЮРИСКОНСУЛТ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА
ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ФЛОРАТА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ВРЪЗКИ С ДОНОРИ
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПО ФАУНАТА
ЕКСПЕРТ ПО ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ НПИЦ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ОХРАНА НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
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ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР НА ПП „ВИТОША“
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за заемане на длъжността: заместник - директор
в Дирекция на природен парк Витоша
съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: висше
Начален ранг за заемане на длъжността:
Професионална квалификация:
 Познаване на институционални структури и изискванията на българското законодателство
в областта на горското стопанство, защитените територии и опазване на околната среда
 Познаване и опит с Европейското законодателство (Директиви), програми изисквания в
областта на горското стопанство, опазване на околната среда, съхраняване на
биоразнообразието и управление на ЗТ.
Допълнителна квалификация:
 Административни и организаторски умения.
 Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани
софтуерни продукти .
 Умение за работа с офис техника.
Специфична квалификация:
 да познава действащата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни
актове), КТ, вътрешните правила на ДПП Витоша, вътрешно и международно
законодателство.
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ
 Планира и контролира извършването на всички дейности извършвани от служителите на
ДПП Витоша при изпълнение функциите и задачите на Дирекцията на парка.
 Контролира дейността по възстановяване на земите и горите от горския и
селскостопанския фонд;
 Контролира организирането и провеждането на образователни програми с местното
население и посетителите на парка и изграждането и функционирането на посетителски и
информационни центрове.
 Контролира изграждането и поддържането на туристически маршрути,кътове за
почивка,информационни табла,заслони и други паркови и архитектурни елементи.
 Контролира подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и
програми.
 Организира, ръководи и контролира работата на гл.счетоводител на ДПП


Организира, ръководи и контролира всички дейности свързани с Човешки ресурси
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 Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на
просветни и образователни програми.
 Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация във всички
области със заинтересованите държавни, обществени и научни организации и граждани.
 Планира и изпълнява дейности за изпълнение на Плана за управление в рамките на своята
компетентност, като ръководител на служителите в ДПП Витоша.
 Да осъществява периодични прегледи на организационната структута и да я подържа в
съответствие с нормативните актове и вътрешните правила на ДПП Витоша.
 Длъжен е да докладва за административни пропуски и нарушения създаващи
предпоставки за нередности, измами и злоупотреби.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Йерархична подчиненост:
Длъжността: заместник директор, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в
структурата на ДПП Витоша
В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко
подчинен на Директора
Функционални връзки и взаимоотношения:
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява
връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша и ИАГ, МОСВ, РИОСВ, СО, НПО.
Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се
извършва от Директора на ДПП Витоша
ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Умения за решаване на конфликти; способност за координация, способност за организиране и
ефективна координация на дейността на служителите в Дирекцията.. Емоционална устойчивост,
тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност,
лоялност и честност. Умение за поемане на лична отговорност и съблюдаване на интересите на
ДПП Витоша.
Изготвил: .........................................
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на
длъжността заместник директор в ДПП Витоша.
дата: 08.08.2012 г.

.......................................
(подпис на служителя)

85
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: office.puvitosha@gmail.com
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

ГЛАВЕН-СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПП “ВИТОША”
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за заемане на длъжността: главен – счетоводител
в Дирекция на Природен парк Витоша
съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на Природен парк Витоша
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: висше икономическо - бакалавър - икономист
Начален ранг за заемане на длъжността: IV младши
Професионален опит: минимум 3 години в сферата на публичните финанси
Професионална квалификация:
- да познава общите икономически изисквания на пазарната икономика;
- да познава Закона за счетоводната отчетност и Националния сметкоплан, да познава
първичните документи и да умее да изготвя правилно такива, счетоводните стандарти, КТ и
всички нормативни документи свързани с работата му;
- да познава принципа на машинната обработка на счетоводната информация;
- да умее да изготвя ведомости за заплати и да борави с парични средства.
Допълнителна квалификация:
- работа със счетоводен софтуер
- отлична компютърна грамотност – Word, Excel, Power point
- добро ниво на владеене на чужд език;
Специфична квалификация:
Да познава действащата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни
актове), КТ, вътрешните правила на ДПП Витоша за организация на РЗ, вътрешно-ведомствени
нормативни документи, ПУ на ДПП Витоша, закона за обществените поръчки;
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ
Да организира, ръководи, контролира и отговаря за финансовата дейност, финансовото
планиране, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
Контролира правилното съхраняване и ползване на счетоводната информация
Участва, организира и контролира редовно и правилно провеждане на годишните и
извънредните инвентаризации, и отразяването на резултатите от тях;
Организира вътрешно-финансовия контрол в ДПП Витоша;
Организира отчетността на финансовите, разчетните и кредитните операции, като
контролира законността, своевременността и начина за най-рационално използване на тези
средства за изпълнение на задачите по разчетите за всички дейности и за капитални разходи;
Разработва и ръководи разработването на вътрешни документи, свързани с организацията на
вътрешно-финансовия контрол, правилата за формиране на работната заплата;
Организира и отговаря за своевременното осигуряване на ръководството на Дирекцията с
финансово-счетоводна информация, като извършва системно анализ на финансовото състояние
на Дирекцията и докладва на ръководството ;
Организира, координира, консултира, контролира и заверява с подпис планирането и
изпълнението от ДПП, на дейностите, за които отговаря, в т.ч. предлага корекции на планирането
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или изпълнението, а също административни и/или имуществени санкции на провинили се в
изпълнението длъжностни лица и фирми;
Проверява, обобщава и заверява с подпис данните и информацията на Дирекцията за
финансово-счетоводната дейност
Извършва цялостно обобщаване на финансовата информацията за всички дейности и заверява с
подпис.
Да осигурява хронологично регистриране, пълно обхващане и съхраняване на счетоводната
документация;
Изготвяне на счетоводна справка за дейността на парка в края на всеки отчетен период;
Предоставяне информация за състоянието на активите и пасивите, която е необходима за
управление на предприятието и отчетите към висшестоящите органи и НСИ;
Да води съгласно Закона за счетоводството необходимите регистри за счетоводно отчитане;
Съхранява поверените му материални ценности;
Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и
програми.
Други задължения възложени с писмени заповеди от Директора на ДПП Витоша.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Йерархична подчиненост:
Длъжността: главен - счетоводител, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в
структурата на ДПП Витоша
В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко
подчинен на Директора
Функционални връзки и взаимоотношения:
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява
връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ и МЗХ.
Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се
извършва от зам. директор на ДПП Витоша
ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Познаване на законовата уредба, касаеща дейността му. Много добри аналитични умения
и способност за разрешаване на проблеми. Умения за самостоятелна работа и работа в екип.
Способност за координация и концентрация. Емоционална устойчивост, тактичност,
комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност и
честност. Умение за поемане на лична отговорност. Способност за приоритизиране на задачите
при ограничено време и ресурси. Способност за анализиране в кратки срокове и стресови
ситуации на комплексна информация и големи масиви от данни и оперативни документи.
Изготвил: .........................................
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на
длъжността главен- счетоводител в ДПП Витоша
дата: 01.04.2013

.......................................
(подпис на служителя)
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СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за заемане на длъжността: счетоводител
в Дирекция на природен парк Витоша
съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: висше
Професионална квалификация:
 Познаване на Закона за счетоводната отчетност и Националния сметкоплан
 Познаване на изискванията за изготвяне ведомости за заплати и да борави с парични
средства.
 Познаване на принципа на машинната обработка на счетоводната информация;
 Познаване на първичните документи и да умее да изготвя правилно такива, счетоводните
стандарти; Кодекса на труда и всички нормативни документи.
 Познаване на програмното бюджетиране.
Допълнителна квалификация:
 Умения за работа в екип.
 Умения за комуникация.
 Добро владеене на български и английски език - писмено и говоримо.
 Умения за работа с MS Office и със специализирани софтуерни продукти .
 Умение за работа с офис техника.
Специфична квалификация:
 да познава действуващата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни
актове),
 Кодекса на труда, вътрешните правила на ДПП Витоша за организация на РЗ, вътрешноведомствени нормативни документи.
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ
 Изготвя ведомости за заплати, съгласно утвърденото щатно разписание от ИАГ.
 Подпомага счетоводното обслужване под надзора на главния счетоводител, свързано
прилагането на ЗС и изискванията на ИАГ.
 Завежда личен състав в ДПП Витоша, като изготвя и съхранява съответната
документация съгласно изискванията на нормативните документи.
 Подпомага работата по организиране и провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки
 Следи за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекта,
финансиран от фондовете на Европейския съюз.
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Служителя е длъжен да докладва за административни пропуски и нарушения
създаващи предпоставки за нередности, измами и злоупотреби.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Йерархична подчиненост:
Длъжността: счетоводител, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в структурата на
ДПП Витоша
В рамките на ДПП Витоша , служителя е пряко
подчинен на Директора
Функционални връзки и взаимоотношения:
При изпълнението на своите задължения служителя осъществява
връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ и НАП.
Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се
извършва от зам. директор на ДПП Витоша
ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за
самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност,
организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична
отговорност.
Изготвил: .........................................
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на
длъжността оперативен счетоводител в ДПП Витоша
дата: 19.01.2015 г.

.......................................
(подпис на служителя
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ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
Длъжностна характеристика на длъжността: „Главен експерт по връзки с обществеността”
I. Обща информация.
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: Главен експерт.
Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 9.
Категория администрация:
Код по НКПД: 24226041.
Точно наименование на длъжността: „Главен експерт по връзки с обществеността”
II. Място на длъжността в организацията.
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“
Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: „Главен експерт по връзки с обществеността”
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма.
III. Основна цел на длъжността:
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител;
- инициативност;
- креативност;
- компютърна грамотност;
- да познава основни положения на трудовото законодателство;
- работа в екип;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
IV. Области на дейност:
1. Координиране на дейностите по връзки с обшествеността от страна на администрацията на ДПП
„Витоша“. Координация и организация по провеждане на образователни програми и мероприятия с
местното население и посетители на парка. Представяне на дейността на ДПП и ПП „Витоша“ пред
масмедиите и обществеността. Работа по координиране издателската дейност на ДПП „Витоша“ –
информационни, рекламни, научни, образователни и др. печатни и филмови материали, свързани с
ПП „Витоша“
V. Преки задължения:
1 . Поддържа връзки и координира дейността на ДПП „Витоша” с ИАГ и неговите териториални
поделения, РДГ, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, МОСВ, РИОСВ, централни и местни администрации,
кметствата, общинските администрации, областните администрации, средствата за масова
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информация, учебните заведения, неправителствените природозащитни организации, туристически
и спортни дружества и клубове и др.;
2. Планира, организира и координира провеждането на образователни програми с местното
население и посетителите на парка;
3. Организира изграждането и функционирането на главните и второстепенни посетителски и
информационни центрове на парка;
4. Планира и координира разработването, издаването и изработването на информационни,
рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парка;
5. Осигурява условия и участва в провеждането на научно-изследователски програми;
6. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на ДПП;
7. Подготвя и разпраща документите, свързани с дейността на Консултативния съвет и изпълнява
функциите на негов секретар;
8. Като представител на ДПП „Витоша” участва в различни проекти, свързани с дейности
провеждани на територията на парка;
9. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.

VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.
Работата се възлага от директора на Дирекция на природен парк „Витоша“
Отчита се пред директора на Дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във
връзка с касовите документи.
VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и
ресурсите.
1.Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно КТ и ЗДСл;
2.Да спазва Устройствения правилник на Дирекция на природен парк „Витоша", вътрешните правила
и разпорежданията на директора;
3.Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му имущество;
4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП „Витоша“, като поддържа
контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ и нейните
териториални поделения, МОСВ, РИОСВ, РДГ, ЮЗДП, ДГС, ДЛС, с местната областна и общинска
власт, с обществени, научни, просветни и неправителствени организации, с представители на
средствата за масово осведомяване, с предприятията със сходен предмет на дейност, по отношение
на дейността;
5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка,
изпълнители по договори на дейности в ПП, ръководството и служителите на ДПП „Витоша“, като
спазва Етичния кодекс на ИАГ и Хартата на клиента на ДПП.
VIII. Вземане на решения.
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно.
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IX. Контакти.
Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с директора на Дирекцията и
служителите на ДПП „Витоша“. Контактува с представители на нестопански организации и
институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни
паркове на територията на страната, с ИАГ, РДГ, МОСВ. РИОСВ, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, средствата за
масово осведомяване, с фирми със сходна на ДПП „Витоша” дейност. С клиенти и изпълнители на
дейности и проекти на ПП „Витоша“
X. Изисквания за заемане на длъжността.
1. Образователна степен – висше образование, бакалавър;
2. Минималено изискуем профисионален опит: 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши ранг;
3. Компютърна грамотност:Word, Excel, Internet, Power Point и и при необходимост със
специализирани софтуерни продукти;
4. Знания: Служителят следва да познава: Служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл,
Устройствен правилник на Дирекция на природен парк „Витоша", Правилник за вътрешния трудов
ред, Етичен кодекс на ИАГ, Харта на клиента на ДПП, правила за здравословни и безопасни условия
на труд, други вътрешни актове на Дирекцията. Нормативна база - Закон за горите, Закон за
обществените поръчки, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон
за опазване на околната среда, Закон за лова и дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите,
Конвенция за опазване на световното културно и историческо наследство и други законови и
подзаконови актове, свързани със защитените територии.
5. Отлично владеене на български език. Добро владеене на чужд/и езици.
XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността.
Умения:
1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): креативност, умения
за комуникация, организираност, издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване,
лоялност.
2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от
личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или
служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото
доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на
работодателя.
Дата:
Утвърдена от:
Директор на дирекция на природен парк „Витоша“
Дата: 07.06.2013 г.
Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.
............................................................................................................................................................
презиме, фамилия, длъжност, дата )
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ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
Длъжностна характеристика на длъжността: „Главен експерт по паркова инфраструктура”
I. Обща информация.
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: Главен експерт.
Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 9.
Категория администрация:
Код по НКПД: 24226041.
Точно наименование на длъжността: „Главен експерт по паркова инфраструктура”
II. Място на длъжността в организацията.
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“
Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: „Главен експерт по паркова инфратсруктура”
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма.
III. Основна цел на длъжността:
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител;
- инициативност;
- компютърна грамотност;
- да познава основни положения на трудовото законодателство;
- работа в екип;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
IV. Области на дейност:
1. Координира работата и осъшествява контрол на всички строителни и ремонтни инфратструктурни
дейности на територията на ДПП „Витоша“. Осигуряване на безопастност на посетителите и всички
мероприятия за опазване на околната среда.
V. Преки задължения:
1. Контролира всички ремонтни, строителни, инфраструктурни, рекреационни и туристически
дейности в границите на парка;
2. Следи за съблюдаването на ПУ в частите му: строителство, инфраструктура, рекреационен
капацитет, мероприятия за осигуряване безопасността на посетителите и мероприятия за опазване на
околната среда;
3. Участва в планирането и контролира изграждането и поддържането на туристически маршрути,
кътове за отдих, информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за
нуждите на отдиха и туризма;
4. Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП, ЛУП;
5. Осигурява условия и участва в провеждането на научно-изследователски програми;
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6. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата
дирекция;
7. Осигурява и извършва постоянен специализиран мониторинг;
8. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.
VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша“.
Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във
връзка с касовите документи.
VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и
ресурсите.
1.Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно КТ и ЗДСл;
2.Да спазва Устройствения правилник на Дирекция на природен парк „Витоша", вътрешните правила
и разпорежданията на директора;
3.Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му имущество;
4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП „Витоша“, като поддържа
контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ и нейните
териториални поделения, МОСВ, РИОСВ, РДГ, ЮЗДП, ДГС, ДЛС, с местната областна и общинска
власт, с обществени, научни, просветни и неправителствени организации и с предприятията със
сходен предмет на дейност, по отношение на дейността;
5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка,
изпълнители по договори на дейности в ПП, ръководството и служителите на ДПП „Витоша“, като
спазва Етичния кодекс на ИАГ и Хартата на клиента на ДПП.
VIII. Вземане на решения.
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно.
IX. Контакти.
Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с директора на Дирекцията и
служителите на ДПП „Витоша“. Контактува с представители на нестопански организации и
институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни
паркове на територията на страната, с ИАГ, РДГ, МОСВ. РИОСВ, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, и с фирми със
сходна на ДПП „Витоша” дейност. С клиенти и изпълнители на дейности и проекти на ПП
„Витоша“
X. Изисквания за заемане на длъжността.
1.Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалността „Горско стопанство“, или
специалност „Ландшафтна архитектура;
2. Минималено изискуем профисионален опит: 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши
ранг;
3. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet,
Power point и при необходимост със
специализирани софтуерни продукти;
4. Знания: Служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на
Дирекция на природен парк „Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс на ИАГ,
Харта на клиента на ДПП, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни

97
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: office.puvitosha@gmail.com
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

актове на Дирекцията. Нормативна база - Закон за горите, Закон за устройство на територията, Закон
за обществените поръчки, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие,
Закон за опазване на околната среда, Закон за лова и дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите,
Конвенция за опазване на световното културно и историческо наследство и други законови и
подзаконови актове, свързани със защитените територии.
XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността.
Умения:
1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност,
издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.
2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от
личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или
служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото
доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на
работодателя.
Разработена от:
Дата: 07.06.2013 г.
Утвърдена от:
Директор на дирекция на природен парк „Витоша“
Дата: 07.06.2013 г.
Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.
............................................................................................................................................................
( име, презиме, фамилия, длъжност, дата )
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ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел./факс029895377, тел. 029805688

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“:

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжност „Главен горски инспектор"
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Администрация:
Длъжност: Главен горски инспектор
Длъжностно ниво: 9
Ниво специалист: 5
Код по НКПД 2422 6043
Ранг ІV младши

ІІ.
МЯСТО
НА
ДЛЪЖНОСТТА
ОРГАНИЗАЦИЯТА /ПОДЧИНЕНОСТ/

В

СТРУКТУРАТА

НА

ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ
НА ПРИРОДЕН ПАРК
„ВИТОША“ ГР. СОФИЯ
ЗАМ. ДИРЕКТОР
Главен горски инспектор

ІІІ. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА
Служителят на длъжност „Главен горски инспектор” осъществява контрол по прилагането на
Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии.
ІV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
Извършва контрол в териториалния обхват на територията на Природен парк „Витоша“.
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V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Осъществява непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии;
2. Извършва контрол по произхода на дървесината и недървесните горски продукти,
превозвани/транспортирани с превозни средства;
3. Задържа вещите – предмет на нарушение и вещите послужили за неговото извършване;
4. Консултира и издава предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
5. Издава разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения
на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, ЗЛР, ЗБР, ЗОСИ и подзаконовите актове по прилагането им;
6. Сигнализира незабавно органите на МВР при установяване на данни за извършване на
престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдейства за тяхното разкриване;
7. Извършва проверка на горскостопански програми;
8. Контролира спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на
съоръжения, сгради, гранични и др. знаци и обекти;
9. Контролира спазването на противопожарните правила;
10. Контролира спазването на режимите в територията, съгласно плана за управление;
11. Извършва експертизи, анализи и оценки на извършените лесовъдски дейности в горските
територии;
12. Съставя актове за констатирани нарушения, както и за неизпълнение на задължения на
длъжностни лица по ЗГ, ЗЛОД, ЗБР, ЗРА и подзаконовата нормативна уредба;
13. Уведомява незабавно органите по ЗУТ за извършване на незаконно строителство в горските
територии;
14. Подготвя отговори по жалби, сигнали и запитвания по въпроси, свързани с горските
територии;
15. Извършва контрол по спазване разпоредбите на ЗГ или на подзаконовите актове по
прилагането му в обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира обла дървесина,
фасонирана дървесина или преработени дърва за горене;
16. Контролира дейностите по защитата на горските територии от болести, вредители и др;
17. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на Дирекция на Природен парк
„Витоша“, гр. София.
VІ. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА
Работата се възлага и се отчита пред Директора и Заместник директора на Дирекция на Природен
парк „Витоша“, гр. София.
Прави предложения пред Директора и Заместник директора на Дирекция на Природен парк
„Витоша“, гр. София за санкциониране на длъжностни лица, неизпълняващи или нарушаващи вътрешните
правила и разпоредбите по въпросите, за които отговаря.
Дава оперативни разпореждания и указания по въпросите за които отговаря, съгласно законовата и
нормативна уредба.
VІІ. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА
1. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на взетите от него решения във връзка с
дейността му.
2. Отговаря за действия или бездействия, довели до уронване престижа на Дирекция на Природен
парк „Витоша“, гр. София, злоупотреба с доверието на директора, разпространяване на поверителна
информация или създаване на пречки за работещите на зависими от него работни места да изпълняват
трудовите си задължения.
3. Отговаря за неизпълнение или нарушаване на всички функции и задължения, произтичащи от
нормативните документи, КТ и др.
4. Носи имуществена отговорност до размера на причинените от него вреди на Дирекция на
Природен парк „Витоша“, гр. София.
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VІІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
1. Взема решения по въпросите, за които отговаря, в съответствие с длъжностните си функции и
задължения.
2. Взема решения в съответствие с делегираните му от прекия ръководител права.
3. Взема решения при упражняването на правата си и изпълнението на възложените задачи.
ІХ. КОНТАКТИ
Вътрешни - има взаимоотношения с всички служители в Дирекция на Природен парк „Витоша“,
гр. София;
Външни - МЗХ, ИАГ, със служителите на Държавните предприятия по Закона за горите, с
представители на министерства, ведомства и други организации, имащи отношение към управлението,
инвентаризацията и разпореждането с горските територии или към приложението на нормативната база в
управление и стопанисване на горите.
Х. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образователна степен: висше лесовъдско образование, квалификационна степен „Бакалавър”.
Професионален опит - минимум 1 година по специалността
Допълнителна квалификация/обучение - компютърна грамотност.
ХІ. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
- 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 анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
- отдаденост на работата си и обективност на преценката;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

РАЗРАБОТИЛ:
....................................................
СЪГЛАСУВАЛ:
.....................................................
Изготвил: ..............................................
Запознат/а/ съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр на ......................... г:
............................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, подпис)
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СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ФЛОРАТА
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
Длъжностна характеристика на длъжността: “Старши експерт по флората”
I. Обща информация.
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: Старши експерт.
Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 10.
Категория администрация:
Код по НКПД: 24226046.
Точно наименование на длъжността: “Старши експерт по флората”
II. Място на длъжността в организацията.
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“
Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша”
Длъжност: “Старши експерт по флората”
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма.
III. Основна цел на длъжността:
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител.
- инициативност;
- компютърна грамотност;
- да познава основни положения на трудовото законодателство;
- работа в екип;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
IV. Области на дейност:
1. Планира, осигурява и контролира научните изследвания на територията на парка за биологичното
разнообразие на флората. Извършване на дейности по поддържане на база данни, мониторинг,
контрол и наблюдение на популациите на защитените и ендемичните представители на флората на
територията на ДПП Витоша.
V. Преки задължения:
1 . Поддържа специализирана база данни за научните данни и изследвания на територията на парка.
2. Проучва и изучава физиологията на всички биологични видове, намиращи се на територията на
парка. Изучава нивата на физиологичните процеси и границите, в които те варират.
3. Обяснява промените във физиологичните процеси ставащи под влияние на екологичната среда.
4. Участва в изготвяне на становища на ДПП „Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП или ЛУП и други
проекти и планове
5. Планира и организира провеждането на поддържащи или възстановителни мероприятия за
растителни видове или техни хабитати
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6. Използва системно-структурен анализ на растенията, като се разглеждат в съвкупност с всичките
физиологични процеси.
7. Осъществява наблюдение върху състоянието на флората, различните типове съобщества и
отделни таксони.
8. Осъществява мониторинг на биологично разнообразие на територията на парка. Мониторинг на
флората и растителната покривка – проучва се видовия състав на фитоценозите, структурата и
функционирането на горските екосистеми; растенията със стопанско ползване; защитени видове
растения е растителни формации.
9. Извършва постоянен контрол върху състоянието на природните екосистеми в района на парка.
10. Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на
просветни и образователни програми; във водачество на туристи
11. Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в областта на опазване
на флористичните ресурси със заинтересованите държавни, обществени и научни организации
12. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата
дирекция.
13. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.
VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша”
Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във
връзка с касовите документи.
VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и
ресурсите.
1.
Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно КТ
и ЗДСл;
2.

Да спазва Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Витоша", вътрешните
правила и разпорежданията на директора;

3.

Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му
имущество;

4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП “Витоша“, като
поддържа контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ – София, с
МОСВ – София, с РДГ, с местната областна и общинска власт, с обществени, научни, просветни и
неправителствени организации и с предприятията със сходен предмет на дейност, по отношение на
дейността;
5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка,
ръководството и служителите на ДПП “Витоша“, като спазва Етичния кодекс и Хартата на клиента.
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VIII. Вземане на решения.
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно.
IX. Контакти.
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на дирекцията и
служителите на ДПП “Витоша“. Контактува с представители на училища, нестопански организации
и институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни
паркове на територията на страната, с ИАГ, МОСВ. РДГ и ДГС и с фирми със сходна на ДПП
”Витоша” дейност
X. Изисквания за заемане на длъжността.
1. Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалностти „Биология“, или
„Физиология на растенията“, или „Екология“, или еквивалентна;
2, Минималено изискуем профисионален опит: най-малко 1 година или да има придобит V-ти
младши ранг;
3. Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet и др.).
4. Знания - служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на
Дирекция на природен парк "Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс, Харта на
клиента, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни актове на
предприятието, нормативна база, която трябва да познава: Закон за защитените територии, Закона за
биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закона за горите и др. свързани
със защитените територии.
XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността.
Умения:
1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност,
издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.
2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от
личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или
служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото
доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на
работодателя.
Разработена от: Даниел Илиев
Счетоводител
Дата: 07.06.2013 г.
Утвърдена от:
Директор на дирекция на природен парк „Витоша“
Дата: 07.06.2013 г.
Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.
............................................................................................................................................................
презиме, фамилия, длъжност, дата )
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( име,

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ВРЪЗКИ С ДОНОРИ
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
Длъжностна характеристика на длъжността: “Старши експерт по реализиране на проекти
и връзки с донори”
I. Обща информация.
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: Старши експерт.
Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 10.
Категория администрация:
Код по НКПД: 24226046.
Точно наименование на длъжността: “Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с
донори”
II. Място на длъжността в организацията.
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“
Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: “Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с донори”
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма.
III. Основна цел на длъжността:
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител;
- инициативност;
- компютърна грамотност;
- да познава основни положения на трудовото законодателство;
- работа в екип;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
IV. Области на дейност:
1. Извършването на дейности по подготовката за участие в проекти (с финансиране по бюджет,
външно финансиране и целево финансиране), изготвяне на проекти, контрол по изпълнение на
договори по проекти, както и поддържането на връзки с постоянни партньори и работи за
създаването на нови контакти.
V. Преки задължения:
1 . Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на
проекта
2. Отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение
към управлението и изпълнението на проекта
3. Отговaря за цялостното изпълнение на проекта, както и за времевото и финансово съответствие в
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

изпълнението на отделните дейности;
4. Подготвя необходимата документация и отчети по проекта, вкл. разработване на задания за
изпълнение на специфични дейности
5. Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекти
6. Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите,
попадащи в обхвата на проекта
7. Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за
обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях;
8. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата
дирекция
9. Обезпечава реализирането на проекти с външно участие.
10. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.
VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша“
Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във
връзка с касовите документи.
VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и
ресурсите.
1.
Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно КТ
и ЗДСл;
2.

Да спазва Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Витоша", вътрешните
правила и разпорежданията на директора;

3.

Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му
имущество;

4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП “Витоша“, като
поддържа контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ – София, с
МОСВ – София, с РДГ, с местната областна и общинска власт, с обществени, научни, просветни и
неправителствени организации и с предприятията със сходен предмет на дейност, по отношение на
дейността;
5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка,
ръководството и служителите на ДПП “Витоша“, като спазва Етичния кодекс и Хартата на клиента.
VIII. Вземане на решения.
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно.
IX. Контакти.
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на дирекцията и
служителите на ДПП“Витоша“. Контактува с представители на организации и институции,
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

занимаващи се с проектиране, строителство, ремонт и поддръжка, бенефициенти, донори,
инвеститори, снабдители, строителен надзор и др., както и с представители на организации и
институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни
паркове на територията на страната, с ИАГ, МОСВ. РДГ и ДГС и с фирми със сходна на ДПП
”Витоша” дейност.
X. Изисквания за заемане на длъжността.
1. Образователна степен – висше образование, специалност „Ландшафтна архитектура“, или
бакалавър по специалността „Горско стопанство“;
2. Минималено изискуем профисионален опит: най-малко 1 година или да има придобит V-ти
младши ранг;
3. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet и специализиран софтуер;
4. Знания - служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на
Дирекция на природен парк "Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс, Харта на
клиента, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни актове на
предприятието, нормативна база, която трябва да познава: ЗУТ, ЗОП, Закон за защитените
територии, Закона за биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закона за
горите и др. свързани със защитените територии.
XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността.
Умения:
1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност,
издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.
2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от
личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или
служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото
доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на
работодателя.
Разработена от:
Дата: 07.06.2013 г.
Утвърдена от:
Директор на дирекция на природен парк „Витоша“
Дата: 07.06.2013 г.
Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.
............................................................................................................................................................
( име, презиме, фамилия, длъжност, дата )
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПО ФАУНАТА
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
Длъжностна характеристика на длъжността: “Младши експерт по фауната”
I. Обща информация.
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: Младши експерт.
Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 11.
Категория администрация:
Код по НКПД: 25226001.
Точно наименование на длъжността: “Младши експерт по фауната”
II. Място на длъжността в организацията.
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“
Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: “Младши експерт по фауната”
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма.
III. Основна цел на длъжността:
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител.
- инициативност;
- компютърна грамотност;
- да познава основни положения на трудовото законодателство;
- работа в екип;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
IV. Области на дейност:
1.Планира, осигурява и контролира научните изследвания на територията на парка за
биологичното разнообразие на фауната. Извършване на дейности по поддържане на
база данни, мониторинг, контрол и наблюдение на популациите на защитените и
ендемичните представители на фауната на територията на ДПП Витоша
V. Преки задължения:
1 . Осъществява наблюдение върху състоянието на природните екосистеми,
различните типове животински съобщества и отделни таксони;
2. Осъществява наблюдение върху състоянието на популациите на защитените,
редките, застрашените и ендемичните представители на фауната;
3. Планира, осигурява и контролира извършването на специализирани изследвания за
състоянието на различни елементи на зооценозите и влиянието на различните
природни и антропогенни фактори върху фаунистичните ресурси;
4. Планира и организира провеждането на поддържащи или възстановителни
мероприятия за животински видове или техни хабитати;
5. Участва в изготвяне на становища на ДПП „Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП
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или ЛУП и други проекти и планове;
6. Контролира въздействието на различни човешки дейности в парка върху отделните
елементи на фаунистичните ресурси, с оглед тяхното опазване и възпроизводство;
7. Участва в разработването на информационни и рекламни материали, в
провеждането на просветни и образователни програми, във водачество на туристи;
8. Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни
проекти и програми
9. Поддържа база данни за фаунистичното разнообразие в парка;
10. Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в областта
на опазване на фаунистичните ресурси със заинтересованите държавни, обществени и
научни организации;
11. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.
VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша“.
Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния
счетоводител във връзка с касовите документи.

1.
2.
3.

VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на
персонала и ресурсите.
Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно КТ
и ЗДСл;
Да спазва Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Витоша",
вътрешните правила и разпорежданията на директора;
Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му
имущество;
4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП
“Витоша“, като поддържа контакти с ръководители и представители на другите
природни паркове, с ИАГ – София, с МОСВ – София, с РДГ, с местната областна и
общинска власт, с обществени, научни, просветни и неправителствени организации и с
предприятията със сходен предмет на дейност, по отношение на дейността;
2. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти
на парка, ръководството и служителите на ДПП “Витоша“, като спазва Етичния кодекс
и Хартата на клиента.
VIII. Вземане на решения.
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно.
IX. Контакти.
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на
дирекцията и служителите на ДПП“Витоша“. Контактува с представители на
нестопански организации и институции, занимаващи се с екология и опазване на
защитените територии, с всички Природни паркове на територията на страната, с ИАГ,
МОСВ. РДГ и ДГС и с фирми със сходна на ДПП ”Витоша” дейност.
X. Изисквания за заемане на длъжността.
1. Образователна степен – висше – професионален бакалавър по специалности
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„Биология“ или „Животинския свят“, или „Екология“, или еквивалентна
2. Минималено изискуем профисионален опит: не се изисква или да има придобит V-ти
младши ранг;
3. Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet и др.);
4. Знания - служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен
правилник на Дирекция на природен парк "Витоша", Правилник за вътрешния трудов
ред, Етичен кодекс, Харта на клиента, правила за здравословни и безопасни условия на
труд, други вътрешни актове на предприятието, нормативна база, която трябва да
познава: Закон за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закон
за опазване на околната среда, Закона за горите, Закона за лова и дивеча, Закона за
рибарството и аквакултурите, и др. свързани със защитените територии.
XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността.
Умения:
1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):
организираност, издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.
2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява
информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на
ръководител, работник или служител на предприятието. Да бъде лоялен към
работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява
поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
Разработена от:
Дата: 07.06.2013 г.
Утвърдена от:
Директор на дирекция на природен парк „Витоша“
Дата: 07.06.2013 г.
Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.
......................................................................................................................................................
( име, презиме, фамилия, длъжност, дата )
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ЕКСПЕРТ ПО ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за заемане на длъжността: експерт по географски информационни системи
в Дирекция на природен парк Витоша
съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: висше
Професионална квалификация:
- Познаване на методите за изграждане на географски бази данни.
- Познаване и опит при работа с кадастрални карти.
-Познаване на Българското законодателство (Директиви), програми и изисквания в областта на
горското стопанство, кадастъра, опазване на околната среда и съхраняване на биологичното
разнообразие.
Допълнителна квалификация:
- Умения за работа в екип..
- Умения за комуникация.
- Добро владеене на български и английски език - писмено и говоримо.
- Умения за работа с MS Office, ArcGis и Internet и при необходимост и със специализирани
софтуерни продукти .
- Умение за работа с офис техника.
Специфична квалификация:
- Умения за извършване на специализирани изследвания в областта на защитените територии
чрез цифрови модели на територията.
- Да познава вътрешните правила на ДПП Витоша.
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ
Изгражда и поддържа всички географски бази данни относно:
- размера и видове собственост на територията на парка;
- наличието и разпространението на представителите на фауната на територията на парка;
- наличието и разпространението на представителите на флората на територията на парка;
- изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура;
- ползването и опазването на природните ресурси;
- размера и границите на горите и земите по землища в парка;
- горите и земите в зоните със строга охрана на водата и водовземните съоръжения;
- пещерите и минералните извори на територията на Природен парк Витоша;
- горите и земи, изключени от ДГФ, на територията на парка.
Поддържа връзки с държавните и общински структури занимаващи се с проблемите на
кадастъра на земите и горите попадащи в границата на парка.

111
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: office.puvitosha@gmail.com
ISO 9001-2008 Certified Company

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Планира и изпълнява дейности и подготвя необходимата информация за изпълнение Плана
за управление в рамките на своята компетентност и отговорност съгласно настоящата
длъжностна характеристика.
Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и
програми.
Отговаря за съхранение на документацията на различните етапи по реализацията на процеса
на обществените поръчки.
Служителя е длъжен да докладва за административни пропуски и нарушения създаващи
предпоставки за нередности, измами и злоупотреби.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Йерархична подчиненост:
Длъжността: експерт по географски информационни системи, съгласно утвърдено щатно
разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша
В рамките на ДПП Витоша , служителя е пряко подчинен на Директора.
Функционални връзки и взаимоотношения:
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява
връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ДАГ, РИОСВ, МОСВ, ДГС, ОС
«ЗГ» и други.
Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се
извършва от зам. директор на ДПП Витоша
ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за
самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност,
организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична
отговорност.
Изготвил: .........................................
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на
длъжността експерт по географски информационни системи в ДПП Витоша
дата: ..................................

.......................................
(подпис на служителя)
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ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
Длъжностна характеристика на длъжността: “Главен специалист план за
управление”
I. Обща информация.
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: Главен специалист.
Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 11.
Категория администрация:
Код по НКПД: 33593026.
Точно наименование на длъжността: “Главен специалист план за управление”
II. Място на длъжността в организацията.
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“
Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: “Главен специалист план за управление”
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма.
III. Основна цел на длъжността:
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител.
- инициативност;
- компютърна грамотност;
- да познава основни положения на трудовото законодателство;
- работа в екип;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
IV. Области на дейност:
1. Извършването на дейности по подготовката за разработване, изготвяне
иусъвършенстване на Плана за управление на ДПП Витоша
V. Преки задължения:
1 . Участва в работни срещи по установяване на местоположението, границите и
площа на парка и включените в него защитени територии от други категории.
2. Участва в работни срещи за установяването на правния статут на защитената
територия и културно историческите обекти
3. Участване в работни срещи отностно въпроси, възникнали по отношение на
собствеността на територии, част от територията на Дирекцията
4. Разработване на план за социално-икономическите дейности и съществуващи
тенденции за ползванията в парка.
5. Участва в доброволчески акции на територията на ДПП Витоша
6. Участва в разработването на план за опазване на религиозното и културно
историческото наследство, опазване на природните компоненти, в управлението на
туризма, на природните ресурси
7. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на
парковата дирекция
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8. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.
VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша“
Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“ , пред главния
счетоводител във връзка с касовите документи.
VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на
персонала и ресурсите.
1. В ежедневната работа служителят е отговорен за положителния имидж на
ДПП “Витоша“, като поддържа контакти с ръководители и представители на
другите природни паркове, с ИАГ – София, с МОСВ – София, с РДГ, с местната
областна и общинска власт, с обществени, научни, просветни и неправителствени
организации и с предприятията със сходен предмет на дейност.
2. Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с
ръководството и служителите на ДПП “Витоша“
VIII. Вземане на решения.
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно.
IX. Контакти.
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на
дирекцията и служителите на ДПП“Витоша“. Контактува с представители на
нестопански организации и институции, занимаващи се с екология и опазване на
защитените територии, с всички Природни паркове на територията на страната, с
ИАГ, МОСВ. РДГ и ДГС и с фирми със сходна на ДПП ”Витоша” дейност.
X. Изисквания за заемане на длъжността.
1. Образование – висше – специалност „Горско стопанство”, или „Ландшафтна
архитектура”
2, Минималено изискуем профисионален опит: една година.
3. Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet и др.).
4. Знания - служителят следва да познава: Кодекс на труда, правилник за вътрешния
трудов ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни
актове на предприятието, нормативна база, която трябва да познава: Закон за
защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закон за опазване на
околната среда, Закона за горите, Закона за лова и дивеча, Закона за рибарството и
аквакултурите, Конвенция за опазване на световното културно и историческо
наследство и други законови и подзаконови актове, свързани със защитените
територии.
XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността.
Умения:
1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):
организираност, издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване,
лоялност.
2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява
информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на
ръководител, работник или служител на предприятието. Да бъде лоялен към
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работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява
поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
Разработена от:
Дата: 07.05.2013 г.
Утвърдена от:
Директор на дирекция на природен парк „Витоша“
Дата: 07.05.2013 г.
Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.
.................................................................................................................................................
........... ( име, презиме, фамилия, длъжност, дата )
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СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ НПИЦ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за заемане на длъжността: старши специалист НПИЦ и информационно обслужване
в Дирекция на природен парк Витоша
съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: висше
Начален ранг за заемане на длъжността: ......
Професионална квалификация:
 Познаване и изработване на методи за организация и поддръжка на специализирани бази
данни.
 Способност за организиране на образователни програми свързани с опазването на
околната среда и биологичното разнообразие
 Познаване на защитените територии в България и по света.
 Умения за изработване на информационни материали.
 Познаване на Българското и Европейското законодателство (Директиви), програми и
изисквания в областта на горското стопанство, опазване на околната среда и съхраняване
на биологичното разнообразие.
Допълнителна квалификация:
 Умения за работа в екип..
 Умения за комуникация.
 Отлично владеене на български и английски език - писмено и говоримо.
 Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани
софтуерни продукти .
 Умение за работа с офис техника.
Специфична квалификация:
 да познава вътрешните правила на ДПП Витоша.
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ
 Планира, осигурява и контролира извършването на специализирани изследвания и
дейности за организация и поддържане на специализирани бази данни.
 Участва в изготвяне на становища на ДПП “Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП или
ЛУП и други проекти и планове.
 Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на
просветни и образователни програми.
 Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в областта на
информационното обслужване със заинтересованите държавни, обществени и научни
организации и граждани.
 Архивира и поддържа база данни за парковете и библиотеката на НПИЦ
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Поддържа връзки с дирекциите на Националните и Природните паркове в България и се
грижи за разпространението на техните рекламни материали на територията на столицата
Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти
и програми.
Служителят е длъжен да докладва за административни пропуски и нарушения създаващи
предпоставки за нередности, измами, корупция и злоупотреби.
Като представител на ДПП Витоша участва в различни проекти, свързани с дейности
провеждани на територията на парка
Организира експонирането на периодични изложби на различни тематики.
Поддържа връзки и координира дейността на Националния парков информационен
център.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Йерархична подчиненост:
Длъжността: спецлиасит НПИЦ и информационно обслужване, съгласно утвърдено щатно
разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша
В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко
подчинен на Директора
Функционални връзки и взаимоотношения:
При изпълнението на своите служебни задължения служителя осъществява
връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ и други.
Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се
извършва от зам. директор на ДПП Витоша
ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за
самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност,
организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична
отговорност.
Изготвил: .........................................
/Даниел Илиев/
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на
длъжността експерт по информационно обслужване в ДПП Витоша.
дата: 17.12.2014

.......................................
(подпис на служителя)
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА С
ДОБРОВОЛЦИ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за заемане на длъжността: специалист по екологично образование и работа с
доброволци
в Дирекция на природен парк Витоша
съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: висше
Начален ранг за заемане на длъжността: ......
Професионална квалификация:
- Познаване на туристическите и рекреационни дейности в защитените територии.
- Познаване на методите за изграждане на туристическа маркировка, информационни
табла, заслони и други елементи за нуждите на туризма и отдиха.
-Познаване на Българското законодателство (Директиви), програми и изисквания в
областта на горското стопанство, опазване на околната среда и съхраняване на
биологичното разнообразие.
Допълнителна квалификация:
- Умения за работа в екип..
- Умения за комуникация.
- Отлично владеене на български и английски език - писмено и говоримо.
- Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани
софтуерни продукти .
- Умение за работа с офис техника.
- мотивация за постижения и професионално развитие
Специфична квалификация:
- Отлично познаване на условията в планината през различните сезони.
- Умения за ръководене на групи.
- Да познава вътрешните правила на ДПП Витоша.
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ
Планира, осигурява и контролира изграждането и поддържането на туристически
маршрути, кътове за почивка, заслони и други паркови и архитектурни елементи за
нуждите на туризма и отдиха.
Участва в мобилни социални работи.
Отговаря за работата с доброволци и развива доброволчеството в ДПП Витоша
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Поддържа връзки със заинтересованите и специализирани в областта на
рекреационната и обслужващата туризма дейност физически и юридически лица
Координира реализацията на туризъм с водачи. Организира и участва в обучението
на кадрите за тази дейност.
В рамките на работния процес поддържа преки взаимоотношения с ръководството
и останалите членове на екипа; служителите, работещи в администрацията на
организацията; помощния персонал; доброволците. Взаимодейства и изпълнява
решенията на ръководителя на ДПП, като съгласува с него работните си задачи.
Поддържа съгласувани с ръководителя на ДПП взаимоотношения с представители
на различни институции на местно и регионално равнище
Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни
проекти и програми.
Участва в изготвяне на становища на ДПП “Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП
или ЛУП и други проекти и планове.
Изпълнява и други текущи задачи, възложени от работодателя
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Йерархична подчиненост:
Длъжността: специалист по екологично образование и работа с доброволци, съгласно
утвърдено щатно разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша
В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко
подчинен на Директора
Функционални връзки и взаимоотношения:
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява
връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ, РИОСВ, МОСВ,
ДГС и други.
Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се
извършва от зам. директор на ДПП Витоша
ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми.
Умения за самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост,
тактичност, комуникативност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност
и честност. Умение за поемане на лична отговорност.
Изготвил: .........................................
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на
длъжността експерт по туризма в ДПП Витоша
дата: ..................................
.......................................
(подпис на служителя)
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СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за заемане на длъжността: старши специалист по ползване и опазване на природните
ресурси
в Дирекция на природен парк Витоша
съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образование: висше – горско стопанство
Професионална квалификация:
- Познаване на природните ресурси в ПП Витоша.
- Познаване работата на служителите на ДГС, ДЛС и РИОСВ, които отговарят на парковата
територия.
- Познаване и опит с Българското законодателство (Директиви), програми и изисквания в
областта на горското стопанство, опазване на околната среда, и съхраняване на биологичното
разнообразие.
Допълнителна квалификация:
- Умения за работа в екип..
- Умения за комуникация.
- Добро владеене на български и английски език - писмено и говоримо.
- Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани
софтуерни продукти .
- Умение за работа с офис техника.
Специфична квалификация:
- да познава действуващата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни
актове) свързани с съставянето на актове на нарушители
- да познава вътрешните правила на ДПП Витоша.
ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА
ДЛЪЖНОСТ
Контролира изпълнението на Плана за управление на парка, устройствените планове, програми
и проекти касаещи ползването и опазването на природните ресурси.
Подготвя съгласуването на :
- план-извлеченията за главно ползване за насаждения непредвидени за ползване в ПУП
или ЛУП; с променен вид на сечта или размер на ползване;
- списък на насажденията за суха и паднала маса;
- план извлечението за ползване от селекционни и възобновителни сечи в семенните бази;
Извършва контрол върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, строителството
и охраната на територията на парка във връзка с опазване на биологичното и ландшафтно
разнообразие.
При необходимост, с цел опазване на биологичното разнообразие в случаите, когато се
извършват лесокултурни мероприятия или главни сечи в насаждения, включващи находища на
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защитени, редки, застрашени и ендемични видове или постоянни (временни) пробни площи,
съгласува технологичните планове за дърводобива и залесяването, както и скиците за извозните
пътища.
Участва в проверки на Регионалните дирекции по горите по планирането, маркирането и
таксирането на лесосечния фонд и за инвентаризация на културите.
Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на
просветни и образователни програми; във водачество на туристи.
Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП, ЛУП.
Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и
програми.
Поддържа база данни за състоянието на горите и видове (Растителни и животински) под
специален режим на ползване.
Поддържа връзки с Регионалните дирекции по горите, Държавните ловни стопанства и
Държавните горски стопанства, Общинските горски стопанства и частни горовладелци по
въпросите свързани със стопанисването на горите и страничните ползвания в парка.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
Йерархична подчиненост:
Длъжността: експерт по ползване и опазване на природните ресурси, съгласно утвърдено щатно
разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша
В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко
подчинен на Директора
Функционални връзки и взаимоотношения:
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява
връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ, ДСГ София, ДЛС СтуденаВитошко и РИОСВ София..
Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се
извършва от зам. директор на ДПП Витоша
ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за
самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност,
комуникативност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение
за поемане на лична отговорност.
Изготвил: .........................................
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на
длъжността експерт по ползване и опазване на природните ресурси в ДПП Витоша
дата: 15.11.2012
(подпис на служителя)

.......................................
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ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ОХРАНА НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”
Длъжностна характеристика на длъжността: “Главен експерт по охрана на горите и
земите от горския фонд”
I. Обща информация.
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: Главен експерт.
Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 9.
Категория администрация:
Код по НКПД: 24226041.
Точно наименование на длъжността: “Главен експерт по охрана на горите и земите от
горския фонд”
II. Място на длъжността в организацията.
Контролиращ орган: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“
Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“
Длъжност: “Главен експерт по охрана на горите и земите от горския фонд”
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма.
III. Основна цел на длъжността:
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител;
- инициативност;
- компютърна грамотност;
- да познава основни положения на трудовото законодателство;
- работа в екип;
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
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IV. Области на дейност:
1. Осъшествява контрол за предотвратяването на нарушения свързани с ползването и
опазването на горите, земите и горския фонд на територията на ДПП „Витоша“ и участва в
комисии при констатирани нарушения.
V. Преки задължения:
1. Извършва контрол за предотвратяване на всички нарушения свързани с възпроизводството,
ползването и опазването на горите, както и опазването на горите от пожари и незаконно
строителство;
2. Участва в проверки на Регионалните дирекции по горите по планирането, маркирането и
таксирането на лесосечния фонд и за инвентаризация на културите;
3. Поддържа връзки и участва в комисии и работни срещи представители на ИАГ,
Регионалните дирекции по горите, ЮЗДП, Държавните ловни стопанства и Държавните горски
стопанства, Общинските горски стопанства, местни и централни администрации и ведомства –
Общини, Кметства, СДВР, РПУ, ПБЗН, РИОСВ и частните горовладелци по въпросите
свързани със стопанисването и охраната на горите;
4. Контролира изпълнението на Плана за управление на парка, устройствените планове,
програми и проекти касаещи ползванията от горския фонд;
5. Извършва контрол върху горскостопанските дейности, страничните ползвания,
строителството и охраната на територията на парка във връзка с опазване на биологичното и
ландшафтно разнообразие;
6. Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП,
ЛУП;
7. Извършва постоянен контрол върху състоянието на природните екосистеми в района на
парка;
8. Осигурява условия и участва в провеждането на научно-изследователски програми;
9. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата
дирекция;
10. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.
VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.
Работата се възлага от директора на Дирекция на природен парк „Витоша“.
Отчита се пред директора на Дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител
във връзка с касовите документи.
VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и
ресурсите.
1.
Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно
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КТ и ЗДСл;
Да спазва Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Витоша",
вътрешните правила и разпорежданията на директора;
3.
Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му
имущество;
4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП “Витоша“, като
поддържа контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ –
София, с МОСВ – София, с РДГ, с местната областна и общинска власт, с обществени, научни,
просветни и неправителствени организации и с предприятията със сходен предмет на дейност,
по отношение на дейността;
5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка,
ръководството и служителите на ДПП “Витоша“, като спазва Етичния кодекс и Хартата на
клиента.
2.

VIII. Вземане на решения.
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно.
IX. Контакти.
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на Дирекцията
и служителите на ДПП „Витоша“. Контактува с представители на нестопански организации и
институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички
Природни паркове на територията на страната, с ИАГ и нейните териториални поделения, РДГ,
МОСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, с местната областна и общинска
администрация, СДВР, РПУ, ПБЗН, Прокуратура и др., както и с дружества и ведомства със
сходна на ДПП „Витоша” дейност.
X. Изисквания за заемане на длъжността.
1. Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалността „Горско
стопанство“.
2. Минималено изискуем профисионален опит: 2 години или присъден най-малко ІV-ти
младши ранг.
3. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet, Power point и при необходимост със
специализирани софтуерни продукти;
4. Знания: Служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на
Дирекция на природен парк „Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс на
ИАГ, Харта на клиента на ДПП, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други
вътрешни актове на Дирекцията. Нормативна база - Закон за горите; Нормативните актове,
свързани със съставянето на актове на нарушители; Закон за защитените територии; Закона за
биологичното разнообразие; Закон за опазване на околната среда; Закона за лова и дивеча;
Закона за рибарството и аквакултурите; Конвенция за опазване на световното културно и
историческо наследство и други законови и подзаконови актове, свързани със защитените
територии и тяхното опазване.
XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността.
Умения:
1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност,
издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.
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2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява
информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на
ръководител, работник или служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като
не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както
и да пази доброто име на работодателя.
Разработена от:
Дата: 07.06.2013 г.
Утвърдена от:
Директор на дирекция на природен парк „Витоша“
Дата: 07.06.2013 г.
Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр.
.................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност, дата)
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HA PI,IOCB -I]EPHHK

3AIIOBAA J\} 84/06.10.2015 r.
}IA AITI1 'OBHTOIIIA"

r.192 or Lracr 3.2.4 u 'r'. 29 or qacr 3.2. I ua fl.naua 3a yilpatsJIeHae na I'lpttpoAen
*apK ,,Br.rrolila", npuer c pe[JeHHe 305i2005 r, Ha Mnullcrepcx]'l o"bBer Ha Feny6ruxa
E'n:rrapltff, onpeAeJlfiMe pell{Hi\{a Ha nocelfi,eHHe Ha fieUl,ep}4Te, nonal'ailIH B I-paHHU}'{Te Ha
I,{a ocuonau ne

Ilpapoaeu napx,,BNTo[u4", KaK]"o cJIeABa I
i onpene:rrlae autlepeHilHpaF{e Ha r]eulepr,lre c],|,'IaaHo pe)I{l4i\{a
1.1. fleuepia cr,c ceo6o,qeH

Aocrtn

Ha Loc'fbnA fl8.:

Ha nocel'ltren14'

ileruepu s KoHrpoilrlpag Aoc'rbrl Ha tlocer!{re'1H;
3. fleniep n c o rp aH t'l qeH .Iloc'rl;l I l{a nocs'll'{Tejlt{ ;

1.2"
1

2.

.

j-paHI'1UaIa
llculepHrec.uccnoooAel{ AocTbn Ha iloceTi.{Te,u.l ca 8cL{rIKH [elqel]I4, ltolla/1aqll B
Ha ftpr.rpoAelr napK ,,Btri.oula", Kor4To He ca BKjtKlqetil.l B rlpl4jloxel{Hfl'ra Ha Hacl'ofllUara

3afloBeL;

3. fleqepnre

C KOI{T,pOirHpan AOC'n

fl

Ha nooeTHTe.[I,1 Ca neluepi'ITe, BKJI]oqelll{ B

*pnloxenue

i

IfiiM HaCT0rl{aTa 3an()Betr:
3.1, B neu{epH c KoH'rponHpaH "qocTbrr ce r.i3rpa)I(.ff,4 Cr{CTeMa3a K(}l"lrpo"Il Ha noceT}ITeJIHT'e.
KO,TO BKIIOqBa Cl'lCTeMa 3a pef hCTpaUllrl HA ilOCeTI{Teill4Te H C'bOpt)l(eHl'Ie 3A
H3rpalKAaHe Ha A0crbna,

3.2. Cracrervrara 3a petHcrpailHfl l.{a noce"tllTerl.ll'e H cl,ol}'b}Ketl!{rl 3B orpaHI'1i{aBa}ie }la
TexHH11 lloc.rhn ce r43tpmnA,a tr noJl/1'bplra or co6crtennul'{'I'e Ha leM!lre, B Kot'1ro ca

pa3rroroxe]{r.t BKoaoBere Ha Ierueprlre, ]4n].{

or !,npenqnnra Ha IIpt'tpoAeH

IIapK

,,BL{Toruao',

4.

Ileulepu c otpaHt+Llell Aocrbn

Ha fioce'flrT8trnTe Ca i]etuepl{Te} BKI}OI{eHL',l B npu"rtox<enae 2

K'bM HAC'lOsLUaTa SenoBeA:
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4.1'

Ha
orpaI{HqeH AoCTt,n Ce I,l3q]a}I(Aa C'{cTe']\,Ia 3a orpaHHqBaI{e
Ha Aoc]-bfl4, cHC-Ie]\{a 3a
noceTHTeIHTe. Ko,lTo BKJ]K]qBa 0I4CTeN{a 3a pa3peuaijalle

B

neu-tepH

C

pel-HcTpaqufiI.IanoCeTHTeJIHTetlabopbl(eH,Ie3aorpal"I'4qaBaHeHaAocTlila.
o1' PI4OCB fI-epuun H B(JlloLIBa
4.2, cucrelrara 3a pa3peujaBaHo Ha Aoc1-bna ce I43n,I,.rlHxl]a
ll3AaBaHeHanHc.*leHopa3pellleHue3a/loo.r.bnA0lleu.it}paTaHaoCHoBaI{He,oTfipaBeH0
tly]KIleCTpaHH]4 sttsliueftcu
'rtrqa'
qpe3 nucN,{et{o 3aflBJIeHUe oT C'i'parla Ha 6r,rrrapcr}4 H'[H

j{ocran.urAoilerutspl4Tecepa3peuaBaCaMoc!{3gleAoBa"lelcKaNyue6uaqen.
4.3. Ctrcrelral"a 3a pstl.lcT',paqHrl

tla

iloce'll{'fert14',le

l{ ctJop'bx(eHvtI 3A OrpaHl4qaBar{e
t]a

Texr-lu, iloc.l-!,I] ce h3tpaxla 1,I nolfit,pxta oT C06cTBeHl4UHTe
pa3no,roxeHH BXOAOBS1g HB neu{epl4TS, l',1't}'l or flrapercuprsra

Ha

3er',ll',iTe, Il
ua llpltpoAel{ 1tapi(

Koll'ro ca

,,BaroLuaut,

5. flpu noceqeul'{e Ha neuepure

ce 3a6pan'lBa:
TflX;

H I]oAHTe B
5,l.3arut,pcflBaHe Ha c,re('i},I.fe, TaBaHI4Te I,{ILI noAa, H& Bb3.[,}xa
tz,I14 nog'a ]14 lleillep!{re;
5.2. fl.po$laraHe pr pa3ngpsBaHe Ha oTBopl'l B CT9HI4Te, TABaHHTe

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

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

5.5. Iipeau3oul(BaHel'o Ha BH6paIIHl1;
x oTIlaAbUl'I,
5"6. XnaprrrHeTo H ci{;raAplpaHeTg Ha BCfiKa}(BH npeA\{eT}'{r BelllecTBa
5.7. Ilalene:o Ha oI"hH H oflyIrIBaHero c !,liM;
118 auer]{',Te noBI'1' I-a3oB11
5.g, Irlsno;rsBahlg I{a octseTeJleHl,re C OTKpi.rT ililaivlbK, c tl3Krltoqe]lHe
il;
H calvlo Te3h, KOHTO CA
5,g. I4:rr,piusal.re Ha crpoHl'erHH i.r MrlHTa)l{Hl'I pa6orl.'1. ei{utlc'I'Betltl
L1 3ll TflX Hlla BC]',lt{KH
cbr.naoyBau!1 c PI4OCts * Ilepnt,rx n trll11 ,,BHroL]-la'',
H 6eI{3LII'1} tl'1 ralv{n

Heo6xo,qHMu Pa3peuleb{HJr;

5.10. feitc,rBHsra, KOHTO 80.&,Ir

Il0 yH!{luoxalre,

roBpexAaHe

H

OTCTpalIflBaHe Ha

ApylH ap'redtar<ru - CBI4.(eTeICTBA
aKU]i]4,
3A q0Bel[r(oro o6ttranaHe Ha neu-\epHTe, ocBeH npoBe)*(AaHe Ha cI-IacuTeIIHI'1
K0laTo H.[]\4a Ap\i r Ha{{HH 3a Cilae'Bat{e }la xopara;

L{CTOpHqecKr4 pHcy}rKr.l, HaltnMcvl, apKeoJlolHqecKH }1

5.11. VHnruoxaBaHel noBpe)iulaHe
crpyKrypa;

\4ilil

OTCTpaHflBAI{e

Ha

e.'leil',teHTH

5.12. YnrautolKaBaHe, yBpexiAaHe ld npeMecrBaHe Ha o6eflri
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;
pacTelli'{e
5.14. YHraur0)r(aBaHe, yBpex/laHe H l{3HacflHt Or fie[lepara Ha
1-r1X;

5.15. Ee.JnofioeHo,

x,Borlrll,

Or

oT

HJIH

EeulepHaTa

IleqepltaTa

I{a

qBCT!1 OT

ynoiirane, yJlaB,flllc. younarte, npertacfiHe. 3aA'bpxaHe B nIlell

KoHTo

Ha

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

'r'rlxHoro pa3BHTHA;
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HII{ npeMecTBaHe ila rHe]Aa
5'16. YHNutoXaBaHe, yBpexAaHe, ctsrapaue
HHo ;
ne tqepaTe BpeMei Ho l'liln nocroff
)K!{ Bo1'tl 14' Kol'rro o6urasa'r

}.{Jl}4

IeI.oBI4tIlt]

Ha

{

5.l7.PasxonaBaHeHace.fl'Hi\,IeHTy1,',I3Hac,He,flpeHaoflHe,DoBpexi]laHel{JIklyHHruo}I(aBaHe
olHal ecKI'1
Ha II aJleoHTojl oll( Ki'.l l{ x H Apxec}n

H AX

OilK}i I

qacTH OTTflx B lle[tepuTe;
x(l',{B0TH}',{ ltr'1!l
5.18. I4rxu.lpXfli{e HAX(HB}I HJIII M'bpTB]i
Ha neu{epHllre BxoiloBe;
5.19. 3acr'inBalle, 3anyuBaHe H pa3pyllIaBaHe
"r'par{ttl.t HaIIil},Ic}I HJ]H 3HallH

llo

CTeHH"I'e. TaBaHa H,ll{

5.20. I.}ocraBxI.le Ha KaKB},ITo },i J{a Ca
pa(tnpaHercl;
no}la c {43KJ]ruqeHue 3a uerl{re Ha Kaprol
ocBeli c Kyl{era'} He06xoAIaNtH
5.2i. tloceuleHl{eT0 c lloN{alxH}l X{HBOTHH,

13a

L:llact.lTelllll',t

aKU?II.'I'

6.

5 ce gonycrcar B creAF{H're cj'lyqau:
kl:Kn}o.ieHl.ra n :a6paHrare ilo roqKa
Ha o1'Bop}"1} eB}p3aHH C npoyqBaHero
Kotlaellero Ha csIHMel{TH t'{ pa3Lltl4pflBaHero

6.1.IIpra

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

it;

r
KAKTO N sa cl6upaHeTo ila
oT cKaJ1H' Mltllepa'rlkr nln (locl't'lttt'
qenll ;
H 3a Hayq llo H3CI eA(]}la*l'e'ic ltH

seo6xo,qun'rc,3a olla3Bane'ro
6,3.3aB3eN1AHeT0 riaoopalun
pacTsH

6"4.

Itfl t'ulH

)KH BOTH

Ilpu ilponexAallero

IIa apxeonoruqecKu pa3KoilKlI;

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

. Ilpt,t t{uxauu

'

H3KjlK)LIeHI,In or. :la6paHl4Te
o6cr.ogrefic.I'Ba B IlBuep},ITe He ce AonycKa'r

:]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.

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

"[l!"'npu

oT HaqaIHl4KA Ha o'rAe'l

ce oc'IlulecTBslla
9- Kourporrr Il0 l&nbr.iHeHi4eTo HA 3AilOBeATa Aa
* I"lepHr'rx l{ 3aMecr}JHK-IlHpeKTOpa raa [pltpoAeH rlapK "Bilrou]a"
,,1[1{,* npn PI,{OCB
cr,o6pa:uo

KONlnerer{T}{OCTTa HNI'

Ha caiiroBeTe
HaCTO,fiL[aTa 3anoBe,!,;la 6b^e l(alleHa
10,3a uu$opuarlra, }]a 3ailHTepe0oBal.{l4Te,
naPl4OCB-l-lepHrlrinlIilfiBt'tlorua,KaKro14nocraBeHaHaBHAl"loM'c'l'oHacrpaAaral"la
or K'hAero c"bu{o Iqe Nloxe Aa ce tloJl}'t1rd uu$opHtaunx
Kuetc.rBo tiocueri, OorrulHa flepHI1K,
Ileu]epilre Ha rep?tropuflTa sa ll[l lJnTouia'
3a pex!{[la Ha floceruaHi4e B
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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
JAHAIII. APX, CHE]KAHA nEl

1',
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“
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