
Програма „Политики за младежта  
   в сферата на околната среда“  
  

Дейностите против бракониерство на диви кози се изпълняват от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Национален 
парк Рила по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“ на Министерство на околната среда и водите.  

Безплатно еднодневно обучение на тема 
„Опазване на дивите кози в НП Рила“ 

Програма  

 
На обучението ще бъде представена работата на парковата охрана в защитени територии и със защитени 

видове - превенция на бракониерството, законова рамка и подаване на сигнали 

Дата на провеждане: 26.11.2022г. 

7:45 – Събиране за тръгване към НП Рила - на паркинга пред  Национален стадион „Васил Левски“; 

08:00 – Тръгване с автобус към НП Рила – Парков участък Мальовица; 

10:00 – Пристигане на стартова точка за започване на прехода – Централна планинска школа (ЦПШ) Мальовица; 

10:15 – 10:30 Представяне на работата на Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“ и Дирекция на национален 
парк “Рила“ – Естество на работата в защитени територии; 

10:30 – 10:45 Кратко представяне от СДП Балкани за спецификите на работата с балканската дива коза 
(Rupicapra rupicapra balcanica) – базова информация за биология, екология и етология на вида; 

10:45 – 11:00 Кратко представяне от ДНП Рила за организиране на охраната на националния парк, превенция на 
бракониерството, законова рамка и начини за подаване на сигнали; 

11:00 – 12:00 Преход от ЦПШ Мальовица (Меча поляна) до хижа Мальовица 

12:00 – 12:30 Обяд – Разходите за обяд не се покриват от обучението – моля, носете си сандвичи, или друга 
лека храна и вода 

12:30 – 16:30 Обход на района за наблюдение на диви кози и/или следи от жизнена дейност.  

Забележка: Дължината на обхода ще зависи от метеорологичните условия в деня на обучението. 
- при хубаво време наблюденията ще бъдат направени по маршрута х. Мальовица – Втора тераса - х. Мальовица, 
- при дъждовно време наблюденията ще бъдат направени с тръба от района на хижа Мальовица; 

16:30 – 17:30 Преход от хижа Мальовица до ЦПШ Мальовица 

17:30 – Отпътуване с рейса за София 

19:30 – Пристигане в гр. София на паркинга пред  Национален стадион „Васил Левски“ 

За да се запишете моля отворете QR кода и попълнете формата :) 


