
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН 
ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.  

ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И КАРТИ 
И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

НА ПРИРОДЕН  ПАРК „ВИТОША“ 
 
 
 
 „ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА С УЧАСТИЕ НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И КАЛЕНДАР НА 
ДЕЙНОСТИТЕ“   

 
 
 

Инж. Антоний Стефанов 
Управител на Пролес Инженеринг ООД  



ПОДХОД НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ    

  
Моделът на взаимодействие/комуникация с местните власти и 
институции се базира на разбирането, че общественото 
участие е един от основните инструменти за 
валидизиране на всеобхватната дейност по опазване на 
биоразнообразието. Чрез повишаване на обществената 
ангажираност и съзнание, ние целим да се спечели подкрепа за 
опазване на биоразнообразието за територията на ПП „Витоша“, 
едновременно със социалните аспекти на устойчивото ползване 
на природните ресурси, основно за туризъм и рекреация, на 
столичани и на др.местни общности. 



Икономическо  
влияние 

Секторът по опазване на околната 
среда / Устойчиво развитие на 
защитените територии (по ЗЗТ и ЗБР) / 

ЗАОБИКАЛЯЩА / ВЪНШНА СРЕДА 

ВЪТРЕШНА СРЕДА 

Официална под-система 
Институции / Ползуватели /  Здравно-Спортно-Турист- 
индустрия  и услуги / хора / Заинтересовани страни 

Неформални под-системи 

стратегия управление 

цели структура 
технология 

стопански дейности 

културно-историческа-демографска 
политици ръководство 

EU      Оперативни 
програми, вкл. ОПОС; 
Инвестиции  в спортно – 
туристическия сектор и 
свързаните услуги; 
Донорски фондове  / 
програми и др.  
  

Народно събрание / МС 
ЕС /ЕП, СЕ,  ЕК / Договори, Съдебни 

 М еждународно: ООН /Конвенции по ОС 
 Европейски  регламенти/директиви 

PEFC / FSC / ISO Стандарти 
Нива на ефективност 

Социални очаквания 

Традиции ,  Култура 
Образование  

 Нац.законодателство по ОС, ГС, 
кадастър, ТУ, строителство, 
земеделие,  образователна 
система 

Поминък,  Спорт  и Туризъм 

фиг. 2 Схема на заобикалящата среда с множество заинтересувани страни 



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА  СЪС  ЗС (1):  
  

 Стимулиране на диалога и дискусиите - създаване на условия за 
провеждане на дебат, предоставяне на балансирана и обективна 
информация, както и осигуряване на възможност гражданите да 
изразяват своите очаквания и страхове;  

 Неутралност при отстояване на позицията за устойчиво 
развитие и ползване на природните ресурси - балансирано и 
екологосъобразно, социално отговорно и икономически 
обосновано развитие на природния комплекс; 

 Прозрачност - регулярно и своевременно, съобразно 
технологичния процес, информиране на обществеността;  

 Координация с други програми, изпълнявани от държавната 
администрация и външни партньори; 



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА  СЪС  ЗС (2):  
 

 Ефективност на разходите - постигане на максимални 
резултати с наличните ресурси;  

 Партньорство -  тясно сътрудничество със заинтересованите 
страни / групи лица;  

 Комуникация на „местно ниво" - разпространение на 
информацията на лесен и разбираем език; 

 Принципи на ефективно въвличане и равнопоставеност на 
заинтересованите страни; 

 Спазване принципите на обществена консултация, по 
отношение опазване и управление на околната среда, 
съобразно  приетия график на дейностите и на събитията. 



ОСНОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ СЪС ЗС / Целеви групи: 

 РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ, в т.ч.: Срещи за 

изслушване  (х 3 бр), Дни на отворените врати  (х 3 бр),  7 

раб.срещи по части от ПУ, 3 бр. Семинари с 

представителите на ОКС и други ЗС, Среща за 

оповестяване и Обществено обсъждане ; 

 КОНСУЛТАЦИИ със  ЗС по конкретни теми ; 

 ВЪПРОСНИК – споделен на www.pu-vitosha.com ; 

 ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – папка, банер и др.; 

 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ – 2 бр. 

http://www.pu-vitosha.com/


ГРУПИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА / Целеви групи (1): 
 Възложител: ДПП „Витоша“  ИАГ - Дирекции „Гори и лесовъдски 

дейности“ (Отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на 
горите“)  и „Инвентаризация и промени в горските територии“. 

 Държавни органи и институции: МОСВ, Дирекция „НСЗП”; РИОСВ - 
гр.София и Перник, Басейнова дирекция – район  Западно-Беломорски и 
Дунавски, ИАОС – Регионална лаборатория; МРРБ; МВР: НСЗНБА,  
КСС; РДГ София и Кюстендил,  Лесозащитна станция – гр.София, 
Семеконтролна станция – София; ЮЗДП – ТП (ДГС „София“, ТП ДЛС 
„Витошко – Студена“);  Дирекция «Общински гори» към СО; Обл. служба 
„Земеделие“ – гр.София, Агенция по кадастъра – гр. София; Областна 
администрация: гр. София – град, Софийска, гр.Перник, др.; 

 Местните власти: представители на администрациите на общини: 
Перник, Столична община, Самоков, Радомир, както и на конкретните 
кметства с територия в ПП; 



ГРУПИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА / Целеви групи (2): 
 Местни общности, вкл. собственици на земи и гори в ПП; 
 Академични среди :  ЛТУ, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, И-т за гората към БАН, И-т 

по биоразнообразие и екосистемни изследвания,  НПНМ и др. 
 Културни и образователни институции, имащи отношение към територията на парка 

– МК, НИНКН, РИМ -областен център, МОН и др.; 
 Неправителствен сектор, имащ отношение към Проекта: БФ „Биоразнообразие“, 

БДЗП , „Природа за хората и регионите“,   WWF, НСОБ, БТС, БЧК - ПСС  и др. 
 Местния бизнес сектор – ползватели в парка: фермери, производствени 

предприятия, инвеститори на проекти в областта на ВЕИ, строителни предприемачи 
фирми за добив на дървесина и недървесни продукти, агенции за недвижими 
имоти, туроператори, представители на средния и малкия бизнес, в т.ч.: хотели, 
хижи, ски писти и др. 

 Професионални и браншови организации; 
 Медии; 
 Широка общественост. 



ЕТАПИ И СРОКОВЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 1.   

№ 
ДЕЙНОСТ ПО ЗАДАНИЕ / УЧАСТНИЦИ 

„Разработване на ПУ на ПП „Витоша“ за периода  2015-2024 г.“ 
ЦЕЛ НА СРЕЩИТЕ / СЕМИНАРИТЕ 

СРОК  /  ДАТА 
по Договора 

и Място 
ПЪРВОНАЧАЛНИ СРЕЩИ   

1. РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ  НАЧАЛОТО НА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПУ  
Информиране на ЗС за целите, процеса, задачите и предстоя-щите 
дейности/форма на приемане на мнения и предложения, вкл.по 
електронен  път. 

   05.03.2015 
Гр. София, 
Голяма зала БАН 

1.1. „СРЕЩИ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ“ СЛЕД ОПОВЕСТЯВАНЕТО 
В населените места /райони/ в непосредствена близост до парка 
(изборът предстои да се направи съвместно с Д ПП и общинските 
администрации): Столична Община ( ул.Московска или в Район 
Панчарево (за с.Бистрица, с.Железница), Район Витоша (за кв. Симео-
ново, кв.Драгалевци, кв.Бояна, кв.Княжево, с.Владая, с. Мърчаево); 
Община Перник (за с.Рударци, с.Кладница, с.Боснек, с.Чуйпетлово); 
Община Самоков – с.Ярлово, кв.Ярема, със съдействието на 
Дирекцията на парка, както и на Столична община, Община 
Панчарево, Община Самоков... 

07-09.04. 2015 г.  
Столична 
Община 
/Район/, 
Общински 
центрове – 
Перник/Радоми
р и Самоков  



2. РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ ПО ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПУ: 
(двудневни) 

РАБОТНИ СРЕЩИ с експерти на ДПП, ЕУП, ИАГ, Д „НСЗП“ и др. 1-2 дни  

СЕМИНАРИ с представители на Заинтересованите страни с участие и на 
Общественият Консултативен Съвет към ДПП, централни, областни и местни 
ведомства, административни структури, служби, институти, собственици, НПО, 
общественост , други заинтересувани. 

2-ри ден (само 
когато е указано) 

  
2.1.   

Първа работна среща - двудневна 
Работна среща с експерти на ДПП, ЕУП, ИАГ, Д „НСЗП“ и др.   
за представяне и обсъждане на Част 1: „Характеристика на абиотичните 
фактори“  т.1.8-1.11 от ПУ / Първи модул 

 12-13.05.2015 
На т-ята /в 
региона/ на ПП 
Витоша 

  
2.2.   

Втора работна среща - двудневна 
Работна среща с експерти на ДПП, ЕУП, ИАГ, Д „НСЗП“ и др.   
за представяне и обсъждане на Част 1: „Биологична характеристика“  – 
т.1.12 - 1.15, включително от ПУ Втори модул 

09-10.06.2015  
На т-ята /в 
региона/ на ПП 
Витоша  

2.3 Трета работна среща - двудневна 
Работна среща с експерти на ДПП, ЕУП, ИАГ, Д „НСЗП“ и др.   
за представяне и обсъждане на Част 1:  раздел“ Културна и социално- 
икономическа характеристика“ – т.1.16 - 1.20– Трети модул 

18-19.06.2015  
На т-ята /в 
региона/ на ПП 
Витоша  



Дейност No 1: Подготвителна работа  
 
1.1. Набиране, проучване и 
предварител  на оценка на 
съществуваща информация   
1.2. Попълване на основни празноти в 
информацията  
1.3. Програма (схеми) за ангажиране 
на заинтересуваните страни   
1.4. Интегрални информационни 
системи, ГИС архитектура и база 
данни 

ПУ на   
ПП Витоша 

Обществено обсъждане  
В Е Е С към  МОСВ 

Подкрепящи дейности и  
управление на проекта, 
финанси/софтуер 

Екип на проекта + Научен Съвет +  Поддръжка 

Експертен 
Съвет  
към ИАГ / МЗХ 

Програми на ЕС 
 Национална политика по ОБР 
 

МОСВ / ИАОС / ОПОС /  НСЗП/  ОПОС / 
ЕФРР / КФ НСОБР; НПОБР, ЗБР,  ЗЗТ, 
ЗООС, 
Директива 92/43/ЕИО; Конвенции; 
Директиви, Резолюции , други 

Д ПП Витоша 

- 

 ЕУП/ към  
ПП Витоша 

Дейност No 6: Организация и 
провеждане на обсъждания, работни 
срещи, семинари, консултации и О.Обс. 
•Организация и провеждане на работни срещи / 
семинари, обсъждания  с представители на ЕУП 
и др.експерти. 
• Организация и провеждане на Общ.Обс. с 
предст-ли на ЗС за запознаване , по етапи и на 
ОО за представяне на проекта на ПУ... 
• Представяне на проекта на ПУ пред ВЕЕС. 
• Отразяване на целесъобр. предлож . от 
Общ.обс. и на бележките от ВЕЕС. Дейност No 3: Екологична и 

Социалноикономическа оценка 
•3.1. Първа оценка (екологична, 
социално-икономическа и потенциална 
стойност на ПП) 
3.2. Определяне на дългосрочните цели и 
приоритети 
3.3. Втора оценка  

Окончателен доклад и   
П л а н  з а  У п р а в л е н и е 

Институции 

 

ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ 

МЕСТНИ ИНТЕРЕСИ 
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Дейност No 4: Подготовка на Части 3, 4 и 5 на ПУ и на 
съответните приложения 
4.1. Разработване на Част 3 -функционалното 
зониране на територията на ПП Витоша, норми, режими, 
условия и препоръки за управление... 
4.2. Разрабоотване на Част 4 – Операт.задачи и 
предписания за опазване и  ползуване, проритизиране  
4.3. Разработване на Част 4 - едногодишен и 
средносрочен работен план (за първите 5 г.) на 
действие на  ПУ.  
4.4. Разрабитване на Част 5 - Преглед на 
изпълнението на целите и задачите 

Схематична диаграма  на Методологията за изпълнение с основни дейности и взаимовръзки фиг. 3 

Екип на проекта + Научен Съвет + Поддръжка 

Дейност No 5:  Разработване на доклади, отчети, 
сборници и на др. приложения 
•Встъпителен, Тримесечен, Шестмесечен доклади ; 
• Окончателни отчети от проучвания и изследвания ; 
• Предваителен доклад на ПУ ; 
• ОКОНЧАТЕЛЕН доклад на ПУ ; 
• Съгласуване с Възложителя ; 
• Документация от проведено Общ.Обсъждане ; 
• Свитък “Общ.Обсъждане : Протокол и Справка ... 
•Съставяне на коригиран окончателен доклад.; 
• Свитък “ПрироденПарк  Витоша и хората” 

Дейност No 2: Теренно-проучвателна / 
описателна част 
 

2.1. Разработване на Част 0 – Въведение 
и Част 1: Описание и оценка  
2.2: Характеристика на абиотичните 
фактори. 
2.3. Биологична характеристика – 
екосистеми и биотопи, растителност  
2.4. Биологична характеристика – 
актуализ. инвентаризация и 
характеристика на горските територии 
2.5. Биологична характеристика – 
ФЛОРА    
2.6. Биологична характеристика – 
ФАУНА 
2.7. Културна и социално-икономическа 
характеристика, Ползуване 
2.8. Ландшафт 
2.9. Състояние на компонентите на 
околната среда    



e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

e-mail: info@proles.bg  

mailto:info@proles.bg
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