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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.“ 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. 
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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

„Пролес Инженеринг“ ООД започна „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“ 

 

 

Започна актуализацията на План за управление на Природен парк „Витоша“ за период 2015-2024 

г., разработването на геобази данни, карти и разработване на нова географска информационна система 

на парка. Тя е част от проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, 

финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р България чрез ОП 

„Околна среда“.   

 

 На 5 март от 13:00 ч. в централната сграда на БАН ще се проведе работна среща за 

оповестяване на проекта за новия план за управление на Витоша пред широка общественост, на която 

„Пролес инженеринг“ ще представи концепцията и графика си за работа. Актуализацията е проектиранa 

като основен анализ на съществуващия План за управление и неговото изпълнение, установяване на 

обективно настъпили важни промени и проблеми и запълване на празноти от информация, необходима 

за съставянето на новия план за управление на ПП „Витоша“.   

 

Кой ще работи по актуализацията  

 

 Новият актуализиран план за управление на Витоша ще се разработи от 45 членен екип от 

известни научни работници и висококвалифицирани експерти. В процеса на работата, от най-ранна фаза 

ще бъдат включени всички основни заинтересовани страни и административни структури, отговорни за 

прилагането на държавната политика по екологията, защитените територии, икономика и социална 

политика. Целта е да се създаде нов план, който да бъде разпознаван от всички заинтересовани страни 

като документ за партньорство и резултат от екипната работа на организации с различни интереси, но 

обединени от обща визия за развитие и постигане на ползи за местните общности и отговорност за 

съхраняване на уникалните качества на Витоша.  

 

График на работата 

 

 През март ще стартират неформалните консултации със заинтересованите страни. На www.pu-

vitosha.com ще бъде публикувана покана за набиране на възгледи и мнения, като се предвиждат и 

персонални срещи за прецизиране на дадените предложения и препоръки.  

 

 На 28 август 2015 г. ще бъде представен цялостният проект за план за управление на Витоша, 

като преди това ще бъдат проведени специализирани семинари за всички негови основни части- 

абиотични и биотични компоненти, социално-икономически характеристики и др. 

 

 Частите на плана за управление на ПП „Витоша“ ще бъдат регулярно публикувани на 

страницата на проекта. Обществено обсъждане на предложения план за управление на Витоша 2015-

2024 г. ще бъде  проведено на 30 септември 2015. След отразяване на целесъобразните препоръки 

актуализираният план за управление на природен парк „Витоша“ ще бъде внесен в МОСВ за по-

нататъшно  разглеждане и приемане - първо от Висшия експертен екологичен съвет и след това от 

Министерски съвет.  

 

        „Пролес Инженеринг“ ООД 
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