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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” 
 

изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. 

_____________________________________________________________________________ 

 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.“ 
 

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 
за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи документи - 

Предварителни отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на 

разработване на Плана, доказващи изпълнението на конкретния етап, 

включително и разработените части на Плана за управление на  

Природен парк „Витоша“ 

за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 год. 

 

 

София, 03.04.2015 г. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АПУ Актуализиран План за управление 

АИС Археологическа информационна система 

БАН Българска Академия на Науките 

ВЕЕС Висш експертен екологичен съвет 

ДПП Дирекция на Природен парк 

ЕУП Екип за управление на проекта 

ГИС Географска информационна система 

ГБД Гео-бази данни 

Д „НСЗП Национална служба за защита на природата / Дирекция към МОСВ 

План‘1 План за управление на ПП „Витоша“ 

План‘2 Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 

EUNIS Информационна система на Европейския съюз за природата  

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗС Заинтересовани страни 

ИАГ Изпълнителна агенция по горите 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

КВС Карта на възстановената собственост 

КК Кадастрална карта 

ЛТУ Лесотехнически университет 

ЛУП Лесоустройствен проект 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МКП Мониторингови пунктове  

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

НАИМ Национален археологически институт с музей 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 

НПО Неправителствена организация 

ОКС Обществен консултативен съвет 

ОП Общинско предприятие 

ПП Природен парк 

ПУ План за управление 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

ТП ДГС/ДЛС Териториално поделение Държавно горско/ловно стопанство 

УО Управляващ орган 

ЮЗДП Югозападно държавно предприятие 

GPS Глобална позиционираща система 
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Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи 

документи - Предварителни отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на 

разработване на Плана, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и 

разработените части на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ 

за периода 01.01.2015 – 31.03.2015 год. 
 

Име: ланд. арх. Димитринка Иванова Берберова 

Позиция в екипа: Ръководител на Екипа 
 

Дейности: 
 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  

Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП 

„ВИТОША“  

1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази 

данни по направления и компилация на наличните данни – обсъждане. 

 Дирекцията на ПП „Витоша“ е предоставила съществуваща информация от 

проучвания и разработени проекти изготвени до момента, както и данни за текущи 

проекти и дейности имащи отношение към планиране на управлението. 

 Набиране, преглед  и описване на базовата информация. 

 Предоставяне на експертите от Екипа според техните компетенции 

 Определяне на информация и данни, от значение за настоящия План за управление. 

1.2.Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с данни,  съществиващи в Д 

ПП, ИАГ и МОСВ и, от други заинтересовани страни и/или чрез директни собствени 

изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви  

 Приоритизиране на нужната информация, въз основа на опита и добрите практики в 

интегрираното планиране на управлението на защитените територии. 

 Оценка на качеството на съществуващата информация, спрямо изискванията на 

Заданието и изготвянето на анализ на пропуските. 

 Установяване на идентифицираните пропуски и зависимости към планираните 

дейности, които биха могли да доведат до забавяне  
 

 

1.3.Изпълнение на Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните страни в 

процеса на изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за 

изработване на ПУ пред местните власти и общности. 

 Провеждане на поредица от срещи с Възложителя за подготовка и включване в 

Процеса на разработване на ПУ. 

 Идентифициране на заинтересованите страни (ЗС) в района на проекта и провеждане 

на срещи с тях в началния етап на проекта, за очертаване на визията и основните 

планирани дейности на проекта. 

 Отразяване на очакванията на заинтересованите страни, по отношение на техния 

принос към процеса и приемането на плана за управление, чрез избраните подходи за 

взаимодействие с тях (съгласно Встъпителния доклад) 

 Споразумяване за целесъобразни изменения при необходимост. 

 Организиране на среща със ЗС за оповестяване на целите, процеса и задачите; 

обсъждане на наличната информация 



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.“ 

 

  

 
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 

P
ag

e2
 

 

1.4.Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 

на ПП „Витоша“.  

 Дирекцията на ПП „Витоша“  предоставя цялата налична необходима информация и 

картни основи (от План‘1, вкл. ГИС, актуалните КВС и кадастрални карти,  

ортофото, топографска карта) за допълнителни теренни проучвания на експертите.  

 Резултатите от тях ще бъдат нанесени в ГИС системата на територията и 

предоставени на експертите по инвентаризация и планиране. 

  Подготвя се информация от съвместени цифрови модели на Кадастралната карта- 

землища от Район Витоша (с. Мърчаево, с.Владая, кв.Княжево, кв.Бояна, 

кв.Драгалевци, кв.Симеоново) и Район Панчарево – с.Бистрица и с. Железница), 

Карти на възстановената собственост, Горскостопански планове (лесоустройствени) 

на ТП ДГС „София“, ТП ДЛС „Витошко-Студена“ и за прилежащите територии, 

Ортофото планове, топографски карти. 

 За целта ще се използват стандартните етапи при създаване на ГИС за установяване 

на пресечната точка (индексиране) на всички информационни източници, използвани 

за разработване на управленските цели и проекти. 

 Подготвяне на цифрови модели за представяне на основните характеристики и 

предвидени зони и дейности. 

 Дейностите по разработване на ГИС компонентата към ПУ ще се развият в 2 части: 

Проверка на актуалността на съществуващата ГБД в Дирекцията на  ПП „Витоша“ (а) 

и разработване на изискуемите се по Задание бази данни и картен материал към ПУ(б)  

 

ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейност No 2: Теренно-проучвателна и аналитична работа -  подготовка на Част 1 на 

плана за  управление и на съответните приложения към него  

 Разработване на Част 0 – Въведение и Част 1: Описание и оценка – „Обща 

информация“ 

 Характеристика на абиотичните фактори 

 Биологична характеристика – екосистеми и биотопи, растителност 

 Биологична характеристика – растителност / Гори / Актуализираща инвентаризация 

на горските територии 

 Биологична характеристика – Флора 

 Биологична характеристика – Фауна 

 Културна и социално-икономическа характеристика  - Ползване на парка и на 

прилежащите територии, социално-икономически аспекти; 

 Ландшафт; 

 Състояние на компонентите на околната среда. 

 

Дейност No 3: Подготовка на Част 1 и Част 2 на Плана -  Първа и Втора оценка 

 Изготвяне на ПЪРВА ОЦЕНКА на плана (екологична, социално-икономическа и 

потенциална стойност на ПП). 

 Формулиране на ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ за екологично и 

социално-икономическо развитие на ПП „ВИТОША“, вкл. с оценка и ревизиране на 

главните цели формулирани в План‘1. 

 ВТОРА ОЦЕНКА - Ефект на ограниченията и Потенциални възможности на парка. 
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ДОКЛАДНА ФАЗА 

Дейност No 4: Подготовка на Част 3, Част 4 и Част 5 на Плана за управление и на 

съответните приложения към него 

 Разработване на Част 3 на ПУ - Функционално зониране на територията на ПП 

„Витоша“, норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите  и на 

мониторинга; 

 Разработване на Част 4 на ПУ – Оперативни задачи и предписания за опазване и 

ползване. Определяне на  Приоритетите,  Програми за действие и Проекти, които да се 

прилагат за постигане на дългосрочните и оперативните цели на ПУ; 

 Разработване на Част 4 на ПУ - Оперативни задачи и Средносрочен Работен план за 

първите 5 години на действие на Плана. План за първата година от действие на АПУ – 

Едногодишен оперативен план; 

 Разработване на Част 5 - Преглед на изпълнението на целите и задачите   

 

Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, протоколи и др. 

приложения  

 Подготовка на Встъпителен доклад до Възложителя с План-график за поетапно 

изпълнение на поръчката, план за теренна работа и Списък на заинтересованите лица и 

организации при разработване на Плана за управление 

 Тримесечни доклади за изпълнението на План-графика до Възложителя с приложени 

съпъстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, вкл. и 

разработените части на Плана за управление; 

 Предварителни/Окончателни доклади/отчети от проучвания и изследвания в процеса 

на ПУ;    

 Проект на Плана за управление         

 Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане за 

представяне  в Д ПП за внасяне в МОСВ 

 Документация от проведено Обществено обсъждане, 

 СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и 

препоръки” за внасяне от Възложителя в МОСВ в едномесечен срок от датата на 

Общественото обсъждане  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност No 6:   Организация и провеждане на работни срещи, семинари,  консултации 

и на Обществено обсъждане  

 Организиране в началния етап на разработване на Плана на Работна среща със 

Заинтересованите страни за оповестяване на целите, процеса и задачите; обсъждане на 

наличната информация. 

 Подготовка и провеждане на срещи с представители на заинтересованите страни от 

общините в района на ПП „Витоша“ за очертаване на визията и основните планирани 

дейности и проекти заложени в плановете им за развитие за програмния период 2014-2020 

г. 

 Уточняване на целевите групи предложени със Заданието и окончателното им 

определяне, за бъдещо взаимодействие и провеждане на разяснителна кампания  

 Организация и провеждане на работни срещи, семинари, обсъждания с 

представителите на Екипа за управление на проекта и с други експерти от ДПП, ИАГ, 

НСЗП, РИОСВ, представители на заинтересовани страни от ОКС, и др. на резултати от 
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раздели и части от АПУ, както и Проекта на Плана за управление. 

 Обществено обсъждане на Проекта на Плана за управление съгласно изискванията на 

Заданието. 

 Отразяване на целесъобразните предложения от Общественото обсъждане 

 Внасяне на Проекта на План за управление чрез ДПП „Витоша“ за представяне пред 

ВЕЕС – МОСВ в срок до 28.10.2015 год. 

 Отразяване на Решенията и бележките от ВЕЕС - МОСВ. 

 Внасяне на Проекта на План за управление  в МОСВ чрез ДПП „Витоша“  

  

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

ФИНАНСИ 

Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси 

 Мониторинг за вътрешен контрол съгласно Системата за управление на качеството, 

осъществяван чрез фигурата на „Упълномощен представител на ръководството“ – 

обучен одитор по системата ISO 9001-2008; 

 Осъществяване на вътрешен независим контрол за верификация и валидизация на 

резултатите, чрез инструментариума „Научен съвет“ към Екипа разработващ ПУ. 

 За изпълнение на горните основни дейности е разработена  специална „Програма за 

Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“, която включва конкретни 

дейности по етапи и видове дейности. 
 

 

Извършена работа по дейностите през периода: 
 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  

Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП 

„ВИТОША“  

1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази 

данни по направления и компилация на наличните данни – обсъждане. 

 Администриране на Екипа и предоставяне на налична базова информация 

предоставена от ДПП „Витоша“; 

 Предоставяне на Екипа на отговори на изискана информация от други 

заинтересовани страни и източници на информация (чрез кореспонденция до 54 

адресата заинтересовани национални, регионални и местни институции, академични 

общности, институти на БАН и НПО) на разработени и текущи проекти за 

територията на ПП „Витоша“, финансирани от бюджета на РБългария и донорски 

програми с цел информация за съществуващи проекти и избягване на двойно 

финансиране  (Приложение №1).  

 Проучване, обобщаване и анализиране на предоставената от ДПП 

„Витоша“ информация за горските територии в ПП „Витоша“.  

1.2.Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с данни,  съществиващи 

ДПП, ИАГ и МОСВ и, от други заинтересовани страни и/или чрез директни собствени 

изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви  

 Предоставяне на допълнителна информация от Дирекция на ПП „Витоша“ с Приемо-

предавателни протоколи No 2/26.01.2015 г., Приемо-предавателен протокол No 

3/13.03.2015 г. и No 4/17.03.2015 г.    Съдържанието на информацията е предоставено 
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в цифров вид, а отделни проекти на хартиен носител; Предоставяне на том: 

Приложение - Отчети от проучвания на експертите към План‘1, налични в Дирекция 

„НСЗП“; 

 Искана информация от държавни и общински предприятия и поделения 

стопанисващи територията на ПП „Витоша“: ОП „Управление на общински земи и 

гори, ТП ДГС „София“, ТП ДЛС „Витошко-Студена“ свързана с необходима 

информация по частите на разработващият се План‘2; 

 Попълване на изходните данни от ДПП „Витоша“ с допълнителни от 

„Агролеспроект“ ЕООД. 

 Попълване с информация от ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“ за 

проведени мероприятия (сечи и залесявания), както и за регистрирани нарушения, 

ловностопански и противопожарни мероприятия през изтеклия 6 год. период.  

 Попълване с информация от проведен Авторски надзор за изпълнение на ЛУП  на ТП 

ДГС „София“, 2014 г. 

 Искана информация от регионални контролни органи на МОСВ - РИОСВ-София и 

РИОСВ-Перник, относно процедирани преписки за планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения процедирани по Наредбата за осенка на съвместимост с 

предмета и целите на опазване на защитени зони Натура 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие и Екологични оценки по Закона за опазване на околната 

среда за територията на ПП „Витоша“, свързана с частите на разработващият се 

План‘2 

 

1.3.Изпълнение на Програма (схеми) за ангажиране на заинтересованите страни в 

процеса на изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за 

изработване на ПУ пред местните власти и общности. 

 Провеждане на срещи с Възложителя за изпълнение на изисквания от Техническата 

спецификация – представяне на Встъпителния доклад, Екипа за изпълнение на 

поръчката, подготовка и включване в Процеса на разработване на ПУ на широк кръг 

заинтересовани страни, избор на Обществен консултативен съвет към ДПП „Витоша“. 

 Съвместно с Дирекцията на ПП „Витоша“ допълване списъка на идентифицираните  

заинтересованите страни (ЗС) в района на Природния парк, провеждане на избраните 

подходи и политики по отношение на техния принос към процеса и приемането на 

плана за управление, чрез  взаимодействие с тях (съгласно Встъпителния доклад); 

 Подготовка и съгласуване с ДПП и УО на ОП „Околна среда 2007-2013“ - МОСВ на 

Банер на проекта, който указва приноса на ЕС и ОП „Околна среда 2007-2013 г. и 

Папка-джоб за целите на информираност и публичност на процеса на разработване 

на Плана за управление; 

 Подготовка и дизайн на Сайт за договора с предмет: „Актуализация на плана за 

управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г., вкл. разработване 

на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ – 

съгласуване с ДПП и УО на ОП „Околна среда 2007-2013“ – МОСВ. 

 Организиране на Работна среща със Заинтересованите страни за оповестяване 

началото на „Актуализация на плана за управление на природен парк „Витоша“ за 

периода 2015-2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС 

на Природен парк „Витоша“. Представяне съвместно с Дирекцията на ПП 

„Витоша“ целите и особеностите на Плана за управление, процеса на разработване с 

участието на заинтересованите страни; Подготовка и съгласуване с ДПП „Витоша“ на 

материали за срещата и пресконференцията; 
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 Организиране и провеждане на пресконференция предхождаща работната среща със 

заинтересованите страни за оповестяване началото на разработване на Актуализация 

на плана за управление на ПП”Витоша” за периода 2015 – 2024 г., изпращане на 

покани до  национални и регионални  медии за участие в пресконференцията.  

 Съставяне база данни на медии и журналисти от регионалните и национални медии 

за комуникация в процеса на реализация и представяне на Актуализацията на ПУ на 

ПП „Витоша”; Подготовка на прессъобщение, публикация на сайта на проекта и 

направен клипинг;  

 Поддържане от страна на Изпълнителя на връзка със звеното за публична 

комуникация в Дирекцията на ПП „Витоша” и УО на ОПОС-МОСВ и други звена и 

отдели, свързани с дейността на ПП „Витоша“ в МОСВ, които са в помощ на 

дейността на екипа разработващ  Актуализация на ПУ на ПП „Витоша”. 

 Съставяне на Въпросник за проучване на мнението и отношението на 

заинтересованите страни към защитената територия ПП „Витоша“. Въпросникът 

отразява очакванията на ЗС по отношение на техния принос към процеса и 

приемането на АПУ. 

 Подготовка и организация от страна на „Пролес Инженеринг“ ООД за провеждане на  

срещи за изслушване с общинските, районни и кметски администрации, 

представители на общинските съвети в началния етап на АПУ, за очертаване на 

визията и основните планирани дейности за развитие свързани с Природен парк 

„Витоша“ и Прилежащите му територии. 

 

1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 

на ПП „Витоша“.  

 

 Работа по запознаване с предоставените цифрови данни от Дирекцията на ПП 

„Витоша“ и цялата налична информация: цифров модел CAD формат за територията 

на ПП и Цифрови модели (КВС), както и информация за ГИС от съществуващи 

проект; 

 Анализ на цифровите данни и систематизирането им за класификациране на 

наличната информация за изготвяне на класификационна схема; 

 Организиране на данните в предварителна структура на базата данни; 

 Работа по оценка на информацията за точност, пълнота и актуалност. 

 Проучване и откриване на данни от различни източници на информация за едни и 

същи обекти, които следва да са анализирани и структурирани за бъдещо 

организиране в единна база данни без загуба на информация; 

 Обсъждане с гл. специалист ГИС към Дирекция на ПП „Витоша“ получената 

информация на цифров носител.  

 Работа по създаване на единен цифров модел за нуждите на АПУ на ПП „Витоша“ 

  

ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейност No 2: Теренно-проучвателна и аналитична работа -  подготовка на Част 1 на 

плана за  управление и на съответните приложения към него  

 Проучване, анализ и оценяване на набраната информация по направления 

 Подготовка за теренно-проучвателна работа включваща картен материал, ГИС-

слоеве, GPS с инсталирани цифрови карти; 

 Разработване частично на Част 0: Въведение и Част 1: Описание и оценка – „Обща 
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информация“ 

т.0.1.ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

(ПЛАН‘2) НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“; 

0.1.1.Законова и нормативна основа; 

0.1.2. Настъпили след 2005 г. промени, свързани с територията на ПП „Витоша“; 

0.1.3. Необходимост от съвременно управление на ПП „Витоша“, съобразено с 

европейското законодателство. 

0.2.ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН‘2 – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ 

ОБСЪЖДАНИЯ 

0.2.1.Процес на разработване 

0.2.2. Участници 

0.2.3. Изисквания към участниците 

0.2.4. Етапи и обществени обсъждания при изготвяне на План‘2 

0.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

0.3.1. Предназначение на План‘2 като инструмент за постигане на главните цели 

0.3.2. Особености на План‘2 

ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.3. ЗАКОНОВ СТАТУТ 

1.4. СОБСТВЕНОСТ 

1.5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 

1.5.1. Организационна структура и администрация 

1.5.2. Персонал – функции  

1.5.3. Материално-техническо обезпечаване 

1.5.4. Финансиране 

1.5.5. Други държавни, общински и обществени организации 

1.5.6. Функции на други органи с отношение по сигурността и здравето на посетителите, 

борба с пожарите, развитие на туризма и др. 

1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 

1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ПП 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 

1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази 

данни по направления и компилация на наличните данни – обсъждане. 

 Набавена е основна част от необходимата информация за анализа на климатичните 

елементи и факторите, влияещи върху формирането на местния климат. 

Информацията е проучена и анализирана от гледна точка на съответствие с целите 

на плана. След предварителна оценка на наличната информация са установени 

слабите страни и необходимите допълнителни данни за провеждане анализ на 

тенденциите в съвременния климат на ПП „Витоша“; 

 Прегледани са предоставените данни от Дирекцията на ПП „Витоша“ – План‘1;   

ГИС базата от данни изготвена от тях; книгата „Природното богатство на Природен 

парк Витоша“; 

 Направен е преглед на съществуващата информация, предоставена от ДПП 

„Витоша“, както и предоставената информация от изследователски проекти и 

резултати, засягащи територията на парка,  преглед на научната литература, свързана 

с геоложкия строеж, морфоструктурното развитие и особеностите на релефа на 

Витоша, както и формите на релефа, образувани от съвременните морфогенетични 
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процеси и рискови процеси – денудационни заравнености, склонови стъпала, речни 

тераси, наносни конуси, свлачища и др. Преглед на наличните едромащабни 

геоложки, топографски карти, модела на релефа и хидрографската мрежа на ПП 

Витоша; 

 Проучени са наличните източници на информация отнасящи се до хидрологията и 

хидрографията на ПП „Витоша“. Те включват три групи източници: проекти, 

монографии и научни статии, справочници и наръчници за хидроложка 

информация, ГИС бази данни; 

 Тъй като липсва информация за хидрохимичния статус на водните тела в парка, са 

определени контролни пунктове за вземане на водни проби за физико-химичен 

анализ по показателите, заложени в заданието за актуализиране на плана за 

управление, за 14 водни тела в пресечните им точки с границите на парка. 

Пробовземането ще се извърши на 01-03 април 2015 г., като на терена ще се 

определят географските координати с GPS, ще се измери рН, електропроводимост и 

ще се фиксира разтворения кислород, а във взетите водни проби ще се определи в 

лабораторни условия по стандартни методики съдържанието на разтворен О2, БПК5, 

Перманганатна окисляемост, неразтворени вещества, твърдост, NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, 

SO4
2-

, Cl
-
, Na

+
, Pb, Cd, Mn, Zn и иригационен коефициент; 

 Извършен е преглед на документи, във връзка с източници на информация за 

определяне на екологичното състояние на водни тела, категория „реки“ по елемент 

фитобентос в съответствие с Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните 

води в съответствие с чл. 135, ал.1, т. 9 от Закона за водите (ДВ бр. 22/ 5.03.2013 г.) и 

изменение от 23.09.2014 г.; 

 Събрана е информация за водохващанията и разрешителните за тях, 

водоснабдителните мрежи, санитарно-охранителните зони, канализационните 

системи и пречиствателните съоръжения от посочените по-горе източници на 

информация. 

 Направен е преглед на съществуващата до момента информация за почвите на 

територията на ПП „Витоша”. Литературните източници са посочени в „Преглед и 

оценка на съществуващите източници на информация”. Оценката показва, че 

липсва  необходимата информация за дефинирането на кафявите горски почви като 

Dystric или Eutric на ниво вид по базовата класификация на почвите в страната 

(1992); разнопосочност на извършваните във времето почвени анализи и отсъствие 

на информация за изискуеми, съгласно Заданието показатели, като: данни за 

почвена структура, плътност, порьозност, водни свойства, активна киселинност 

(рНН2О), запаси с фосфор и калий. Очаква се попълване на информацията с базата 

данни от мониторинговите пунктове на ЛТУ, разположени по северните и източните 

склонове на Витоша (МКП-Гори), за оценка и мониторинг на горските екосистеми. 

Напълно отсъства каквато и да е информация за Техногенните почви, формирани в 

границите на Парка, резултат от провежданата добивна дейност и въздействието на 

последната върху засегнатите територии.  

 Отсъства точна информация в МРРБ и МОСВ за броя и годините на експлоатация 

на съществуващите на територията на ПП „Витоша“ кариерни обекти; 

 Отсъства информация в ИПП „Агролеспроект“ за предвидени и изпълнени дейности 

по рекултивация на нарушените терени на територията на Парка; 

 Проучване и предварителна оценка на съществуващата информация отнасяща се за 

Почвени процеси – ерозионни процеси и съществуващи противоерозионни 

съоръжения и тяхното състояние на територията на ПП „Витоша” 
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1.2.Попълване на основните празноти в информацията с данни, съществиващи ДПП, ИАГ 

и МОСВ, и от други заинтересувани страни и/или чрез директни собствени изследвания и 

специфични проучвания, вкл. полеви  

 Идентифицирани са празнотите в наличните бази данни на ДПП, ИАГ, МОСВ, 

НИМХ и са определени необходимите данни за изследване на съвременния климат 

и съответните станции. Необходимо е допълнително набавяне на данни за 

елементите на климата (температура, валежи, вятър, слънчево греене и слънчева 

радиация, облачност, вегетационен период) за станциите „Черни връх", „Алеко“, 

„Офелии“, „Ветровала“, София, Банкя, Ихтиман, Брезник, Трън за изготвянето на 

таблици за период 1961 – 1990 г. и съвременни данни за периода 2005 – 2012 г. и 

анализ на данните. 

 Събрана е научна литература и допълнителни карти и схеми от библиотеките на 

МГУ „Св. Иван Рилски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Основните празноти в 

информацията за геоложки строеж ще бъдат попълнени с помощта на актуална и 

съвременна научна информация, засягаща територията на парка; използване на 

актуален модел на релефа, по който ще бъде изготвена геоморфоложка карта; 

използване на актуални данни за наличие на рискови геоморфоложки процеси – 

свлачища, срутища, лавинни улеи и др. 

 В резултат на анализа се установи, че липсва съвременна информация относно: 

 Водни запаси в снежната покривка за периода 2005-2012 г.; 

 Липсват исторически данни за минималния отток за периода 1975-2012 г. 

 Липсват данни за хидрохимичния статус на водните тела, поради което е необходимо 

да се вземат водни проби от основните водни тела в пресечните точки с границите на 

парка, в съответствие със заданието; 

 До сега не е оценявано  екологичното състояние на водните тела, категория „реки“ по 

елемент фитобентос в съответствие с Наредба Н-4 за характеризиране на 

повърхностните води по чл. 135, ал.1, т. 9 от Закона за водите (ДВ бр. 22/ 5.03.2013 

г.) и изменение от 23.09.2015 г.; 

 Във връзка с установените празноти в информацията с данни се предвижда взимане 

на почвени проби от всички установени почвени типове, както и от територията на 

кариерните обекти. 

 Идентифициране на кариерните обекти; 

 Събиране на информация за почвената ерозия, наличие и състояние на технико-

укрепителни съоръжения, необходимост от изграждане на нови на територията на 

ПП „Витоша“ от различни източници, предоставена от ДПП информация и други 

проучвания свързани с ерозионни процеси. 

  

1.4.Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 

на ПП „Витоша“.  

 Прегледани са предоставените пространствени ГИС данни от Дирекцията на 

природен парк Витоша, като специално внимание бе обърнато на геоложките слоеве 

и данните отнасящи се за релефните форми, водните тела и почвените типове. 

ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейност No 2: Теренно-проучвателна и аналитична работа -  подготовка на Част 1 на 

плана за  управление и на съответните приложения към него  

 Наличните данни и тези, които ще бъдат изработени и описани в процеса на работа, 

ще бъдат верифицирани, чрез теренни наблюдения при подходящи климатични 
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условия. 
 Подготовката на Част 1 на ПУ ще бъде изготвена по предварително набраната 

научна информация, а теренно-проучвателната работа ще бъде извършена при 

подходящи метеорологични условия (липса на снежна покривка), с цел валидиране и 

допълване на информацията за геоморфоложките процеси на територията на ПП 

„Витоша“ 

За отчетеният период са извършени следните дейности по разработка на част 

„Характеристика на абиотичните фактори“: 

А) Направен е литературен преглед на съществуващата информация: 

 План за управление на ПП «Витоща» – 2004- 2014 г, приет 2015 г., арх. Станоева, 

Агролеспроект, БАН и ЛТУ; 

 Климатичен справочник на България, 1959 

 Справочник на валежите в България, 1962 

 География на България, Физическа география, БАН, 1982 

 География на България, Физикогеографско и социално-икономическо райониране, 

БАН, 1989 

 Физическа география на България, Милан Георгиев, 1985 

 Климатът на България. Изд. на БАН, под ред. на Св. Станев, М. Кючукова, Ст. 

Лингова. С., 1991 

 Екологическо проучване на община Витоша – Агролеспроект, 1989; 

 Териториален анализ на природен парк „Витоша” в качеството му на крайградска 

природна територия.в изпълнение на Компонент 3 на проект №0574R2 (PERIURBAN 

-Парковете в периферията на урбанизираните територии –подобряване на условията 

на околната среда), финансиран по програма „INTERREG IVC” 

 Попов А. (ред.). 2014. Природното богатство на Природен парк „Витоша”. Дирекция 
на Природен парк „Витоша”. ISBN 978-954-92829-8-6 

 Природният и икономическият потенциал на планините в България, том1, Природа и 

ресурси, 1989, БАН 

 Гочева, А. Изследване разпределението на средноденонощната температура на 

въздуха в планинските райони на България посредством регресионен анализ. Сп. 

„Хидрология и метеорология”, год. XXXI, кн. 5. Изд. на БАН, С., 1982 

 Събев, Л., Св. Станев. Климатичните райони на България и техният климат. Тр. на 

ИХМ, том V, Изд. наука и изкуство, С., 1959, 176 стр. 

 Станев, Св. Разпределение на средните месечни и годишни температури в България. 

Изд. на ЦМИ, С., 1954 

 Горнокредните дайкови комплекси от Витоша. 

 Микроструктурни изследвания на Витошкия плутон. 

 Структура на Витошкия плутон. 

 Горнокредните вулкански и инструзивни комплекси от Витоша. 

 Златоносните разсипи около Витоша. 

 Минералите на Витоша 

 Магменото сърце на Витоша – изученост и проблеми. 

 Влияние на минерало-петрографските особености върху физико-механичните 

свойства на кариерните материали от Витоша. 

 Геоложки феномени - http://mgu.bg/geosites/zlatnite-mostove.html 

 Геоложки феномени - http://mgu.bg/geosites/vitosha.html 

 Геоложка карта на България в М 1:100 000, Картен лист „Перник“ и записките към 

него. 

http://mgu.bg/geosites/zlatnite-mostove.html
http://mgu.bg/geosites/vitosha.html
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 Панайотов М. Установяване влиянието на екстремни климатични явления чрез 

дендроекологичен анализ 

 Бакалов П. Образуването на Витоша 

 Радев Ж. Има ли следи от дилувиално заледяване на Витоша 

 Георгиев  М. Геоморфология на източния склон на Витоша 

 Алексиев Г. Гравитачни отсядания и тяхното отражение в морфологията на 

планинските склонове (на примера на Витоша и Рила) 

 Константинов  Х. Геоморфоложки анализ на изодефната карта на Витоша 

 Канев Д, К. Константинов Геоморфоложко развитие на Витошката планинска 

морфоструктура 

 Георгиев М. Геоморфология на северния и северозападния склон на Витоша 

 Димитров С. Витошкият плутон 

 Петров П. Относно някои морфометрични показатели на Витоша и тяхното 

геоморфоложко значение; 

 Христов Р. Геоложки и геоморфоложки изследвания на Железнишко-Бистришкия 

район заедно с източните и северните склонове на Витоша 

 Христов Р. Геоложки и геоморфоложки изследвания на Витоша планина 

 Бележки върху златоносните речни и езерни утайки по долината на река Огоста и 

около Витоша. 

 План за управление на речните басейни в Западнобеломорски басейн, том 2. р. 

Струма за 2010- 2015 г.; 

 Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 

Западнобеломорски район, 2014. Приложения 4 и 5. (www.wabd.bg); 

 План за управление на речните басейни в Дунавски басейн, р. Искър за 2010- 2015 г; 

 Отчет по проект N 5103020-11-654 „Изготвяне на воден баланс за територията на ПП 

„Витоша“, 2011 г.; 

 Отчет за състоянието на водите на територията на природен парк „Витоша“- 

опазване на питейните води, състояние на пречиствателни станции и ВиК мрежи, 

състояние на реките и други водоеми, 2011 г. 

 Поредица от проекти за санитарно-охранителни зони около каптирани извори 

(Селимица, Групата, ПСС, Сълзица, Конярника, Черни връх, Александър Логистик, 

Бай Кръстю, хижа Алеко) и речни водохващания (Меча поляна, Морени, Кумата, 

Офелиите и Селимица) за захранване на чешми за обществено водоползване на 

територията на ПП „Витоша“; 

 Данни от собствен мониторинг на „Софийска вода“ за повърхностните води на 

територията на ПП „Витоша“ за 2012 г.; 

 Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в 

Дунавски район за басейново управление, 2014. (www.bd-dunav.org); 

 Генерални схеми за използване на водите в районите за басейново управление,том V, 

Западнобеломорски район, БАН- Институт по водни проблеми; 

 Герасимов, С, 2000, Методика за възстановяване и генериране на редовете на 

естествения отток, том I, към Генерални схеми за използване на водите в районите за 

басейново управление на РБългария, Договор с МОСВ; 

 ГИС база данни 

 Проект:”Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и 

намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях” 

 Йорданов, Л., Планината Витоша, Земиздат, София, 1977 

 Бележки върху златоносните речни и езерни утайки по долината на река Огоста и 

http://www.wabd.bg/
http://www.bd-dunav.org/
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около Витоша. 

 Колчаков, Ив., А. Лазаров, И. Малинов. Изготвяне на почвена карта и почвена 

характеристика на Парк „Витоша”, включваща събиране, анализ и обработка на 

наличната картна и друга информация за почвената покривка на територията му. В: 

Природен парк „Витоша”. План за управление.  Почвена характеристика., С., 1999. 

 Лесоустройствен проект на ДГС „София”, област София, Том I. Обяснителна 

записка; Том I Б. Приложения, С., 2009, Глава IX Природен парк Витоша, т. 5. 

Почви. 

 Лесоустройствен проект на ДЛС „Витошко -Студена”, област Перник, Том I. 

Обяснителна записка; Том I А. Приложения, С., 2008. Точка 5. Почви. 

 Отчети по МКП „Гори” за оценка и мониторинг на въздействието на замърсения 

въздух върху горските екосистеми” с възложители: МОСВ и МЗГ – ЛТУ, ИГ-БАН. 

1999, 2003, 2008, 2013 г. 

 Велизарова, Е. 2014. Почви, повлияни от горски пожари – биосферен резерват (БР) 

„Бистришко бранище” и местност „Витошко лале”. Научна конференция по 

случай80 години от създаването на ПП „Витоша” 

 Доклад за собствеността, описанието и характеристиките на обектите и дейностите, 

развивани на територията на Природен парк „Витоша”. СО, 2013 

 Доклад от предварителна оценка за очакваното въздействие от реализиране на СПУП 

за туристическа и ски зона „Алеко” върху земите и горите от горския фонд на 

територията на Природен парк „Витоша”. „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД, март 2010 г. 

 Н. Андреева. Геохимични и минераложки особености на почвите от високите части 

на Витоша във връзка с почвообразуващия субстрат. Дисертационен труд, СУ „Кл. 

Охридски”, с. 161, С. 2014 г. 

 Корине земно покритие, 2012 г. Ски писти – Витоша 

 BGtopo.VJ K-34-059-1; 

 BGtopo.VJ K-34-059-2; 

 BGtopo.VJ K-34-059-4.  

 

Б) Извършен е сравнителен анализ на съответствието между оценките в 

съществуващата информация и актуалните нормативни документи: 

 Закон за водите (ДВ бр. 67/ 27.07.1999 г., с последно изменение ДВ бр. 26/ 21.03.2014 

г.); 

 Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води в съответствие с чл. 135, 

ал.1, т. 9 от Закона за водите (ДВ бр. 22/ 5.03.2013 г.) и изменение от 23.09.2015 г.; 

 Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели, с последно изменение ДВ бр.15/ 21.02.2012 г.; 

 Наредба 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр. 63/ 28.06.2002 г.); 

 Чешмеджиев, С., Маринов, М. Типология на водните екосистеми в България. Сб. 

Юбилейна научна конференция по Екология,, Пловдив, 2008, с. 371-383. 

 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 

establishing a framework for Community action in the field of water policy (WFD/Water 

Framework Directive); 

National report on water management on river-basin level in the Republic of Bulgaria. Review of the 

implementation of the requirements of articles 5 and 6 from the Water Framework Directive 2000/60/EU, 

2005. 

 
 



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.“ 

 

  

 
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 

P
ag

e1
3
 

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 Биологична характеристика – екосистеми и биотопи, растителност; 

 Биологична характеристика – растителност / Гори / Актуализираща инвентаризация 

на горските територии; 

 Биологична характеристика – Флора; 

 Биологична характеристика – Фауна 

1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази 

данни по направления и компилация на наличните данни – обсъждане. 

 Литературен обзор и систематизиране на източниците на информация за 

алгофлората, микофлората, лихенофлората, бриофлората, висшата флора, 

екосистеми, природните местообитания, растителност и лечебните растения на 

територията на ПП „Витоша” 

 Проучване и предварителна оценка на съществуващата информация от Проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните 

местообитания и видове – фаза I” в ПП „Витоша“. 

 

1.2.Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с данни,  съществиващи 

ДПП, ИАГ и МОСВ и, от други заинтересувани страни и/или чрез директни собствени 

изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви  
 Събиране на информация за разнообразието и разпространението на видове от 

алгофлората, микофлората, лихенофлората, бриофлората, висшата флора, 

природните местообитания и лечебните растения на територията на ПП „Витоша”.  
от източници, предоставени от Д ПП и собствени проучвания. 

1.4.Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 

на ПП „Витоша“. 
 Събиране на ГИС информация и създадени досега бази данни в резултат на осъществени 

проекти за разнообразието и разпространението на видове от алгофлората, микофлората, 

лихенофлората, бриофлората, висшата флора, природните местообитания и 

лечебните растения на територията на ПП „Витоша” от източници, предоставени от Д 

ПП и собствени проучвания. 

ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейност No 2: Теренно-проучвателна и аналитична работа -  подготовка на Част 1 на 

плана за  управление и на съответните приложения към него  

 Създаване на предварителни списъци на видове от алгофлората, микофлората, 

лихенофлората, бриофлората, висшата флора, природните местообитания и 

лечебните растения на територията на ПП „Витоша”, включени в референтни 

документи за консервационната им значимост – в Приложения на Директива 92/43 и 

ЗБР, в Червена книга на Р България, т. 1 и т. 3, международни списъци и конвенции 

и др. 

 Систематизиране на наличната информация за ПП „Витоша” в част алгофлора, 

микофлора, лихенофлора, бриофлора, висша флора, природни местообитания и 

лечебните растения на територията на ПП „Витоша” на основата на съществуващата 

научна литература и данните от осъществени проекти на територията на парка, 

свързани пряко или коствено със обектите на изследване. 

 Изготвени са предварителни списъци на алгофлората, микофлората, лихенофлората, 
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бриофлората, висшата флора, природните местообитания и лечебните растения на 

територията на ПП „Витоша”, както и на видовете, включени в референтни документи 

за консервационната им значимост – в Приложения на Директива 92/43 и ЗБР, в Червена 

книга на Р България, т. 1 и т. 3, международни списъци и конвенции и др. 

 

Биологична характеристика – растителност / Гори / Актуализираща инвентаризация 

на горските територии, съгл. Заданието 

 Събрана, анализирана / оценена/ и обработена е цялата предоставена от Д ПП 

„Витоша“ информация за горите, в т.ч.: шейп-файлове с цифрова и атрибутна 

информация. 

 Поискана е информация от ЮЗДП - ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко -

Студена“ за изведените сечи и други дейности през периода 2009-2014 година в 

изпълнение на лесоустройствените проект за частите попадащи в ПП „Витоша“ (по 

видове сечи, по насаждения, по извадена дървесна маса по сортименти и по дървесен 

вид) – извлечение от Регистъра на изведените сечи; извършени залесявания по вид, 

почвоподготовка и дървесен вид; регистрирани нарушения; ловно-стопанска и  

противопожарни дейности; 

 Поискана и получена е от Агролеспроект ЕООД атрибутната база данни от ЛУП на 

ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко – Студена“ и е създадена обща атрибутна база 

данни за горите в ПП „Витоша“ – обединени  частите от ТП ДГС и ТП ДЛС   

попадащи в Природен парк „ Витоша“ (без резерватите).  

 Обработени са цифровите модели („шейп“ файлове предоставени от Д ПП „Витоша“) 

от ЛУП на ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“ и е създаден общ единен 

за ПП „Витоша“ цифров модел / графична база данни. 

 Обработена е, и е съвместена кадастралната информация (от КВС и/или кадастрите, 

предоставени от Д ППВ), след сечение, само за територията на ПП „Витоша“ – 
направена е справка за собственостите на територията на парка.  

 Направен е първоначален анализ – характеристика на горскодървесната растителност 

в ПП „Витоша“, съгласно структурата на Заданието. За целта е използвана 

създадената собствена базова единна (само за ПП „Витоша“) атрибутна база данни на 

горите, съгласно актуалните ЛУП в средата на софтуерния продукт „LP“. 

 Проучени са данните от Авторски надзор за извършената през изтеклия период 

дейност в ТП ДГС „София“ -  частта от територията на ПП „Витоша“.   

 По т. 1.16.5. от структурата на Заданието – се направи първоначален анализ според 

Авторския надзор за изпълнение на ЛУП на ТП ДГС „София“, за частта на ПП 

„Витоша“. 

 Климатични промени, дендрохронологичен анализ и здравословно състояние на 

основни дървесни водове в ПП „Витоша“ 

 Направен e литературен преглед на наличната информация за ПП „Витоша“ по 

лесозащита и дендроклиматология. Чрез наличните таксационни данни и картен 

материал са определени проектни места за залагане на пробни площи и анализи чрез 

дендрохронологичния метод за здравословното състояние на основните дървесни 

видове. В тях ще се събрат и материали за лабораторни анализи, които са свързани с 

важни насекомни вредители и гъбни болести; 

 Допълнени са наличните литературните данни за климатичните промени в България с 

публикации от чужбина и е разработена методика за провеждане на проучванията в 

района на парка. Необходими са многогодишни климатични данни за месечните 

температури на въздуха и месечните валежни суми в района на парка; 
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 Към Предварителния отчет е приложена разработена методика за теренните и 

лабораторни проучвания, които са свързани с анализи за влиянието на 

климатичните промени и биотични стресори върху здравословното състояние на 

основните дървесни видове от р. Pinus, Picea, Quercus и Fagus в района на ПП 

„Витоша“.  

 

Биологична характеристика – Фауна 

1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази 

данни по направления и компилация на наличните данни – обсъждане. 

 Безгръбначни животни 

 Прегледана е литература от 212 научни публикации, дисертации и други 

литературни източници. От тях 121 броя конкретно засягат информация за видове 

от безгръбначната фауна, които се срещат на територията на парка.  Събраната 

литература обхваща всички таксони от безгръбначните и пълно отразява 

публикувания до момента видов състав. Както се очаква най-много данни има за 

Клас Insecta-насекоми (предимно разред Coleoptera, Lepidoptera и Hymenoptera). 

Останалите таксони са по-слабо застъпени. Обхванати са и данни за пещерните 

видове. В процеса на изготвяне на фаунистичен списък е възможно да бъдат 

допълнени данните с литературните източници. Използвани са данните от 

национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I”.  и е направена литературна справка. 

Справката обхвана всички таксономични категории и включва, както изследвания 

на български автори, така и на чуждестранни. Направено е проучване на 

литературата засягаща пещерните безгръбначни. Количеството на информация е 

голямо. Това произлиза от една страна от огромното количество на видове от 

безгъбначните в парка и от друга с факта, че това е една от най-изследваните 

територии в страната. Парка е една от най-изследваните територии в страната и 

събирането на пълна литературна справка за проучванията в района е трудна и 

много обемна задача. 

 Риби 

  Проучена е научната литература и са анализирани изследванията върху 

състоянието на ихтиокомплексите на територията на ПП „Витоша“. Оценено е 

видовото разнообразие на ихтиофауната в парка. Проследени са измененията във 

видовия състав в исторически план и на съвременния етап. Представени са 

съвременните методи за изследване на рибните популации и съобщества по 

публикувани научни материали, съгласно утвърдените Европейски критерии и 

стандарти. Изучени са над 50 научни публикации.   

 Проучванията на ихтиофауната в ПП „Витоша“ и за Егейския водосбор са 

провеждани в 4 основни направления: 

 1. морфология и таксономия на отделни видове (Булгурков, 1958; Дренски, 1951; 

Шишков, 1938 1939; Карапеткова, Живков, 2006; Ковачев, 1923; Моров, 1931; Jankov, 

1987; Паспалев и Пешев. 52/53; Стефанов, 2012); 

 2. фаунистични изследвания за отделни реки, езера, язовири (Булгурков,1958; 

Дренски, 1948; Ковачев, 1921; Михайлова, 1965; Шишков, 1938, 1939; Apostolou, 

2002, 2005; Apostolou, Koutrakis, Pehlivanov, Vassilev, Stefanov, Velkov, 2010; Drensky, 

1930; Karapetkova, Marinov, 1991; Michailova L., 1970; Pehlivanov et al., 2013; Perry, 

2010; Stefanov, 2007; Zivkov, Yankov, 1990); 

 3. влияние на екологични фактори върху развитието и разпространението на видове 
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риби и състоянието на техните популации; мониторинг, методики за мониторинг на 

риби и екологична оценка (Методика за мониторинг на риби, 2013; Чешмеджиев и 

др., 2011; Fame Consortium, 2004; Mihov, 2010; Pehlivanov, 2011; Pehlivanov, Pavlova, 

Vassilev, Apostolou, Velkov, 2012; Pehlivanov et al., 2013); 

 4. влияние на зарибяването и интродукцията върху автохтонните видове и популации 

риби (Диков и др., 1994; Караман, 1924; Карапеткова и др., 1998; Райкова-Петрова, 

2000; Pehlivanov et al., 2012; Uzunova, Zlatanova, 2007). 

 Направени са проучвания за наличието на отрицателно действащи фактори върху 

формирането, развитието и разпространението на рибните популации и съобщества 

на територията на ПП Витоша. Основни отрицателно действащи върху 

ихтиокомплексите 1. изграждане на хидротехнически съоръжения (бентове, 

прагове, водохващания и др.), свързани с нарушаване целостта на реките и 

нарушаващо миграциите и разселването на видовете риби; 

 2. интродуциране на чужди видове риби; 

 3. изсичане на горски масиви, благоприятстващо процесите на ерозия, заблатяване, 

понижаване на речните нива, водещи до намаляване и изчезване на рибните ресурси; 

 4. туристическа инфраструктура, свързана със замърсявания на компонентите на 

околната среда и загуба на биоразнообразие. 

 Систематизирани са основните установени на пропуски в полевите и научни 

изследвания върху ихтиофауната на територията на ПП „Витоша“. Пропуски в 

полевите и научни изследвания са: 

 1. Налице са противоречиви данни за местообитанията и съвременното състояние на 

видовете риби и техния консервационен статус на територията на парка. 

 2. Лисват данни за разпространието и състоянието на популациите на балканската 

пъстърва с оглед предприемане на мерки, ефективни за опазване на видовете и 

местообитанията им.  

 3. Като цяло, слаба проученост на видовете риби и липса на данни за състоянието на 

техните популации (възрастова структура, плътност, честота на срещане и др.) в 

езерните екосистеми на парка. 

 4. Липсват данни за степента на въздействие на интродуцираните видове върху 

автохтонните популации и състоянието на формираните от тях комплекси. 

 5. Необходимост от формулирането на мерки и методи за отстраняване на 

интродуцираните видове риби. 

 6. Изключително малко данните за мониторинг и екологична оценка на основата на 

биологичен елемент риби за сладководни екосистеми от територията на парка. 

 Подготвени са необходимите документи за издаване на персонални разрешителни за 

риболов на територията на ПП „Витоша“от ИАРА, МЗХ и НСЗП, МОСВ ; 

 Подготвена е необходимата екипировка и апаратура за полеви изследвания. 

 Проучен е Плана за управление на ПП „Витоша“. Направена е справка за текущи и 

реализирани проекти на МОСВ и Дирекцията на ПП „Витоша“, отнасящи се до 

опазване на видове риби и техните местообитания. Проучени са стандартните 

формуляри от Натура 2000 за ЗЗ Витоша и видовете риби, приоритетни за 

инвентаризационните изследвания по Натура 2000: Sabanejewiа aurata (балкански 

щипок), Rodeus amarus (европейска горчивка), Barbus plebejus (маришка мряна), 

Barbus meridionalis (черна мряна) на територията на ПП „Витоша“. 

 Земноводни и влечуги 

 Анализ на съществуващата информация (научни публикации, монографии, 

интернет) за състава и разпространението на херпетофауната в границите на 
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Парка.  

 Компилиране на ГИС слоеве за територията на Парка. 

 Анализ на информацията, съдържаща се в Цанков, Н. и кол. 2014. Определител на 

земноводните и влечугите в Природен парк “Витоша”. ДПП “Витоша”, София.   

 Компилиране на ГИС слоеве за територията на Парка. 

 Птици 

 Систематизирана и проучена наличната към момента информация – научни и научно-

популярни статии, монографии, доклади и др., за орнитофауната на територията на 

ПП „Витоша“ и прилежащите райони. Анализ на познанията до момента за птиците 

в ПП „Витоша“ – степен на проученост, наличие на консервационно значими 

видове, насоки за бъдещи проучвания.  

 Детайлна литературна справка за извършените проучавания върху птиците на 

Витоша от средата на 20 век до 2014 г. 

 Анализ на най-важните съвременни орнитолгични проучвания за птиците на ПП 

„Витоша“- работите на Шурулинков и др. (2001), Шурулинков, Даскалова (2014). 

 Актуализиране и систематизиране на наличната информация за орнитофауната на 

територията на ПП „Витоша”. Информацията е допълнена с данни от научни 

публикации, научни проекти и данни на парковата администрация.  

 Бозайници 

 Извършено е актуализиране и систематизиране в кратък текст на наличната 

информация за бозайната фауна, обитаваща територията на ПП „Витоша”. 

Информацията е допълнена с данни от научни публикации, разработвани научни 

проекти и данни на парковата администрация; 

 Извършено е систематизиране на данните относно разпространението на видовете 

от бозайната фауна, обитаващи територията на парка, въз основа на досегашни 

лични полеви изследвания на територията на парка. 

 
 

 КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОЛЗВАНЕ НА 

ПАРКА И НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ: 

 Селищна мрежа, сгради, съоръжения, техническа инфраструктура и 

собственост 
 Запознаване с базова информация, индивидуализираща ПП „Витоша“ и  имаща 

отношение към: 

 Статута и вещните права върху поземлените имоти, намиращи се на територията на 

парка и строежите в тях; 

 Строително-техническите характеристики и устройствен статут на обектите; 

 Административно - териториалната подчиненост на парка; 

 Контактните територии, оказващи въздействие и прилежащата селищна мрежа; 

 Проучена е предоставената по проекта информация и е определен обхвата на 

предстоящите изследвания; 

  Определени са и са проучени допълнителни източници на информация, които могат 

да се ползват  в процеса на разработване на Плана. 

  Определен е обхвата на нормативната база, регламентираща правата на собственост, 

придобиването, управлението, устройството и инвестиционното  проектиране, 

развитието експлоатацията и разпореждането със земите, горите и водите, сградния 

фонд и техническата инфраструктура; 

 Извършени са частични проучвания на терен; 

 На базата на извършената по документи инвентаризация на сградния фонд е създаден 
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е списък на обектите, съдържащ актуална кадастрална информация,  подлежаща на 

прецизиране от проучвания на терен.Тази база е подредена във вид, позволяващ 

извършване на различни по обем и съдържание справки и списъци. 

 Изготвен е Предварителен доклад от проучвания и изследвания. 

 Превенция и борба с пожарите 

 Запознаване с леосустройствените проекти на ТП ДГС „София” и ТП ДЛС 

„Витошко- Студена”, раздел Противопожарно устройство и картния материал към 

раздела. 

 Получаване на справка за избухналите пожари след 2000 г на територията на парка. 

 Лов, риболов, събиране на природни продукти 

 Запознаване с План‘1 и систематизиране на информацията в таблици, подготовка на 

карти схеми и др. с цел подготовка за следващ етап. Събиране на информация от 

различни източници. Запознаване и анализ на подадената информация от Д ПП 

„Витоша“ относно проекти и дейности, имащи връзка с проучвания и данни за 

ловната фауна; 

 Процес на анализиране на наличната информация и съставяне на списък с 

възникнали въпроси. Попълване на таблици, графики и диаграми. Анализ на 

подадената ГИС-база данни относно граници на ловностопански райони и 

разпространението на видовете от ловната фауна в парка; 

 Туризъм, рекреация, спорт, услуги 

 Запознаване с План за управление, 2005 год. Събиране и анализ на информация от 

различни източници. Систематизиране на информация в таблици, подготовка на 

карти схеми и др. с цел подготовка за следващ етап. Запознаване с част „Туризъм“. 

Запознаване и анализ на подадената информация от Д ПП „Витоша“ относно 

маршрутите на територията на парка. Запознаване с представените концепции и 

разработки за развитие на видове туристически дейности и спорт и др. 

 Информираност на обществеността за Природния парк и отношението към 

него 

 Проучване на резултатите от проведеното социологическо проучване на 

общественото мнение  

 Проучване на резултатите от Мониторинга на туристопотока (зимен и  летен сезон) и 

с приложенията (графичен и табличен материал) 
 Направен е преглед и оценка на предоставените налични източници на информация 

от теренните проучвания (доклади, анкетни карти, едномерни разпределения, 

приложения и др.), както и запознаване с всички предоставени административни и 

съдържателни документи/писма, карти и др.  
 Запознаване с информация за прилежащите на парка населени места и др. 
 Преглед на резултатите от полустандартизираните интервюта с основни партньори и 

групи ползватели на ПП „Витоша” и фокус групите с местни жители от прилежащите 

територии на парка. 
 Издирване и запознаване с допълнителна литература, необходима за изпълнението 

на задачите (от Интернет, брошури, туристически карти на парка) 

 Културно наследство 

 Изследване на обхвата на територията на ПП „Витоша“ и прилежащите му 

територии, за която ще се съставят специализирани карти на недвижимото културно 

наследство; 

 В процес на подготовка е картна основа за специализираните карти на КИН на 

територията на ПП Витоша и прилежащите му територии със списъци на общините и 
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землищата. 

 Подготвени писма до НИНКН и НАИМ при БАН, с което да се поискат списъците на 

всички обекти на недвижимото културно наследство на  територията на ПП 

„Витоша“ и прилежащите му територии и на археологическите обекти от АИС 

„Археологическа карта на България”; 

 Събрана и проучена библиография за нематериалното културно наследство, 

запознаване с осъществени проекти и различни инициативи в тази област за 

последния десетгодишен период; 

 Запознаване с библиографски източници за нематериалното културно наследство; 

събиране на информация за дейността на културни институции от района на парка; 

проучване на реализирани проекти, свързани с опазването и популяризирането на 

нематерилното културно наследство до момента; 

 Очертаване на основната картина на състоянието на нематериалното културно 

наследство в района на парка; 

 Ландшафт 

 Преглед на наличната информация за почвите от територията на ПП Витоша от 

следните литературни и картни източници: 

 План за управление на НП „Витоша“ 2005-2014 

 Част 1.19 Ландшафт 

 Схеми 14, 15, 16, 17, 18 и 19 

 Териториален анализ на ПП „Витоша“ в качеството му  на крайградска природна 

територия - в изпълнение на Компонент 3 на проект №0574R2 финансиран по 

програма „INTERREG IVC“. 

 Становища и мнения от препоръки на обществеността 

 Изготвен Предварителен отчет с анализ и синтез на информация касаеща проекта, 

предварителна оценка, анализ на пропуските и съответствие на наличните данни за 

ландшафтите от територията на ПП „Витоша“ 

 Състояние на компонентите на околната среда. 

 Проучване на налична информация, предоставена на проекта, чрез искане за достъп 

на информация от различни институции. Набиране допълнително на официална 

информация от сайтове на различни държавни институции – министерства, агенции, 

общини и др. Проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и 

бази данни за компонентите на околната среда и мониторингови наблюдения; 

 От прегледа на литературните източници и наличните  в тях  данни за компонентите 

на околната среда за общините, в които попада ПП „Витоша“, както и за територията 

на ПП се направени редица констатации: 

 На територията на парка се намират 5 постоянни пробни площи от мониторинга на 

горските екосистеми; 

 Промяната в почвените условия е застъпена и в доклад на Е. Велизарова, ИГ-БАН, в 

който са представени данни за промяна на почвените условия след пожара в 

Биосферен резерват „Бистришко бранище“. 

 Ежегодните национални доклади за състоянието и опазването на околната среда 

предоставят информация за територията на страната по отношение на: емисии на 

вредни вещества и качество на въздуха; управление на водните ресурси и качество на 

водите; земеползване и състояние на почвите; биологично разнообразие; горски 

екосистеми.  Тази информация не може да се използва пряко, но могат да се 



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.“ 

 

  

 
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 

P
ag

e2
0
 

проследят тенденциите за дълъг период от време по отношение на някои от 

компонентите. А за отделни  райони при наличие на проблеми,  е представена и по-

детайлна информация; 

 Тримесечните бюлетини на ИАОС съдържат информация, която може да се ползва 

частично, по отношение на водите и замърсяването на въздуха; 

 В докладите за екологична оценка на ОУП на община Самоков и Столична община е 

представена информация са компонентите на околната среда – въздух, климат, почви, 

земи, земеползване, води, земни недра и минерално биоразнообразие, биологично 

разнообразие, природни обекти, защитени зони, ландшафт, културно-историческо 

наследство, отпадъци; 

 Прогнозите за въздействието върху компонентите на околната среда и попадащите на 

територията защитени зони и територии е в зависимост от заложените в ОУП  

икономически и демографски параметри.  Частично информацията може да се 

ползва, особено като се вземат под внимание развитието на общините и прогнозните 

оценки по отношение въздействието върху някои от компонентите на околната среда; 

 Подробна информация за водите на териториторията на ПП се съдържа в отчета по 

проект „ Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”; 

 Мониторинг 

 Провежда се Мониторинг на горските екосистеми на територията на Парка; 

 Провежда се регулярен мониторинг върху популациите на защитени и застрашени 

растителни и животински видове - Trollius europaeus и Lilium jankae, върху 

състоянието на видове, свързани с Боснешки карстов район - Ophrys cornuta, 

Fritillaria orientalis, Adonis vernalis, Anemone nemorosa, Hyssopus officinalis.   

 След проучване на редки и консервационно значими мъхове на Витоша е стартирал  

мониторинг на Buxbaumia viridis.  

 Провежда се мониторинг на кафява мечка. При провеждане на наблюденията са 

попълвани стандартните формуляри на НСМБР в България, като това спомага за 

стандартизиране и по-добро обработване на информацията.  

 Мониторинг на дива коза.  Наблюдавано е движението и местоположението на 

пуснатите на свобода в парка животни. Установено е, че те предпочитат да се 

придържат към един сравнително ограничен район в близост до аклиматизационното 

ограждение.  

 Подробно проучване на земноводните на територията на ПП „Витоша“. Направено е 

изследване нa видовия състав, числеността на популациите и заплахите за някои 

видове земноводни.  

 Мониторинг на короядното петно в района на Офелиите. Представени са карнети с 

данни и скици на пробните площи в короядното петно. 

 Изграждане на система от постоянни пробни площи за мониторинг на видове и 

съобщества: Поддържа се система от постоянни пробни площи за мониторинг на 

горски съобщества – 9130, 9170, 9410, 91Е0, 91М0, 91H0. Проучване на природни 

местообитания в Боснешки карстов район - картиране и изясняване на 

синтаксономичната им принадлежност по метода на Braun-Blanquet. Изготвена е 

карта с прецезирани граници и разпространение на типовете местообитания 6210 и 

62А0, както и карта с по-големи находища на някои видове лечебни растения. 

Изяснена е синтаксономията на двата типа местообитания. Посочени са редките, 

защитени и ендемични растения, както и някои нови видове, досега непубликувани за 
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региона на на Витоша планина. 

 Мониторинг на въздуха - на „Копитото“ е разположена една от Автоматичните 

измерватилни станции за мониторинг на атмосферния въздух. Станцията е 

извънградска фонова. Измерват се в непрекъснат режим серен диоксид, азотни 

оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици 10, бензен, озон. От получените 

данни (Гостева, 2015) се установява, че за територията на Витоша най-сериозен 

проблем може да предизвика замърсяването с озон. 

 

Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, протоколи и др. 

приложения  

 Работа по подготовка и финализиране на Встъпителен доклад до Възложителя с 

План-график за поетапно изпълнение на поръчката, план за теренна работа и Списък 

на заинтересованите лица и организации при разработване на Плана за управление 

-   Представяне на Встъпителен доклад до Възложителя с План-график за поетапно 

изпълнение на поръчката, план за теренна работа със Списък-Декларация на Екипа и 

документи с доказателства за опит и квалификация на предложените неключови експерти, 

Списък на заинтересованите лица и организации при разработване на Плана за управление, 

внесен с писмо изх. No ПУВ - 08/09.01.2015; 

-     Провеждане на Работна среща при представяне на Встъпителния доклад от „Пролес 

Инженеринг“ ООД на която пред Възложителя е представен Екипа за изпълнение на 

поръчката – 15.01.2015 г. 

-   Представяне на Встъпителен доклад-преработен на основание  No ПВФ-09-7-

1/16.01.2015 г. с приложен Констативен протокол No2 към Договор ОПОС-03-

145/10.12.2014 г., въз основа на протокол No 2/16.01.2015 г. от членове на комисия 

назначена със заповед No2/05.01.2015 г. на Директора на ДПП „Витоша“ – внесен с  писмо 

изх. No ПУВ-14/02.02.2015 г. и Приемо-предавателен протокол 

 Подготовка на Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя  

с приложени съпътстващи документи – Предварителни отчети от проучвания и 

изследвания, извършени в процеса на разработване на плана, доказващи 

изпълнението на конкретния етап, включително и разработените части от Плана за 

управление на ПП „Витоша“ за периода 01.01 – 31.03.2015 година. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност No 6:   Организация и провеждане на работни срещи, семинари,  консултации 

и на Обществено обсъждане  

 Провеждане на работни срещи на Р-ля на екипа, ключови експерти и Управителя на 

„Пролес инженеринг“ ООД  с Ръководството на Дирекцията на ПП „Витоша“, Р-л на 

ЕУП и експерти на ПП „Витоша“ за съгласуване и изпълнение на задачите и 

подготовка на Работната среща за оповестяване началото на разработване на ПУ; 

 Организация по провеждане в началния етап на разработване на Плана на Работна 

среща със Заинтересованите страни за Оповестяване на целите, процеса и задачите; 

обсъждане на наличната информация. 

 Подготовка за провеждане на срещи с представители на заинтересованите страни от 

общините в района на ПП „Витоша“ за очертаване на визията и основните планирани 

дейности и проекти заложени в плановете им за развитие за програмния период 2014-
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2020 г. 

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

ФИНАНСИ 

Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси 

 Прилагане на Сертификат ISO 9001-2008 на „Пролес Инженеринг“ООД; 

 Прилагане на „Програма за Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“. 

 Осъществяване на вътрешен независим контрол за верификация и валидизация на 

резултатите, чрез „Научен съвет“ към Екипа разработващ АПУ. 
 

Резултати: 
 

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  

Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП 

„ВИТОША“  

1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази 

данни по направления и компилация на наличните данни – обсъждане. 

 Разработен Доклад „Преглед и оценка на съществуващи източници на 

информация“ (Приложение №2).   

 Установено е, че всички оценки и категоризации на състоянието на водните ресурси 

са направени с използване на невалидна вече нормативна база (Наредба 7 от 1986 г.), 

поради актуализирането й в съответствие с Директивата за водата 2000/60/ЕС 

(Наредба №4 от 14.09.2012 г., последвало изменение от 23.09.2014 г.).  

 Установено е, че липсва информация за състоянието на водните тела в парка по 

физико-химични показатели за качество; 

 Подготвен е Предварителен отчет за извършената дейност по посочените в началото 

раздели за периода от стартиране на работата по Плана за управление на ПП 

„Витоша“ до 31.03.2015 г.; 

 Определени са водните тела (реки) и контролните пунктове за пробовземане, 

изследване и оценяване в пресечните точки с границите на парка; 

 Подбрани са показателите за определяне, анализ и оценка на състоянието на 

повърхностните водни тела по физико-химични показатели на качество; 

 Уточнена е методиката за вземане на водни проби, методите за физико-химичен 

анализ и статистическа обработка на резултатите. 

 Обработена е цялата предоставена от Д ПП „Витоша“ и Агролеспроект ЕООД 

информация за горите, в т.ч.: шейп-файлове с цифрова и атрибутна информация, 

ЛУП за горите в ПП Витоша, в т.ч. са обединени частите от 2-те стопанства 

попадащи в ПП В (без резерватите) и е създаден общ единен за ППВ цифров модел / 

графична база данни. 

 Направен е първоначален анализ – характеристика на горскодървесната растителност 

в ПП „Витоша“, съгласно структурата на Заданието. За целта е използвана 

създадената собствена базова /единна атрибутна база данни на горите, съгласно 

актуалните ЛУП в средата на софтуерния продукт „LP“; 

 Разработена е и приложена към Предварителния отчет методика за теренните и 

лабораторни проучвания, които са свързани с анализи за влиянието на 

климатичните промени и биотични стресори върху здравословното състояние на 

основните дървесни видове от р. Pinus, Picea, Quercus и Fagus в района на ПП 

Витоша. 

 Систематизирана е наличната информация за ПП „Витоша” в част алгофлора, 
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микофлора, лихенофлора, бриофлора, висша флора, природни местообитания и 

лечебните растения на територията на ПП „Витоша” на основата на съществуващата 

научна литература и данните от осъществени проекти на територията на парка, 

свързани пряко или коствено със обектите на изследване. 

 Изготвени са предварителни списъци на алгофлората, микофлората, лихенофлората, 

бриофлората, висшата флора, природните местообитания и лечебните растения на 

територията на ПП „Витоша”, както и на видовете, включени в референтни документи 

за консервационната им национална и международна значимост – в Приложения на 

Директива 92/43 и ЗБР, в Червена книга на Р България, т. 1 и т. 3, международни списъци и 

конвенции и др. 

 Направена е предварителна оценка на съществуващата информация от Проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните 

местообитания и видове – фаза 1” в ПП „Витоша“; 

 Изготвена е пълна литературна справка за публикуваните данни за безгръбначните 

на територията на Парка 

 Анализиран видовия състав на рибите на територията на ПП „Витоша“ и тяхната 

консервационна значимост; Констатирани са основни пропуски в научните 

изследвания върху ихтиофауната в ПП „Витоша“; Анализирани основните 

отрицателно действащи върху ихтиофауната фактори на територията на Парка;  

Подготвена екипировка и апаратура за теренни изследвания; Подговени документи за 

издаване на персонални разрешителни за улов на риба и за пребиваване в защитени 

територии 

 Анализирана информацията относно земноводните и влечугите, съдържаща се в 

Цанков, Н. и кол. 2014. Определител на земноводните и влечугите в Природен парк 

“Витоша”. ДПП “Витоша”, София; Компилиране на ГИС слоеве за територията на 

Парка. 

 Подготвена детайлна литературна справка за извършените проучавания върху 

птиците на Витоша от средата на 20 век до 2014 г. „Направен анализ на най-важните 

съвременни орнитологични проучвания за птиците на ПП „Витоша“ 

 Актуализирана и прецизирана е наличната информация представена в Предварителен 

отчет, представящ отделните групи бозайници; 

 Резултатите от основните характеристики на селищна мрежа, сгради, съоръжения, 

техническа инфраструктура и собственост и установената фактическа обстановка, 

визирани в Предварителния отчет, дават възможност за извършване на последващи 

анализи и оценки; 

1.2. Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с данни,  съществиващи 

ДПП, ИАГ и МОСВ и, от други заинтересовани страни и/или чрез директни собствени 

изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви  

 Установени са пропуски и неточности в предоставените цифрови модели на 

землищата на населените места, части от които попадат на територията на Парка. 

 Наличието на незатворени контури в цифровите модели КК и КВС налагат 

допълнителни контакти с компетентните органи. 

 Анализирана  е наличната информация свързана с туризъм, рекреация, спорт, услуги. 

В резултат е съставен списък с възникнали въпроси, за набиране на допълнителна 

информация; 

 Систематизирани са знания, информация и данни за обобщаване и анализ на 

резултатите от проведеното Социологическо проучване и мониторинг на 

посетителите в ПП „Витоша“; 
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 Подготвена картна основа за специализираните карти на КИН на територията на ПП 

„Витоша“ и прилежащите му територии със списъци на общините и землищата. 

Подготвени писма до НИНКН и НАИМ при БАН за списъците на всички обекти на 

недвижимото културно наследство на  територията на ПП „Витоша“ и прилежащите 

му територии и на археологическите обекти от АИС „Археологическа карта на 

България”; 

 Очертаване на основната картина на състоянието на нематериалното културно 

наследство в района на парка. Съставен списък в приложение към Предварителния 

отчет; 

 Изготвен Предварителен отчет с анализ и синтез на информация касаеща проекта, 

предварителна оценка, анализ на пропуските и съответствие на наличните данни за 

ландшафтите от територията на ПП „Витоша“; 

 Създадени бази от данни за основни компоненти и фактори на околната среда на 

територията на ПП „Витоша“ – въздух, климат, почви, води, флора и фауна, 

включително и от мониторингови наблюдения. 

 

1.3.Изпълнение на Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните страни в 

процеса на изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за 

изработване на ПУ пред местните власти и общности. 

 Подготвен пълен списък на  заинтересованите страни в района на Природния парк; 

 Подготвен Банер на проекта, който указва приноса на ЕС и ОП „Околна среда 2007-

2013 г. и Папка-джоб за целите на информираност и публичност на процеса на 

разработване на Плана за управление; 

 Работещ Сайт за документи и новини по договора с предмет: „Актуализация на плана 

за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г., вкл. 

разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк 

„Витоша“ 

 Проведена Работна среща със Заинтересованите страни за оповестяване началото 

на „Актуализация на плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 

2015-2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на 

Природен парк „Витоша“ – 05.03.2015 г. гр. София, Голямата зала на БАН;  

 Проведена пресконференция предхождаща работната среща със заинтересованите 

страни за оповестяване началото на разработване на Актуализация на плана за 

управление на ПП”Витоша” за периода 2015-2024 г. –  05.03.2015 г. гр. София, 

Голямата зала на БАН; 

  Съставена база данни на медии и журналисти от регионалните и национални медии 

за комуникация в процеса на реализация и представяне на Актуализацията на ПУ на 

ПП „Витоша”;  

 Съставен  Въпросник за проучване на мнението и отношението на заинтересованите 

страни към защитената територия ПП „Витоша“ (Приложение №3). 

 Изпратени писма-покани от страна на „Пролес Инженеринг“ ООД и съвместно с 

общинските администрации съгласуван график за провеждане на  срещи за 

изслушване с общинските, районни и кметски администрации, представители на 

общинските съвети в началния етап на АПУ, за очертаване на визията и основните 

планирани дейности за развитие свързани с Природен парк „Витоша“ и Прилежащите 

му територии. 
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1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 

на ПП „Витоша“.  

 

 Разработена е предварителна структура на базата данни; 

 Обработени са цифровите модели („шейп“ файлове предоставени от Д ПП „Витоша“) 

от ЛУП на ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“ и е създаден общ единен 

за ПП „Витоша“ цифров модел / графична база данни 

 

ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейност No 2: Теренно-проучвателна и аналитична работа -  подготовка на Част 1 на 

плана за  управление и на съответните приложения към него 

 Подготвена частично Част 0: Въведение; 

 Подготвена частично Част 1: Описание и оценка на Природен парк „Витоша“ от 

Актуализирания план за управление на основата на налична обработена и 

анализирана информация на етап „Предварителни отчети“ от проучвания и 

изследвания в процеса на разработване на Плана за управление, в т.ч. точки и раздели 

от структурата на ПУ.   

  

Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, протоколи и др. 

Приложения 

 Приет Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя, с 

приложени съпътстващи документи за периода 10.12 – 31.12.2014 г. –  с писмо изх. 

No ПВФ-09-3-1/14.01.2015 г. и Протокол No 1 от 14.01.2015 г. от членове на комисия 

назначени със заповед No 2/05.01.2015 г. на Директора на ДПП „Витоша“ и 

Констативен протокол No 1към Договор No ОПОС-03-145/10.12.2014 г.; 

 

 Приет Преработен Встъпителен доклад до Възложителя с План-график за поетапно 

изпълнение на поръчката, план за теренна работа и списък на заинтересованите лица 

и организации при разработване на Плана за управление –  с писмо изх. No ПВФ-09-

60/16.02.2015 г. и Протокол No 4/16.02.2015 г. от членове на комисия назначени със 

заповед No 2/05.01.2015 г. на Директора на ДПП „Витоша“ и Констативен протокол 

No 3 към Договор No ОПОС-03-145/10.12.2014 г.; 

 

 Представен Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя  с 

приложени съпъстващи документи – Предварителни отчети от проучвания и 

изследвания, извършени в процеса на разработване на плана (Приложение № 6) 

доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените части от 

Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 01.01 – 31.03.2015 година – 

03.03.2015 г. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност No 6:   Организация и провеждане на работни срещи, семинари,  консултации 

и на Обществено обсъждане  

 Проведена Работна среща със Заинтересованите страни за оповестяване началото 

на „Актуализация на плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 

2015-2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на 

Природен парк „Витоша“. Представяне съвместно с Дирекцията на ПП 
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„Витоша“ целите и особеностите на Плана за управление, процеса на разработване с 

участието на заинтересованите страни – 05.03.2015 г. в Голяма зала на БАН;  

 Проведена Пресконференция непосредствено преди Работната среща - 05.03.2015 г. 

в Голяма зала на БАН; 

 

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

ФИНАНСИ 

Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси 

 Административно и правно обслужване в офиса на Изпълнителя в гр.София, бул. 

„Христо Ботев“ No 68. Подписани договори с всички ключови и неключовите 

експерти от Екипа, придружени с индивидуални задания и графици за изпълнение на 

поръчката и теренна работа; 

 Предоставени на неключовите експерти от Екипа според техните компетенции на 

базова информация: План‘1, Задание за актуализация на План за управление на 

Природен парк „Витоша“; Предоставени проекти от Дирекцията на ПП „Витоша“,  

разработени за територията на ПП „Витоша“ съгласно Приемо-предавателни 

протоколи от No 1 до No 4 вкл. в цифров вид и друга налична информация – издания, 

том Приложения към План‘1 и др. 

 Предоставени резултатите на всички експерти по компетентност на  получената 

информация с писма и на CD в резултат на искане от страна на „Пролес 

Инженеринг“ до институции и организации относно разработени и текущи проекти 

за преглед, оценка и включване от експертите по целесъобразност в раздели от Плана 

за управление; 

 Проведени срещи свързани с организация и управление в офиса на Изпълнителя с 

експерти по направления – Абиотични фактори, Гори, Местообитания, Растителност 

и флора, Фауна, Културно наследство и социално-икономически аспекти, Връзки с 

обществеността, Географски информационни системи; 

 Проведени срещи на Ключовите експерти с неключови експерти от екипите си за 

уточняване организация, начини, методики, срокове и графици за подготовка на 

задачите. 

 Подготовка и провеждане с ключовите експерти от Екипа на Научен съвет за 

приемане на подготвените документи за представяне на Възложителя. Обсъждане на 

предстоящи дейности – 27.03.2015 г. (Приложение №5 „Протокол от Научен съвет“) 
 

Констатирани затруднения: 
 

 

Мерки за подобрение: 

Необходимост от включване на допълнителни 

неключови експерти по т.1.20 от Заданието – 

Състояние на компонентите на околната среда 

и Комплексен мониторинг; 

 

 

 

 

 

Открити са данни от различни източници, 

които значително се разминават по точност и 

пълнота на обектите при разработване на ЦМТ 

и ГИС - Установи се разлика между 

Предложение за включване на неключови 

експерти проф.д-р Екатерина Павлова  - 

Комплексен мониторинг и доц.д-р 

Марияна Дончева-Бонева – Състояние на 

компонентите на околната среда –  

документи за позиция неключови 

експерти с писмо изх.NoПУВ-32/ 

26.03.2015г.  

 

Необходимо е да се осигури 

допълнителна информация и отделяне на 

допълнителен ресурс за анализ на 

достоверността на данните - повторно е 
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предоставените с „шейп“ файлове графична 

(цифрова) и атрибутна база данни с тази 

предоставена с ЛУП и КВС. Разминаването е с 

около 60 подотдела.  

 

 

 

Има разминавания между предоставените 

граници на ПП „Витоша“, спрямо ЦМ от ПУ – 

2005 г.- вземат се тези, наложени от 

кадастъра/КВС или от предоставения ЦМ. Има 

сериозни разминавания в картирането 

направено с КВС, Кадастър и ЦМ към графика 

от ПУ от една страна и реалната ситуация 

видима от ортофотокартна основа – от друга, 

страна напр. инфраструктурни обекти – пътища 

и др. – сериозни разминавания от реалната 

ситуация. 

 

Обемът на информацията, подлежащ на 

изследване (селищна мрежа, сгради, 

съоръжения, техническа инфраструктура и 

собственост) обработка и подреждане е 

изключително голям в този първоначален етап 

и изисква допълнителен времеви  ресурс. 

Липсата на подходящи метеорологични 

условия възпрепятстват проучванията на терен.  

взет цифров модел и атрибутна база данни 

от Агролеспроект ЕООД и е сверена 

информацията за вече изработения нов 

цифров модел (само) за територията на 

ПП В, с оглед отстраняване на 

несъответствието. 

 

Фирмата изпълнител няма ангажимент да 

коригира целия цифров модел, а само 

измененията установени във връзка с 

изведени лесовъдски мероприятия. Не е 

предвидено в Заданието корекция на 

грешки наложени с КВС, кадастър и ЦМ 

от ЛУП и План‘1. 

 

 

 

 

 

Необходимост от допълнително време за 

окончателна обработка на информацията 

 

Проведени срещи: 
 

 

Резултати : 

15.01.2015 г. – Работна среща с ръководството 

и експертите на Дирекция ПП „Витоша“  при 

представяне на Встъпителния доклад от 

„Пролес Инженеринг“ ООД на която пред 

Възложителя е представен Екипа за изпълнение 

на поръчката. 

 

09.02.2015 г. – Среща за уточняване 

изискванията за представяне на документи за 

неключовите експерти към  Встъпителен 

доклад - преработен 

 

13.02.2015 г. – Среща за решение относно 

място за провеждане на срещата за 

оповестяване извън сградата на ДПП „Витоша“ 

 

05.03.2015 г. – Работна среща за оповестяване 

началото на разработване на „Актуализация на 

Плана за управление на Природен парк 

Постигане на съгласуваност с 

Възложителя за документи и състав на 

екипа от неключови експерти, обсъждане 

създаване на ОКС към ДПП „Витоша“ 

  

 

 

Постигане на съгласуваност с 

Възложителя за документи и състав на 

екипа от неключови експерти 

  

 

Уточняване място на провеждане с 

достатъчно места за поемане на  

участници – заинтересовани страни 

 

Представяне и обсъждане със ЗС на 

процеса, целите и задачите на  

„Актуализация на Плана за управление на 
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„Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. вкл. 

разработване на геобаза данни и карти и 

развитие на Географската информационна 

система  на Природен парк „Витоша“  

(Приложение № 4: Обява за сградите на 

общините и кметствата в района на ПП 

„Витоша“, покана, програма, списък на поканени, 

материали за медиите и пресконференцията, др. 

информационни материали, протокол от 

работната среща, присъствен лист). 
 

16.03.2015 г. – Среща в ДПП „Витоша“ на 

ключов експерт-ГИС от Екипа - В.Алтунян с 

гл.специалист ГИС към ДПП „Витоша“ Н. 

Николов  относно ЦМТ и ГИС 

 

18.03.2015 г. – Среща в ДПП „Витоша“ на 

ръководството на Екипа за ПУ и ръководството 

на ДПП „Витоша“ за съгласуване на 

предстоящи задачи и обсъждане на 

информация за План‘2 

 

27.03.2015 г. – Среща на Р-ля на Екипа с 

Директор на Дирекция „Общински земи, гори, 

водни обекти и околна среда“ и Гл.експерт от 

дирекцията при Столична община за 

подготовка на бъдещи съвместни действия по 

Плана за управление. 

Природен парк „Витоша“ за периода 2015-

2024 г., вкл. разработване на геобаза 

данни и карти и развитие на Географската 

информационна система  на Природен 

парк „Витоша“. Постигната гласност и 

информираност на ЗС 

 

 

 

 

Обсъждане с гл. специалист ГИС към 

Дирекция на ПП „Витоша“ получената 

информация на цифров носител.  

 

 

Постигане на съгласуваност с 

Възложителя и уточняване на срокове и 

етапи за издаване на информационни 

материали от АПУ. 

 

 

Осъждане предстоящи съвместни задачи 

от процеса на разработване на АПУ и 

подготовка на среща със зам.кмет на 

Столична община М.Бояджийска 

 

Изпълнение на графиците: 
 

Спазен План-график   

 Спазен План-график за предаване на материалите и провеждане на работни срещи от 

процеса на изпълнение на поръчката.  

 Проведената  Работна среща в ДПП „Витоша“ с Възложителя за представяне на 

Встъпителния доклад и Екипа е осъществена на 15.01.2015 г. вместо планираната в 

графика на 13.01.2015 г.поради заетост на Директора на ДПП на определената дата; 

 Не е разработен график за теренна работа към настоящия Тримесечен доклад за 

периода м.март – м.август, 2015 г. поради лоши атмосферни условия и невъзможност 

за провеждане през м.март на теренно-проучвателни работи. График за теренна 

работа ще бъде представен в Дирекцията на ПП „Витоша“ на 15.04.2015 г.  
 

Предстоящи дейности за следващия период: 
 

 Провеждане на Срещи за изслушване в общините в периода от 06. – 09.04.2015 г.  

 Попълване на празноти в информацията с данни, съществуващи в ДПП, МЗХ-ИАГ-

ЮЗДП и МОСВ и, от други заинтересовани страни и/или чрез директни собствени 

изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви; 

 Провеждане на етап от нова инвентаризация за актуализация на част от териториите 

в които са извършвани мероприятия през ревизионния период 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

Опис на входящи писма с предоставена информация на разработени и  

текущи проекти за територията на ПП „Витоша“, финансирани от  

бюджета на РБългария и донорски програми с цел информация за 

съществуващи проекти и избягване на двойно финансиране 
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ПРИЛОЖЕНИЕ No: 1 
 

№ по 

ред 
Дата Получено от Относно 

В отговор на 

наш Изх. №/ 

Дата 

Забележка 

1 2 3 4 5 10 

PUV-06 08.01.2015 
СО-ОП УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩ. ЗЕМИ И ГОРИ 

Нямат реализирани текущи и предстоящи за изпълнение 

проекти, финансирани от донорски програми или държавния 

бюджет на територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

СО-ОП Управление на обш. Земи 

и гори  Изх. №: 8/07.01.2015 

ПУВ-07 09.01.2015 
Регионален исторически 

музей Перник 
Нямат проекти отнасящи се до територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РИМ Перник Изх. №: РД 09-02-

01/05.01.2015 

ПУВ-08 09.01.2015 БДЗБР-Благоевград 
Предоставяне на информация със заглавията на проектите и 

бенефициентите по проекти на територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

БДЗБР Изх. №: РД-11-

1/08.01.2015 

ПУВ-09 09.01.2015 РИОСВ-Перник 
Няма реализирани, текущи или одобрени проекти за ПП 

Витоша, в землищата на общ. Радомир и общ. Перник 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РИОСВ-Перник Изх. №: 26-00-3 

(1)/08.01.2015 

ПУВ-13 13.01.2015 РДГ-Кюстендил 
Не участва в текущи и одобрени за предстоящо изпълнение 

проекти в ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РДГ-Кюстендил Изх. 

№:01/09.01.2015 

ПУВ-14 13.01.2015 НСА Васил Левски 

Няма проекти финансирани по донорски програми или 

държавния бюджет за ПП Витоша по ОП Околна среда 2007-

2013 

наш Изх. № 

PUV-

07/05.01.2015 г. 

НСА Васил Левски Изх. №: 

6/12.01.2015 

ПУВ-15 13.01.2015 
Агенция по геодезия, 

картография и кадастър 

Предоставяне на информация за проекти за ПП Витоша, 

Столична община, общ.Перник, общ. Радомир, общ. Самоков, 

обл. София-град, обл. София, обл. Перник 

наш Изх. № 

PUV-

07/05.01.2015 г. 

АГКК Изх. №: 05-3/12.01.2015 

ПУВ-16 13.01.2015 Общ. Перник 

За предоставянето на информация със заглавията на проекти и 

бенефициенти на реализирани, текущи и одобрени проекти за 

ПП Витоша – няма такава 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

Общ. Перник Изх. №: 15/СПУ-8-

1/12.01.2015 

ПУВ-17 14.01.2015 МРРБ-Заместник министър 
Списък реализирани, текущи и предстоящи  проекти за ПП 

Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

МРРБ Изх. №: 70-00-6/13.01.2015 
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ПУВ-18 15.01.2015 БТС 

БТС стопанисва и управлява следните обекти на територията 

на ПП Витоша: хижи Еделвайс, Кумата, Планинарска песен, 

Борова гора, Планинец, Белите брези, Момина скала, Тинтява, 

Алеко, Камен дел, Кикиш, Горски дом, Фонфон, заслон Черни 

връх  

наш Изх. № 

PUV-

07/05.01.2015 г. 

БТС Изх. №: х5/14.01.2015 

ПУВ-19 15.01.2015 
МЗХ „ЮЗДП“ ДП, гр. 

Благоевград 

Нямат  реализирани, предстоящи или текущи проекти за ПП 

Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

МЗХ „ЮЗДП“ ДП, гр. 

Благоевград Изх. №: 116-

1/13.01.2015  

ПУВ-20 15.01.2015 
РБ Министерство на 

икономиката, зам.министър 

реализирани, предстоящи или текущи проекти за ПП Витоша 

са в www.opcompetitiveness.bg, www.eufunds.bg и в инф.с-ма на 

ИСУН на ЕС в България 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РБ Министерство на 

икономиката, зам.министър Изх. 

№: 26-П-1/12.01.2015 

ПУВ-21 15.01.2015 
ЮЗДП-ТП „ДЛС ВИТОШКО-

СТУДЕНО“ 

Нямат информация за предстоящи или текущи проекти за ПП 

Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

ЮЗДП-ТП „ДЛС ВИТОШКО-

СТУДЕНО“ Изх. №: 

50/15.01.2015 

ПУВ-23 19.01.2015 
Областен управител-

обл.София 

Няма изпълнявани и не изпълнява проекти на територията на 

ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

Областен управител на област 

София: Изх.No: 

4704/1/14.01.2015 

ПУВ-24 19.01.2015 
Министерство на младежта и 

спорта 
ММС финансира проекти 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

ММС Изх.No:11-00-

2/2/14.01.2015 

ПУВ-25 19.01.2015 МЗХ-ИАГ-РДГ-София 
РДГ не е бенефициент по проекти и не разполага с информация 

за такива за ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

МЗХ-ИАГ-РДГ-София 

Изх.No:04/15.01.2015 

ПУВ-26 19.01.2015 МОСВ-ИАОС 

ИАОС е бенeфициент по проект DIR-5113024-1-48 „Теренни 

проучвания на разпространение на видове/оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата 

страна-I фаза“ 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

МОСВ-ИАОС Изх.No: 26-00-

4/15.01.2015 

ПУВ-27 19.01.2015 
Аграрен университет - 

Пловдив 
Няма разработвани проекти за ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

Аграрен университет – Пловдив 

Изх.No: РД 12-04/16.01.2015 

ПУВ-29 22.01.2015 

РБ-МОСВ-БД за управление 

на водите-Дунавски район с 

център Плевен 

Бенефициент по Проект „Разработване на ПУ на риска от 

наводнения“ (РПУРН) 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РБ-МОСВ-БДУВ-ДР-Плевен 

Изх. No: 35/20.01.2015 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.eufunds.bg/
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ПУВ-30 22.01.2015 БАН-ИБЕИ има проекти за ПП Витоша-изброени в писмото 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

БАН-ИБЕИ Изх. No: 68-РД-

08/19.01.2015 

ПУВ-31 22.01.2015 МОСВ-ГД „ОПОС“ 

Има детайлна, актуална информация на 

thhp://umispublic.government.bg, модул „Райони за планиране“ в 

ИСУН 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

МОСВ-ГД „ОПОС“ Изх. No: 26-

00-8/20.01.2015 

ПУВ-32 22.01.2015 
РБ-МЗХ-ОД „Земеделие“ – 

Софийска област 

За територията на Софийска област няма данни за реализирани 

проекти, финансирани по програми, отнасящи се за 

територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РБ-МЗХ-ОД „Земеделие“ – 

Софийска област Изх. No: РД-21-

008/20.01.2015 

ПУВ-33 22.01.2015 МЗХ-ИАГ има проекти за ПП Витоша-изброени в писмото 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

МЗХ-ИАГ Изх. No: ИАГ-

1929/19.01.2015 

ПУВ-34 23.01.2015 община Радомир, обл. Перник община Радомир няма проекти на територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

община Радомир  

Изх. No:АО-04-00-3 (1) 

ПУВ-35 23.01.2015 МК-НИНКН 
Опис на наличните в НДА на НИНКН проекти за периода 

2007-2014 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

МК-НИНКН Изх. No: 9100-

1/23.01.2015 

ПУВ-39 04.02.2015 
РБ-МК-Дирекция Еропейски 

програми и проекти 

Предоставяне на информация за реализирани проекти от 

Министерството на културата за територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РБ-МК-Дирекция Еропейски 

програми и проекти Изх. No: 26-

00-3/29.01.2015 

ПУВ-40 05.02.2015 РБ-МТСП 
Предоставяне на информация за реализирани проекти от 

МТСП за територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РБ-МТСП Изх. No: 26-

3/03.02.2015 

ПУВ-42 10.02.2015 РБ-МТ 

Министерството на туризма не изпълнява и не разполага с 

информация за проекти, финансирани по донорски програми 

или държ. бюджет на територията на ПП Витоша 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

РБ-МТ Изх. No: Т-26-П-

02/19.01.2015 

ПУВ-43 12.02.2015 
СО, Мария Бояджиева, 

зам.кмет 

Няма администрирани и координирани от дирекция 

„Общински земи, гори, водни обекти и околна среда“ към СО 

наш Изх. № 

PUV-

03/29.12.2014 г. 

СО Изх.No:СО15-1503-

1/3/11.02.2015 Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

 

Доклад с преглед и оценка на съществуващи източници на информация с 

отношение към „Разработване на Актуализация на Плана за управление на 

Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024  г. включително разработване 
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ДОКЛАД 
  

С  ПРЕГЛЕД  И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ  РАЗРАБОТВАНЕ НА 

„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“ 

 

I. ОБЩА ЧАСТ 

 

Настоящият ДОКЛАД, Приложение № 2 към Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя с приложени 

съпътстващи документи Предварителни отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на плана, 

доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените части на Плана за управление на Природен парк 

„Витоша“ от Проект № DIR-5113326-4-98 „ Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“, Договор № DIR-

5113326-C-010 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ съдържа Преглед и оценка на съществуващи източници на информация, които 

могат да се ползват в процеса на разработването  на „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“. 

Този процес ще продължи за попълване на основните празноти в информацията, чрез срещи с основните заинтересовани страни, 

проучвания, изследвания, инвентаризация, полеви наблюдения или проучвания по специфични проблеми.  За всеки документ, 

прегледът е определил: (а) неговия обхват; (б) съществуващите слаби страни или пропуски; и (в) съответствието, ако такова 

съществува с процеса на разработването  на плана за управление (IV-Таблица) 

 

II. ПРЕГЛЕД  

Документите са резултат от направен преглед на следните основни източници: 

1. Предоставена информация от Възложителя Дирекция на ПП „Витоша“ съгласно писма за искане на базова информация от 

Изпълнителя „Пролес инженеринг“ООД и Приемо-предавателни протоколи от № 1 до номер № 4 вкл. с информация от Дирекция 

на ПП „Витоша“ – съдържащи базова информация от свързани проекти с „Актуализация на Плана за управление на Природен 

парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.“; 

2. Предоставена информация от  Дирекция „Национална служба за защита на природата“ – МОСВ,  чрез ДПП „Витоша“ съгласно 

писма за искане от Възложителя ДПП „Витоша“; 
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3. Предоставена информация  съгласно Приложение № 1 към настоящия Тримесечния доклад в резултат на искана информация от 

държавни национални, регионални, местни и общински администрации, неправителствени организации и др. съгласно писма от 

Изпълнителя „Пролес инженеринг“ООД съгласувано с  ДПП „Витоша“; 

4. План за управление на ПП „Витоша“, 2005 г.; 

5. Приложения към План за управление на ПП „Витоша“, 2005 г.; 

6. Отчети за дейността на Дирекцията на ПП „Витоша“ от 2004 до 2013 г вкл.; 

7. Набавена информация от публикувани проекти, научни трудове и публикации, планове, програми и инвестиционни предложения 

на официални сайтове на институции и организации; 

8. Набавена необходима информация от ИПП „Агролеспроект“; 

9. Набрана допълнително информация от съществуващи източници и обобщена по части и точки на Заданието за разработване на 

Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. от ключовите,  и неключовите експерти от 

Екипа за разработване на АПУ на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. Информацията и Документите са  оценени и описани в 

„преглед“ по показателите (а) неговия обхват; (б) съществуващите слаби страни или пропуски; и (в) съответствието, ако 

такова съществува с процеса на разработването  на плана за управление съгласно Встъпителен доклад към Договор за 

изпълнение на поръчката. 

 

 

III. ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ   

 

Обобщената оценка на съществуващата информация (документи) е в следните основни аспекти: 

 

1. Наличие на нова законова и нормативна уредба, в съответствие с европейското законодателство след приобщаване и приемане на 

РБългария в Европейския Съюз и последни изменения на нормативната база; 

2. Изградена е мрежа от защитени зони в РБългария, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. ПП „Витоша“ е част 

от тази мрежа; 

3. Усъвършенствана е политиката на управление на защитените територии и конкретно на Природните паркове, която възможност 

предоставят оперативните програми на ЕС, други донорски програми и държавния бюджет; 

4. Събран е опит по реализиране на множество проекти и изпълнение на планирани дейности на територията на  ПП „Витоша“ през 

програмния период 2007 – 2013 г., която база данни от разработените проекти и дейности в по-голямата си част е в съответствие с 

изискванията на настоящия договор  „Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“; 
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5. Необходимост от осъвременяване на оценките в съответствие с Директивата за водата 2000/ 60/ ЕС и Наредба Н4 от 14.09.2012 г. 

за характеризиране на повърхностните води в съответствие с чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите, и изменението на тази наредба 

от 23.09.2014 г.; 

6. В План за управление на ПП „Витоша“ са използвани  стари източници на информация и са разглеждани стари възгледи относно 

геоложкото развитие на Планината. 

7. При оценка на съществуващата информация в Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните 

местообитания и видове – фаза I“ е установено несъответствие на референтните площи за природните местообитания описани в 

Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ „Витоша” и тези дадени в разпространение и оценка на ПС за всяко природно 

местообитание по отделно. Извършеното картиране на природните местообитания е на базата на цифров модел за горските 

територии от 1999г. Има нови цифрови модели за горските територии на ПП „Витоша”, които са актуализирани през 2008г. и 

2009г.; 

8. В Доклад „Социологическо проучване на общественото мнение” не е посочен методът на регистрацията (интервю, анкета), както 

и самия въпросник не е приложен. Крайният доклад е едностранен по отношение на анализа на събраната информация от 

количественото социологическо изследване по социално-демографски показатели на респондентите. В Приложение 1 – 

„Двумерни разпределения” към доклада са дадени такива само по един признак/показател -  „община” и то обобщаващ, който не 

дава прецизна диференцирана инфо за мненията на хората и по други признаци 

9. Цифрови данни за организиране в ГИС база данни нямат добра структура. Наличие на повтарящи се данни от различни източници 

и значително различаващи се по точност и пълнота на обектите. Данните нямат изградена топологична структура. 

 

Като цяло, за постигане на актуална картина във всички аспекти на „Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 

2015-2024 г., процесът за попълване на основните празноти в информацията продължава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

IV Таблица: „Преглед  и оценка на съществуващи източници на информация с отношение към  разработване на 

„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“ 
 

Разработил: проф. д-р Надка Игнатова 
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

План за управление на ПП 

«Витоща» – 2004- 2014 г, 

приет 2015 г., арх. Станоева, 

Агролеспроект, БАН и ЛТУ 

В под раздел 1.10.3 

„Качество на водите“ е 

направена оценка на 

водите само по 

биологични показатели 

в съответствие с 

Наредба 7/1986 

(Таблици 13 и 14); В 

раздел 1.16.3 са 

описани 

водоизточниците, 

санитарно-

охранителните им зони, 

водоснабдителните 

мрежи и съоръжения, 

както и 

канализационните 

системи; В раздел 1.17 

„Настоящо ползване на 

природните ресурси в 

прилежащите 

Няма информация за 

хидрохимичния статус на водните 

ресурси, липсват оценъчни 

изследвания върху състоянието на 

повърхностните води по физико-

химични показатели за качество. 

Останалите оценки и 

категоризации на състоянието на 

водните ресурси са направени с 

използване на невалидна вече 

нормативна база (Наредба 7 от 

1986 г.). Необходимо е 

актуализиране в съответствие с 

Директивата за водите 2000/60/ЕС  

и Наредба Н4 от 2013 г., с 

изменение от 23.09.2014 г. 

Няма обособен раздел 

„Хидрохимия“. 

Преобладаващата част съответства на целите 

на плана, но са необходими допълнителни 

проучвания за обособяване на раздел 

„Хидрохимия“ и актуализация на 

информацията в съответствие с промените в 

нормативната база за опазване на водите, 

както в типологията и кодирането на водните 

тела, така и в оценъчната част. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

територии“ са описани 

водоснабдителните 

мрежи за населените 

места по общини от 

контактната зона на ПП 

„Витоша“; В раздел 

1.20 „Състояние на 

компонентите на 

околната среда“ са 

включени оскъдни 

оценки, а в първата 

оценка изобщо не става 

дума за водните 

ресурси; В под раздел 

1.22.1 е оценено 

състоянието на 

канализацията и 

наличието на 

пречиствателни 

съоръжения  в парка.. 

Екологическо проучване на 

община Витоша – 

Агролеспроект, 1989; 

 

Разработена е 

„Генерална схема за 

канализация и 

пречистване на отпадни 

води на НП Витоша“ от 

БОРА-ООД, одобрена 

от ВЕЕС при МОСВ 

през 1992 г.; 

Информацията е непълна, 

необходима е актуализация на 

канализационната система и 

пречистването на отпадъчните 

води във връзка с изпълнението на 

проекти от оперативна програма 

„Околна среда“ след тази 

разработка; 

Има частично съответствие, но е необходима 

съществена актуализация на информацията в 

това проучване. 

План за управление на 

речните басейни в 

Западнобеломорски басейн, 

Извършена е типология 

на повърхностните 

води във водосбора на 

Преобладаващата част от 

анализите са по поречия, 

информацията за територията на 

Информацията съответства на целите на 

плана и е съобразена с Директивата за водите 

2000/60/ЕС. От нея може да се използва само 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e3
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

том 2. р. Струма за 2010- 2015 

г. 

р. Струма (табл.1.8 и 

1.10), обособени са 

водните тела в 

категория „реки“ 

(табл.1.12 и 1.14) и 

категория „езера“ 

(табл.1.15 и 1.17); 

Оценен е натискът и 

въздействието в 

резултат на човешка 

дейност върху 

състоянието на 

повърхностните води в 

басейна на р. Струма; 

Паспортизирани са 

точковите (карта II.1) и 

дифузните (карта II.2) 

източници на 

замърсяване на водите. 

Цялата информация е 

онагледена с богат 

картов материал в 

съответствие с 

Директивата за водите 

60/2000 ЕС;. 

природен парк Витоша е оскъдна, 

особено за състоянието на водните 

тела по физико-химични 

показатели за качество. Всички 

оценки са извършени по 

стандартите в Наредба 7 от 1986 

г., което налага актуализиране на 

състоянието на водните тела по 

екологични и физико-химични 

показатели за качество. 

Необходима е актуализация на 

типологията на повърхностните 

води поради предложени промени 

в „Междинен преглед на 

значимите проблеми в 

управлението на водите в 

Западнобеломорски район, 2014. 

Приложения 4 и 5. (www.wabd.bg), 

както и осъвременяване на  

оценките в съответствие с 

Директивата за водата 2000/ 60/ 

ЕС и Наредба Н4 от 14.09.2012 г. 

за характеризиране на 

повърхностните води в 

съответствие с чл. 135, ал. 1, т. 9 

от Закона за водите, и 

изменението на тази наредба от 

23.09.2014 г. 

незначителна част, отнасяща се за единични 

водни тела на територията на ПП „Витоша“. 

Междинен преглед на 

значимите проблеми в 

управлението на водите в 

След влизане в сила на 

ПУРБ в 

Западнобеломорски 

Преобладаващата част от 

анализите са по главни поречия, 

информацията за територията на 

Информацията съответства на целите на 

плана и е съобразена с Директивата за водата 

2000/60/ЕС. 

http://www.wabd.bg/
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Западнобеломорски район, 

2014. Приложения 4 и 5. 

(www.wabd.bg).  

 

район (2010-2015 г.) е 

извършена промяна в 

представената в плана 

типология на 

повърхностните води и 

са идентифицирани 

нови типове 

повърхностни водни 

тела категория „реки“ и 

категория „езера“. В 

приложения 4 и 5 са 

отразени 

съответствията между 

старата и новата 

типология, които 

трябва да се използват 

в хода на разработване 

на плана за управление 

на ПП „Витоша“ за р. 

Струма и нейните 

притоци на територията 

на парка. Определен е 

натискът от точкови и 

дифузни източници на 

замърсяване върху 

водните тела и са 

обособени тези, които 

са в риск да не се 

постигнат изискванията 

за „добро“ състояние 

по физико-химични 

природен парк Витоша е оскъдна, 

особено за състоянието на водните 

тела по физико-химични 

показатели за качество. Всички 

оценки са извършени по 

стандартите в Наредба 

Н4/14.09.2012 г., която претърпя 

изменения (23.09.2014 г.). Това 

налага актуализиране на 

състоянието на водните тела по 

екологични и физико-химични 

показатели за качество. 

От нея може да се използва само 

незначителна част за отделни водни тела, 

отнасяща се за територията на ПП „Витоша“. 

http://www.wabd.bg/
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

показатели за качество 

съгласно РДВ 60/2000 

ЕС. 

План за управление на 

речните басейни в Дунавски 

басейн, р. Искър за 2010- 2015 

г. 

Определена е 

типологията и кодовете 

на типа и на водните 

тела, предложена е 

класификационна 

система за оценка на 

качеството на 

повърхностните води за 

целите и анализа на 

„натоварването“ и 

„въздействието“ по 

кислороден режим и 

хранителни вещества, 

йони и разтворими 

метали (Приложение 

2.3.1.1), в раздел 2.3 е 

направена оценка на 

риска за повърхностни 

води, категория „реки“, 

за които има риск да не 

се постигнат 

поставените цели за 

опазване на околната 

среда (Приложение 

2.3.1.4), посочена е 

оценка на химичното и 

биологичното 

състояние на водните 

Няма информация за кодовете на 

преобладаващата част от водните 

тела на територията на ПП 

Витоша. За оценката на 

качественото състояние на 

незначителна част от водните тела 

е използвана вече невалидна 

нормативна база (Наредба 7/ 1986 

г.), тъй като Наредба Н4/2012 е 

издадена след приемане на плана 

за управление. Преобладаващата 

част от анализите са по главни 

поречия, информацията за 

територията на природен парк 

Витоша е оскъдна, особено за 

състоянието на водните тела по 

физико-химични показатели за 

качество и се отнася само за 

единични водни тела от парка. 

Това налага собствени хидро-

химични проучвания и 

актуализиране на състоянието на 

водните тела по екологични и 

физико-химични показатели за 

качество. 

Информацията съответства на целите на 

плана и е съобразена с Директивата за водите 

2000/60/ЕС. От нея може да се използва само 

незначителна част, отнасяща се за единични 

водни тела от притоците на р. Искър на 

територията на ПП „Витоша“. 
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тела (Приложение 

1.3.1.5). В приложение 

1 и 2 са отразени 

пунктовете и 

показателите за 

мониторинг на 

подземните води, 

представен е регистър 

на зоните за защита на 

питейните води от 

повърхностни водни 

тела в приложение 

3.1.1, в приложение 1 

(Таблица 1.1) е отразен 

регистър на 

контролните пунктове 

за мониторинг на 

повърхностните води, 

както и програма за 

мониторинг на 

химичното им 

състояние (Таблица 

1.3), представен е 

паспорт на точковите 

източници на 

замърсяване на 

повърхностните води 

(Приложение 2.1.1.1) и 

на дифузните 

(Приложение 2.1.2.1) 
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Отчет по проект N 5103020-

11-654 „Изготвяне на воден 

баланс за територията на ПП 

„Витоша“, 2011 г.  

Обработена е и 

картографирана богата 

количествена 

информация за водния 

отток, водохващанията 

и техните санитарно-

охранителни зони, 

водоснабдяването и 

водоснабдителните 

мрежи, 

канализационните 

системи и 

пречистването на 

отпадъчните води на 

територията на парка. 

Няма информация за 

хидрохимичния статус на водните 

ресурси, липсват оценъчни 

изследвания върху състоянието на 

повърхностните води по физико-

химични показатели за качество 

Не са посочени и кодовете на 

водните тела на територията на 

ПП Витоша.  

В този вид може да се използва 

хидрологичната и количествената 

информация, но за целите на плана е 

необходимо да се извършат нови натурни 

изследвания на химичния статус на 

повърхностните водни тела в пресечните им 

точки с границите на парка, в съответствие 

със заданието. Информацията съответства на 

целите на плана и е съобразена с Директивата 

за водата 2000/60/ЕС. 

От нея може да се използва само 

количествена информация за отделните 

компоненти на водния баланс, но не и за 

химичното им състояние. 

Отчет за състоянието на 

водите на територията на 

природен парк „Витоша“- 

опазване на питейните води, 

състояние на пречиствателни 

станции и ВиК мрежи, 

състояние на реките и други 

водоеми, 2011 г. 

 

Направен е подробен 

регистър на 

разрешителните за 

водохващания на 

територията на парка, 

съставен е списък на 

санитарно- 

охранителните зони, в 

т.ч. на проектите, които 

са в процедура, 

описани са 

водоснабдителните 

мрежи и съоръжения, 

има информация за 

състоянието на 

канализацията, 

Няма информация за 

хидрохимичния статус на водните 

ресурси, липсват оценъчни 

изследвания върху състоянието на 

повърхностните води по физико-

химични показатели за качество. 

В този вид може да се използва 

хидрологичната и количествената 

информация, но за целите на плана е 

необходимо да се извършат нови натурни 

изследвания на химичния статус на 

повърхностните водни тела в пресечните им 

точки с границите на парка, в съответствие 

със заданието. 
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канализационните 

мрежи и 

пречиствателните 

съоръжения към тях, 

определени са 

възможните места за 

вземане на вода за 

пожарогасене. 

Поредица от проекти за 

санитарно-охранителни зони 

около каптирани извори 

(Селимица, Групата, ПСС, 

Сълзица, Конярника, Черни 

връх, Александър Логистик, 

Бай Кръстю, хижа Алеко) и 

речни водохващания (Меча 

поляна, Морени, Кумата, 

Офелиите и Селимица) за 

захранване на чешми за 

обществено водоползване на 

територията на ПП „Витоша“ 

Към всеки проект за 

СОЗ е приложена 

информация за физико-

химичното състоянието 

на водите от каптажите 

и речните 

водохващания по 

Наредба N 9/16.03.2001 

г. за качествата на 

водите, предназначени 

за питейно-битови цели 

на територията на 

парка, определени са 

показателите рН, 

електропроводимост, 

цвят, мирис, 

неразтворени вещества, 

окисляемост, БПК5, N-

NH4
+
, N-NO3

-
, N-NO2

-
, 

P-PO4
3-

, CN
-
, Cl

-
, 

твърдост и широк 

спектър от метали, 

сравнени с 

Липсва информация за 

състоянието на водите на 

територията на парка по 

физикохимични и биологични 

показатели за качество и за 

съответствие на екстрахираните 

водни маси с изискванията на 

водопотребителите, съгласно 

нормативната база.. 

Всички проучвания и оценки, както и 

техническите параметри на проектите за СОЗ 

съответстват на целите на плана за 

управление, но се нуждаят от периодично 

актуализиране. 
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допустимите 

стойности. За всички 

каптирани извори е 

определен и типа на 

изворните води, като 

преобладават 

хлоридно-

хидрокарбонатно- 

калциевите, ултра 

пресни и меки води.  

Данни от собствен 

мониторинг на „Софийска 

вода“ за повърхностните води 

на територията на ПП 

„Витоша“ за 2012 г. 

Предоставени са 

стойности за широк 

спектър от показатели 

за 8 речни 

водохващания на 5 

реки на територията на 

парка в контролни 

пунктове за собствен 

мониторинг на 

„Софийска вода“ при 

еднократно 

пробовземане в 

периода май- 

септември 2012 г.. 

Всички данни за състава на водите 

са от еднократно пробовземане за 

точно определена дата през 2011 г. 

(август, септември и октомври).  

Не са посочени координатите на 

местата за пробовземане, а голяма 

част от стойностите за отделните 

показатели са еднакви за всички 

контролни пунктове, или пък са 

определяни само в някои от тях. 

Не са посочени и методите, по 

които са извършени анализите. 

Информацията от този раздел е важна за 

опазване на водните ресурси и съответства на 

целите на плана, но е резултат от еднократно 

пробовземане на различни дати за отделните 

водни тела в сравнително- широк период от 

време (май- септември, 2012 г.) и се нуждае 

от допълване, актуализиране и оценка на 

състоянието на водните ресурси в парка в 

съответствие с актуалните нормативни 

документи. 

Междинен преглед на 

установените значими 

проблеми при управлението 

на водите в Дунавски район за 

басейново управление, 2014. 

(www.bd-dunav.org).  

 

След влизане в сила на 

ПУРБ в Дунавски 

район (2010-2015 г.) е 

извършена промяна в 

представената в плана 

типология на 

повърхностните и 

Преобладаващата част от 

анализите са по главни поречия, 

информацията за територията на 

природен парк Витоша е оскъдна, 

особено за състоянието на водните 

тела по физико-химични 

показатели за качество. Всички 

Информацията съответства на целите на 

плана и е съобразена с Директивата за водата 

2000/60/ЕС. 

От нея може да се използва само 

незначителна част за отделни водни тела от 

поречие Искър, отнасяща се за територията 

на ПП „Витоша“.  

http://www.bd-dunav.org/
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

подземни води и са 

идентифицирани нови 

типове повърхностни 

водни тела категория 

„реки“ и категория 

„езера“. Определени са 

зони за защита на 

повърхностните води, 

предназначени за 

питейни нужди, 

актуализирана е 

оценката на натиска от 

човешка дейност и 

паспортите на 

точковите и дифузните 

източници на 

замърсяване на водните 

тела, които трябва да се 

използват в хода на 

разработване на плана 

за управление на ПП 

„Витоша“ за притоците 

на р. Искър на 

територията на парка. 

Обособени са водните 

тела в риск да не с е  

постигнат изискванията 

за „добро“ състояние 

по физико-химични 

показатели за качество 

съгласно РДВ 60/2000 

оценки са извършени по 

стандартите в Наредба 

Н4/14.09.2012 г., която претърпя 

изменения (23.09.2014 г.). Липсва 

информация за по-голямата част 

от водните тела на територията на 

парка, които не са включени в 

националната система за 

мониторинг. Това налага 

определяне на кодовете на 

водните тела и актуализиране на 

състоянието им по екологични и 

физико-химични показатели за 

качество. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ЕС. 

Посочени са и 

значимите проблеми 

при управлението на 

водите, които трябва да 

се решат с разработване 

на водозащитна 

програма с активно 

участие на 

обществеността при 

обсъждането й 

 

Разработил: докторант Панка Бабукова 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Природен Парк Витоша План 

за управление 2005г.-2014г. 

 

Територията на 

Природен парк Витоша. 

Липса на прецизна информация за 

местоположението на парка 

според българското климатично 

райониране. 

Липса на информация за 

елементите, оказващи влияние 

върху климата. 

Недостатъчно подробна 

информация за климатичните 

елементи и факторите, влияещи 

върху климата във височинните 

пояси на планината. 

Липса на информация за 

климатичните отклонения.  

Информация за климатичните области и 

райониране на планината. 

Информация за факторите за образуване на 

местния климат. 

Информация за климатичните елементи – 

слънчево греене и слънчева радиация, 

температура на атмосферния въздух, 

влажност на въздуха, валежи, вятър, 

облачност. 

Горскостопанско райониране. 

Схема на географското разпределение и 

граници на парка.  

Схема на растителните съобщества. 

Схема на съвременната (ландшафтна) 

структура на парка. 

Схема на регионализацията на групи 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ландшафт.   

Изготвяне на воден баланс за 

територията на Природен 

парк „Витоша” 

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ 

ЕТАП III 

Изготвяне и представяне на 

резултатите за водния баланс 

на територията 

на Природен парк “Витоша” 

 

Територията на 

Природен парк Витоша. 

Липса на съвременни данни за 

климатичните елементи 

температура и валежи след 2010 г. 

Липса на подробни данни за 

стойностите в табличен вид. 

Липса на данни за конкретните 

измервателни станции. 

 

Информация за местонахождението и 

границите на парка. 

Информация за елементите на климата, 

включително частични съвременни данни. 

Тенденции за изменение на климатичните 

елементи. 

Данни за факторите за формиране на местния 

климат, включително: 

-повърхностни водни тела; 

-физикогеографските характеристики на 

парка; 

- растителност. 

Териториален анализ на 

природен парк „Витоша” в 

качеството му на крайградска 

природна територия. 

ЕКОИНОВАЦИИ ЕООД 

София 2010 г. 

 

Територията на 

Природен парк Витоша. 

В характеристиката на факторите 

на околната среда е използвана 

климатичната характеристика от 

План за управление на Природен 

Парк Витоша 2005г.-2014г. и не 

предоставя нова информация. 

Ограничена информация за 

промените в климата. 

Липса на съвременни данни за 

климатичните елементи. 

 

Териториални и географски характеристики 

на парка. 

Информация за регулаторните и законови 

документи, засягащи управлението на 

територията на природния парк като 

източници на допълнителна информация за 

климатичните елементи и факторите, 

влияещи върху климата. 

Информация за повърхностните водни тела 

на територията на парка. 

Информация за промените в климата за 

температура и валежи. 

План за управление на 

речните басейни в Дунавски 

район 

Територията на 

Дунавски район за 

басейново управление 

на водите. 

Недостатъчно подробна 

информация за климатичните 

елементи на Витоша. 

Климатична характеристика.  

План за управление на 

басейна на река Струма 

Територията на басейна 

на река Струма. 

Прекалено обща информация за 

климатичните елементи на 

Климатична характеристика на планините в 

басейна, вкл. Витоша. 
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 територията на планина Витоша. Информация за релефа, растителността на 

територията на басейна, вкл. планина 

Витоша. 

План за управление на 

речните басейни в 

Западнобеломорски район 

 

Територията на 

Западнобеломорски 

район за басейново 

управление на водите. 

Прекалено обща информация за 

климатичните елементи на 

територията на планина Витоша. 

Физико-географска характеристика. 

Климатична характеристика.  

Изменение на климата. 

Климатичен справочник на 

България, 1959 

Справочник на валежите в 

България, 1962 

Територията на 

република България – 

хидро-метеорологични 

станции на територията 

на Витоша. 

Липса на съвременни данни за 

климатичните елементи. 

 

Данни за климатичните елементи за 

станциите, определени в Заданието за 

актуализация на План за управление на ПП 

Витоша. 

„Природното богатство на 

Природен парк Витоша“, 

София 2014 

 

Територията на 

природен парк Витоша. 

 Географски обзор на планината. 

Информация за местоположение, граници, 

климатичните области и райониране на 

планината. 

Структури на съвременния релеф. 

Характеристика на климатичните елементи. 

Данни за водни тела и растителността като 

фактори, оказващи влияние върху местния 

климат. 

Природни пояси и зони на Витоша. 

ГИС база данни 

 

Територията на ПП 

Витоша. 

Липса на пространствени данни за 

останалите климатични елементи. 

Липса на информация за 

климатичните станции, изисквани 

за анализ в заданието. 

Пространствена информация за границите на 

природния парк. 

Пространствена информация за климати1ни 

елементи – температура и валежи. 

Местоположение на хидро- и метеорологични 

станции. 

Местоположение на водни обекти. 

Проект:”Програма от мерки за 

адаптиране на горите в 

Информацията обхваща 

и територията на 

Липса на подробна и конкретна 

информация за елементите на 

Информация за съвременния климат  - 

климатични проблеми и изменения в 
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Република България и 

намаляване на негативното 

влияние на климатичните 

промени върху тях” 

Витоша. климата на Витоша. горските екосистеми – Р. България. 

Климатични сценарии въз основа на 

съвременни климатични данни – температура 

на въздуха, валежи, засушавания, екстремни 

метеорологични явления, снежна покривка, Р. 

България. 

Емисионни сценарии, Климатични модели, 

Зони на уязвимост, Климатични сценарии за 

Р. България – 2020г., 2050 г., 2080 г.. 

Индекс на де Мартон, Будико, Селянинов, 

Холдридж  за съвременния климат – карти на 

сценарии. 

Карти климатични сценарии – 

средногодишна температура на въздуха, 

годишни валежи.  

География на България, 

Физическа география, БАН, 

1982 

Информацията обхваща 

и територията на 

Витоша 

Липсва достатъчно конкретна 

информация и данни за Витоша 

Липса на съвременни данни за 

климатичните елементи 

Характеристика на климата и 

водите/повърхностни и подземни/ за 

територията на република България, 

включително и за територията на планина 

Витоша. 

География на България, 

Физикогеографско и 

социално-икономическо 

райониране, БАН, 1989 

Територията на цялата 

страна. 

Липсва достатъчно подробна 

информация за климатичните 

елементи на територията на 

Витоша. 

Липса на съвременни данни за 

климатичните елементи. 

Физико-географска характеристика  

Кратка климатична характеристика.  

Физическа география на 

България, Милан Георгиев, 

1985 

Територията на цялата 

страна. 

Липсва подробна информация за 

климатичните елементи. 

Физико-географско райониране на страната  

Обща характеристика на климата. 

Климатът на България. Изд. 

на БАН, под ред. на Св. 

Територията на цялата 

страна. 

Липса на съвременни данни за 

климатичните елементи. 

Обща характеристика на климатичните 

условия в България. 
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Станев, М. Кючукова, Ст. 

Лингова. С., 1991 Или 

БАБЕШКАТА 

МОНОГРАФИЯ 

 

 Топлинен баланс, радиационен и светлинен 

режим на България;Топлинни условия в 

България. 

Условия на овлажнението в България; 

Ветрови условия в България. 

Селскостопанска оценка на климатичните 

условия в България. 

Природният и 

икономическият потенциал на 

планините в България, том1, 

Природа и ресурси, 1989, БАН 

Територията на 

планините в България. 

 Климатична и хидроложка характеристика на 

планините в България. 

Гочева, А. Изследване 

разпределението на 

средноденонощната 

температура на въздуха в 

планинските райони на 

България посредством 

регресионен анализ. Сп. 

„Хидрология и 

метеорология”, год. XXXI, кн. 

5. Изд. на БАН, С., 1982  

Територията на 

планините в България. 

Липса на съвременни климатични 

данни. 

Данни за средноденонощната температура на 

въздуха на територията на Витоша. 

Събев, Л., Св. Станев. 

Климатичните райони на 

България и техният климат. 

Тр. на ИХМ, том V, Изд. 

наука и изкуство, С., 1959, 176 

стр. 

Територията на 

България. 

Липса на достатъчно конкретна 

информация за Витоша. 

Климатична характеристика и анализ на 

климатичните райони в страната. 

Станев, Св. Разпределение на 

средните месечни и годишни 

температури в България. Изд. 

Територията на 

България. 

Липса на съвременни данни от 

измервания за температурата 

Обобщена информация за 

Информация за климатичен елемент – 

температура на въздуха. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на ЦМИ, С., 1954 България. 

Йорданов, Л., Планината 

Витоша, Земиздат, София, 

1977 

Територията на 

Витоша. 

 Данни за основните елементи на климата. 

 

Разработил: докторант геол. Георги Начев 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ПУ - План за управление на 

Природен парк Витоша за 

2005-2014г. 

 

Засяга пряко обекта Използвани са стари източници на 

информация и са разглеждани 

стари възгледи относно 

геоложкото развитие на 

Планината. 

 

Книга - Природното 

богатство на Природен парк 

Витоша. 

Засяга пряко обекта   

Публикация – Бележки върху 

златоносните речни и езерни 

утайки по долината на река 

Огоста и около Витоша. 

По-голяма част от 

публикацията засяга 

витошките реки и 

кариери. 

  

Публикация – Горнокредните 

дайкови комплекси от 

Витоша. 

Засяга пряко обекта.   

Публикация – 

Микроструктурни 

изследвания на Витошкия 

плутон. 

Засяга пряко обекта.   

Публикация – Структура на 

Витошкия плутон. 

Засяга пряко обекта.   

Публикация – Горнокредните Засяга пряко обекта.   
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

вулкански и инструзивни 

комплекси от Витоша. 

Публикация – Златоносните 

разсипи около Витоша. 

Засяга пряко обекта.   

Публикация – Минералите на 

Витоша. 

Засяга пряко обекта.   

Публикация – Магменото 

сърце на Витоша – изученост 

и проблеми. 

 

Засяга пряко обекта.   

Публикация – Влияние на 

минерало-петрографските 

особености върху физико-

механичните свойства на 

кариерните материали от 

Витоша. 

Засяга пряко обекта.   

Публикация, геоложки 

феномени - 

http://mgu.bg/geosites/zlatnite-

mostove.html 

Засяга пряко обекта.   

Публикация, геоложки 

феномени - 

http://mgu.bg/geosites/vitosha.ht

ml 

Засяга пряко обекта.   

Геоложка карта на България в 

М 1:100 000, Картен лист 

„Перник“ и записките към 

него. 

Засяга пряко обекта.   
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Разработил: докторант Радостина Ризова-Джоза 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ПУ на ПП Витоша 2004 – 

2015 г. 

 

Територията на ПП 

Витоша 

Някои неточности и празноти 

(липса на описание на рискови 

процеси и форми на релефа на 

територията на парка, данни за 

речни тераси, наносни конуси, 

денудационни склонове и др.)  

Да 

Книга: Природното богатство 

на Витоша 

Територията на ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Установяване 

влиянието на екстремни 

климатични явления чрез 

дендроекологичен анализ” М. 

Панайотов. 

Части от територията 

на ПП Витоша 

Няма Да 

Статия: „Образуването на 

Витоша” П. Бакалов 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Има ли следи от 

дилувиално заледяване на 

Витоша” Ж. Радев 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Геоморфология на 

източния склон на Витоша” 

М. Георгиев 

Части от територията 

на ПП Витоша – 

източния склон. 

Няма Да 

Статия: „Гравитачни 

отсядания и тяхното 

отражение в морфологията на 

планинските склонове (на 

примера на Витоша и Рила) Г. 

Части от територията 

на ПП Витоша. 

Няма Да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Алексиев 

Статия: „Геоморфоложки 

анализ на изодефната карта на 

Витоша” Хр. Константинов 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Геоморфоложко 

развитие на Витошката 

планинска морфоструктура” 

Д. Канев, К. Константинов 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Геоморфология на 

северния и северозападния 

склон на Витоша” М. 

Георгиев 

Части от територията 

на ПП Витоша – 

северния и 

северозападния склон. 

Няма Да 

Статия: „Витошкият плутон” 

Стр. Димитров 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Относно някои 

морфометрични показатели на 

Витоша и тяхното 

геоморфоложко значение” П. 

Петров 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Геоложки и 

геоморфоложки изследвания 

на Железнишко-Бистришкия 

район заедно с източните и 

северните склонове на 

Витоша” Р. Христов 

Части от територията 

на ПП Витоша 

Допуска плейстоценско 

заледяване на Витоша 

Да 

Статия: „Геоложки и 

геоморфоложки изследвания 

на Витоша планина” Р. 

Христов 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Допуска плейстоценско 

заледяване на Витоша 

Да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

    

Статия: „Структурно-

морфометрична 

характеристика на Витоша” Р. 

Христов 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Учебник: „Геоморфология на 

България” Д. Канев 

 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Монография: „География на 

България” БАН 

 

Територията на 

Витоша, в т.ч. и ПП 

Витоша 

Няма Да 

Статия: „Отсядане на 

склоновете като реликтен и 

съвременен морфогенетичен 

процес” А. Велчев, М. 

Ангеларова 

Части от територията 

на ПП Витоша 

Няма Да 

Сатия: „Dynamics in the IPS 

Typhographus outbreak 

following the 2001 windthrow 

in Bistrishko Braniste reserve, 

Bulgaria.” M. Panayotov, D. 

Georgiev. 

Части от територията 

на ПП Витоша 

Нама Да 

 

Разработил: доц. д-р Дниела Златунова 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

 

Изготвяне на воден баланс 

за територията на  

Природен парк „Витоша”,по 

Извършена е оценка и 

характеризиране на 

оттока и водните 

ресурси. Уточнена, 

Не се анализа генетичната 

структура на речните води, както и  

генетичната структура на водните 

ресурси в ПП Витоша по 

До голяма степен  информацията съотвества 

на целите на плана 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

проект № 5103020-11-654 

„Изпълнение на приоритетни 

дейности от плана за 

управление на Природен парк 

Витоша - фаза II” финансиран 

с Договор № 5103020-С-001 

по ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА ”ОКОЛНА 

СРЕДА  2007-2013г.” 

описана и 

характеризирана е 

речната мрежа на 

Природен парк 

“Витоша”, разработен е 

ГИС. Оценен е 

хидроложкия режим. 

Анализирани са 

различни времеви 

периоди. 

Разработен и описан е 

модел за водния баланс. 

Моделиран е водния 

баланс на територията 

на Парка за периода 

1961-1990 г и 1961-

2010. В резултат от 

моделирането е 

извършена оценка на 

естествените водни 

ресурси на Природен 

парк “Витоша”. 

Разработен е ГИС. 

Разработени са 

характеристики на 

естествения отток и е 

анализирана 

хидроложката 

изученост. 

Предлставена е 

Методика за оценка на 

височинни пояси през 200 м; 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

минимално допустимия 

отток и са извършени 

моделни изследвания 

при актуална 

хидроложка 

информация. 

Разработена е оценка 

на високите води. В 

среда на ГИС са 

анализирани зоните в 

риск с отчитане 

природните и 

антропогенните 

фактори.   

План за управление на 

речните басейни в Дунавски 

район за управление на 

водите. 

 

Територията на ДРБУВ. Анализите са много общи и се 

отнасят основно за главните 

поречия. 

Налице е съответствие с целите на плана в 

частта „Хидрология и хидрография“ 

План за управление на 

речните басейни в 

Западнобеломорски район за 

управление на водите. 

 

Територията на 

ЗБРБУВ 

Анализите са много общи и се 

отнасят основно за главните 

поречия. 

Хидроложка характеристика. Типология на 

повърхностните води, категория река 

Типология на повърхностните води, 

категория езера. Характеристика на 

подземните води на територията на ЗБРБУВ, 

включително на част от ПП Витоша. 

Териториален анализ на 

природен парк „Витоша” в 

качеството му на крайградска 

природна територия. 

в изпълнение на Компонент 3 

на проект №0574R2 

ПП „Витоша“ Характеристиката е много обща, 

без конкретна информация за 

режим, генезис и др. на речния 

оток на реките протичащи през 

територията на ПП „Витоша“. 

Кратка хидроложка характеристика на ПП 

Витоша(реки и извори)“ 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

(PERIURBAN - 

Парковете в периферията на 

урбанизираните територии – 

подобряване на условията на 

околната среда), финансиран 

по програма „INTERREG 

IVC” 

Природното богатство на ПП 

„Витоша“ 

ПП „Витоша“ Характеристиката е много обща, 

без конкретна информация за 

режим, генезис и др. на речния 

оток на реките протичащи през 

територията на ПП „Витоша“. 

Хидрографска характеристика на ПП 

„Витоша“. 

Генерални схеми за 

използване на водите в 

районите за басейново 

управление, 

том  v. Западнобеломорски 

район 

БАН - И н с т и т у т     п о     

 в о д н и     п р о б л е м и 

Територията на 

Република България. 

Липса на съвременна хидроложка 

информация за годишния, 

максималния  и минималния отток 

на реките протичащи през ПП 

„Витоша“. 

Подлобна хидроложка характеристика на р. 

Искър и р. Струма. 

Герасимов, Стр., 2000, 

Методика за възстановяване и 

генериране на редовете на 

естествения отток, том I, към 

Генерални схеми за 

използване на водите в 

районите за басейново 

управление на РБългария, 

Договор с МОСВ. 

Територията на 

Република България. 

 Описана е методика за възстановяване и 

генериране на редовете на естествен отток. 

География на България, 

Физическа география, БАН, 

Територията на 

Република България. 

Липсва достатъчно конкретна 

информация и данни за планината 

Характеристика на водите/повърхностни и 

подземни/ за територията на република 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

1982 Витоша. България, включително и за Витоша. 

География на България, 

Физикогеографско и 

социално-икономическо 

райониране, БАН, 1989 

Територията на 

Република България. 

Липсва достатъчно пълна 

информация за хидроложките 

показатели на реките протичащи 

през територията ПП Витоша. 

Отделя се Средногорска област и 

подобластта на Витошкото средногорие. 

Направена е кратка характеристика на водите 

. 

Физическа география на 

България, Милан Георгиев, 

1985 

Територията на 

Република България. 

Липсва подробна информация за 

хидроложките показатели. 

Отделя се Крайщенско-Средногорска област, 

Софийска подобласт, Витошки район. 

Направена е кратка характеристика на водите 

Природният и 

икономическият потенциал на 

планините в България, том1, 

Природа и ресурси, 1989, БАН 

Планините в България Липсват оценки на водните 

ресурси за съвремениня период 

2005-2012 г. 

Хидроложка характеристика на планините в 

България, включително и за Витоша. 

Хидрологичен справочник на 

реките в България, 

1981.С.,ГУХМ-БАН.II. 

Територията на 

Република България. 

Информацията е до 1975 г. Хидроложка информация за реките в 

България. 

Хидрологичен справочник на 

реките в България, 

1981.С.,ГУХМ-БАН, IV. 

Територията на 

Република България. 

  

 

 

Разработил: доц. д-р Пламен Иванов 
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Няма документи относно 

определяне на екологично 

състояние на реки по елемент 

фитобентос по Н-4. 
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Разработил: д-р Любомир Кендеров 
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Русев, Б. 1961. 

Хидробиологични 

изследвания на някои 

Витошки реки. Изв. Зоол. 

Инст., БАН, 10: 211-265. 

(вид: Научна публикация) 

Този документ се явява 

единствената научна 

разработка от близкото 

минало, имаща пряко 

отношение към 

определяне на 

екологичното 

(хидробиологичното) 

състояние според 

макрозообентоса. 

Изследването е 

извършено на някои 

реки, водещи началото 

си от Витоша: 

Драгалевска, 

Владайска, Боянска, 

Перловска. Авторът 

установява голямо 

количество 

чистолюбиви видове в 

планинските речни 

участъци, попадащи в 

границите на Парка, и 

силно влошаване на 

водното качество в по-

долните участъци, 

където реките 

преминават през град 

Документът е публикуван преди 

десетилетия и информацията за 

екологичното състояние и 

таксономичния състав на 

макрозообентосът вероятно не е 

актуална. Въпреки всичко, това е 

единствентвената научна 

разработка в исторически план, 

засягаща екологичното състояния 

на реките, определено чрез 

макрозообентоса. Недостатък е, че 

изследването е извършено само на 

четири от всички реки на Витоша. 

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща водните площи, както 

и разнообразието във водните екосистеми и 

водните местообитания, вкл. видовете от 

водната фауна – макрозообентос. Основните 

цели на ПУ, които имат съответствие с 

документа са: поддържане и опазване на 

биологичното разнообразние, подобряване 

възможностите за развитие на научни 

дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

София. Документът е 

важен и с това, че 

предоставя голямо 

количество 

информация върху 

различни 

физикохимични 

параметри на водата 

(кислород, рН, 

твърдост, температура), 

както и хидрологични 

данни – скорост на 

течението, наклон на 

коритото и тип дънен 

субстрат.  

Георгиева, С. 2013. 

Макробезгръбначна фауна на 

река Егуля. Дипломна работа. 

Катедра по обща и приложна 

хидробиология, Биологически 

факултет на СУ “Св. Климент 

Охридски”. 80 стр. 

(вид: учебно-научна 

разработка, дипломна работа) 

Документът 

представлява 

хидрофаунистично и 

хидробиологично 

изследване на река 

Егуля, която се явява 

вододелна между 

Витоша и Плана 

планина. Изследването 

е извършено в периода 

май-октомври 2012г. от 

началото на реката 

(с.Плана) до сливането 

ѝ с река Железнишка. 

Представени са данни 

за основни 

Основните слаби страни и 

пропуски на изследването, които 

касаят Плана за управление на 

Витоша са свързани с 

недостатъчната информация върху 

по-значимите антропогенни 

източници на замърсяване, напр. 

село Железница. Селото е извън 

границите на Парка, но силното 

замърсяване под него би 

действало като „бариера” за много 

видове, вкл. рибна фауна 

(балканска пъстърва) в по-горните 

речни участъци, попадащи в 

парка. Недостатък е липсата на 

информация върху други форми 

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща водните площи, както 

и разнообразието във водните екосистеми и 

водните местообитания, вкл. видовете от 

водната фауна – макрозообентос, замноводни 

и риби. Основните цели на ПУ, които имат 

съответствие с документа са: поддържане и 

опазване на биологичното разнообразние, 

подобряване възможностите за развитие на 

научни дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

физикохимични 

параметри на водите 

(кислород, активна 

реакция, 

електропроводимост).  

Съобщени са 60 

различни таксона водни 

безгръбначни 

организми 

(макрозообентос), 1 вид 

риби (балканска 

пъстърва) и 4 вида 

жаби (Bombina 

variegata, Bufo bufo, 

Rana dalmatina, R. 

temporaria). Нашия 

преглед върху 

таксономичния състав 

показва, че голяма част 

от видовете са 

индикатори за много 

чисти, антропогенно 

неповлияни води. 

Авторът извършва и 

хидробиологична 

оценка според 

макрозообентосното 

съобщество чрез 

Биотичен индекс и 

Трофичен индекс 

(RETi-PETI), като в 

на антропогенно влияние – напр. 

изградени прегради, мостове, 

баражи, водовземни съоръжения, 

които биха имали отношение към 

хидрофауната и екологичното 

състояние на реката. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

основната част от 

случаите река Егуля е в 

„отлично” (в текста е 

използвано старият 

термин „много добро”) 

екологично състояние. 

Pavlova, M., L. Pehlivanov. 

(2009). Еcological assessment 

of the palakaria river (South-

West Bulgaria, Danube river 

basin) based on fish and 

macrozoobenthic communities. 

– In: Chankova, St.,, Sv. Gateva, 

G. Yovchev, N. Chipev (eds.). 

Proceedings of the workshop on 

Ecology, 23-24.04.2009., Sofia: 

74-81. 

превод на заглавието: Павлова 

М., Л. Пехливанов. 2009. 

Екологична оценка на река 

Палакария (Югозападна 

България, Дунавски басейн) 

чрез параметри на 

ихтиофауната и 

макрозообентосът.  

(вид: научна публикация) 

Документът засяга 

хидробиологично 

проучване, извършено 

на територията на река 

Палакария в участъкът 

под село Ярлово (под 

границата на ПП 

Витоша), до устието на 

реката, вливаща се в 

р.Искър. Авторите 

извършват екологична 

оценка, използвайки 

таксономичния състав 

и количествените 

параметри на рибната 

фауна и 

макрозообентоса. 

Резултатите показват, 

че екологичното 

състояние е 

незадоволително – 

„умерено” или „лошо”. 

Основен проблем се 

явява битовото 

замърсяване от селата 

Основен пропуск на изследването 

е липсата на данни в потенциално 

антропогенно неповлияния речен 

участък на р.Палакария, намиращ 

се в границите на Парка. По наши 

данни (непубл.) в този район 

съществуват както богата 

макрозообентосна фауна 

(определяща „отличен” 

екологичен статус), така и 

ихтиофауна (черна мряна). 

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща водните площи, както 

и разнообразието във водните екосистеми и 

водните местообитания, вкл. видовете от 

водната фауна – макрозообентос и риби. 

Основните цели на ПУ, които имат 

съответствие с документа са: поддържане и 

опазване на биологичното разнообразние, 

подобряване възможностите за развитие на 

научни дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси.  
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Ярлово, Поповяне, 

Белчински бани, 

Райово и др., както и 

хидротехническите 

съоръжения. По 

отношение на ПП 

„Витоша” 

публикацията има 

отношение, тъй като 

над село Ярлово (точно 

на границата на Парка) 

има изграден бараж 

(бент), който напълно 

прекъсва 

възможностите за 

миграция на водни 

организми нагоре по 

течението на реката, 

към територията на 

Парка – а в долните 

речни участъци 

авторите откриват 12 

вида от ихтиофауната. 

Кънев, Е. 2014.  Изследвания 

върху популацията на 

поточния рак 

(Austropotamobius torrentium) 

от някои Витошки реки. 

Дипломна работа. Катедра по 

обща и приложна 

хидробиология, Биологически 

Документът обхваща 

научно изследване 

върху популациите на 

основната част от 

реките на Витоша. 

Практически това са 

всички реки, в които 

има постоянни и 

Недостатък на изследването е 

липсата на информация за 

териториалното разпределение (по 

дължината на дадена река) на 

различните суб-популации, а тази 

информация би била полезна да се 

прецени до къде - нагоре по реката 

(съответно в границите на Парка), 

Поточния рак е вид, включен в редица 

национални и европейски законодателни 

актове по отношение защита на 

местообитания и биоразнообразие: 

Приложение II на директивата за 

местообитания (92/43/ЕИО), Закон за 

рибарство и аквакултурите (ЗРА, доп. ЗРА 

(Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г, чл.42), 
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факултет на СУ “Св. Климент 

Охридски”. 97 стр. 

(вид: учебно-научна 

разработка, дипломна работа) 

относително големи 

водни количества 

(напр. дълбочина над 

0,25м.). Изследвани са 

21 реки в долната ѝм 

зона, на границата на 

Парка. Установени са 

тегловните 

характеристики, 

половата структура, 

размерните 

характеристики на 

поточния рак. 

Определен е ареалът на 

разпространение на 

вида – това са всички 

южни витошки реки, 

попадащи между 

коритата на р. 

Палакария и р. Лева. 

Предполага се, че и в р. 

Струма има поточни 

раци (непубл. данни от 

други колеги), но в 

настоящото изследване 

те не се установяват. 

Документът има и 

информация за 

извършено 

хидробиологично 

изследване на 

достигат тези ракообразни. ТОва 

би подпомогнало и самата 

хидробиологична оценка, имайки 

предвид, че видовете са 

индикатори за най-чисти речни 

води. 

Приложение 2 от Закона за 

биоразнообразието (ДВ, бр. 94 от 2007г.), 

като специално е упоменато, че се изисква 

приоритетно съхранение на неговото 

местообитание. Това се постига чрез 

обявяването на защитени зони (ЗЗ) съгласно 

ЗБР и Директива 92/43/ЕИО За опазване на 

естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна. В този аспект, видът е 

изключително важен по отношение някои от 

основните цели на ПУ – опазване на 

биологичното разнообразие.  
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

макрозообентоса, 

според което основната 

част от реките (общо 15 

пункта) са в „отлично” 

и „много добро” 

екологично състояние. 

Миткова Я., 2013. 

Сапробиологична оценка на 

река Бистришка. Дипломна 

работа. Катедра по обща и 

приложна хидробиология, 

Биологически факултет на СУ 

“Св. Климент Охридски”. 61 

стр. 

(вид: учебно-научна 

разработка, дипломна работа) 

Документът засяга 

проучване на 

екологичното 

състояние на река 

Бистришка според 

параметрите на 

макрозообентоса. 

Изследването е 

извършено през 2012г. 

на 5 пункта от реката, 

като първият се намира 

на територията на 

парка, над с. Бистрица. 

Резултатите показват, 

че битово-каналните 

води на селото, а по-

надолу и на 

кв.Панчарево, имат 

отрицателно 

въздействие върху 

качеството на речната 

вода. Изследването е 

важно по отношение на 

качеството на водите на 

реката на територията 

Недостатъчна е информацията за 

екологичното състояние на река 

Бистришка в границите на Парка. 

Изследването е насочено 

предимно към процесите на 

замърсяване, обусловени от 

наличието надолу по течението на 

населени райони с непречистващи 

се битово-канални води 

(с.Бистрица, кв. Панчарево). 

Единствения пункт е на границата 

на Парка и само косвено може да 

се съди, че нагоре по течението не 

съществуват значими 

антропогенни източници на 

органично натоварване. 

Недостатък е липсата на данни за 

други източници на въздействия – 

наличие на баражи, водохващания, 

които потенциално биха намалили 

екологичното качество на водите. 

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща водните площи, както 

и разнообразието във водните екосистеми и 

водните местообитания, вкл. видовете от 

водната фауна – макрозообентос. Основните 

цели на ПУ, които имат съответствие с 

документа са: поддържане и опазване на 

биологичното разнообразние, подобряване 

възможностите за развитие на научни 

дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на Парка, т.к. първия 

пункт може да се 

приеме за 

представителен за 

целия по-горен 

водосбор. 

Екологичното 

състояние на реката в 

Парка се приема за 

„отлично”, което 

показва, че не 

съществуват значими 

източници на 

замърсяване.  

Kenderov, L., G. Georgieva, M. 

Pavlova. 2010. Hydrobiological 

characteristics of Zheleznishka 

River (Vitosha Mountain). 

Младежка научна 

конференция „Климентови 

Дни“ 22- 23 ноември 2010г. 

ISBN: 978-954-397-019-3. Сб. 

Статии. стр. 22- 26.  

(вид: научна публикация) 

Документът засяга 

научно изследване, 

извършено по 

дължината на река 

Железнишка в 8 

различчни речни 

участъци – 2 

разположени под село 

Железница, останалите 

– над селото, на 

територията на Парка. 

Публикацията дава 

информация за 

екологичното 

състояние на реката, 

определено чрез 

макрозообентоса по 

Недостатъчна е информацията 

върху несапробните (извън 

органичното замърсяване) 

източници на антропогенно 

влияние. Недостатъчно добре е 

изследвано евентуалното  

отрицателно въздействие на 

замърсените води, използвани в 

единствената хижа в района 

(х.Физкултурник).  

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща водните площи, както 

и разнообразието във водните екосистеми и 

водните местообитания, вкл. видовете от 

водната фауна – макрозообентос. Основните 

цели на ПУ, които имат съответствие с 

документа са: поддържане и опазване на 

биологичното разнообразние, подобряване 

възможностите за развитие на научни 

дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси. 
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различни индекси. 

Екологичното 

състояние под селото е 

влощено, което 

вероятно се дължи на 

битово – каналното 

натоварване. 

Екологочното 

състояние в границите 

на Парка се приема за 

„отлично”, което 

доказва липса на 

антропогенно 

повлияване. Косвено 

може да се съди за 

незначително 

органично натоварване 

под хижа Академишка 

(Физкултурник) поради 

по-бедния и 

специфичен видов 

състав (напр. липса на 

някои видове от 

Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera). 

Любомирова Л. 2014. 

Реинтродукция на главоч 

(Cottus gobio Linnaeus, 1758): 

екологични и трофични 

параметри на донорно и 

реципиентно местообитания, 

Проучването е във 

връзка с определяне на 

екологичното 

състояние на река 

Палакария на 

територията на Парка, 

Проучването е извършено само в 

малък речен участък, от около 500 

метра нагоре по течението, на 

територията на Парка. Въпреки, че 

този участък се явява най-долна 

зона и може да е потенциално 

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща водните площи, както 

и разнообразието във водните екосистеми и 

водните местообитания, вкл. видовете от 

водната фауна – макрозообентос и риби. 

Основните цели на ПУ, които имат 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

оценени според 

макробезгръбначната фауна. 

Дипломна работа. Катедра по 

обща и приложна 

хидробиология, Биологически 

факултет на СУ “Св. Климент 

Охридски”. 80 стр. 

(вид: учебно-научна 

разработка, дипломна работа). 

 

 

 

 

 

във връзка с дейности 

по проект (1) свързан с 

реинтродукцията на 

дънната риба главоч. 

Изследването е 

извършено през 2013г. 

и показва, че 

екологичното 

състояние е „отлично”, 

трофичната база 

(макрозообентосът) е 

достатъчна за 

изхранването на 

главоча и бъдещото му 

зарибяване ще бъде 

успешно.  

 

(1). Проект № 5103020-

11-654 „Изпълнение на 

приоритетни дейности 

от плана за управление 

на Природен парк 

Витоша - фаза II” – 

„Възстановяване на 

популацията на главоча 

(Cottus gobio) на 

територията на 

природен парк 

„Витоша” 

представителен за целия водосбор, 

не са извършвани изследвания 

нагоре по течението, вкл. на 

различните по-малки притоци, 

формиращи главната река. 

съответствие с документа са: поддържане и 

опазване на биологичното разнообразние, 

подобряване възможностите за развитие на 

научни дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси. 

Georgieva S., Y. Mitkova, L. 

Kenderov, E. Varadinova, P. 

Документът се явява 

научна разработка 

Въпреки, че екологичното 

състояние е изчислено чрез често 

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща водните площи, както 
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Mitov, D. Parvanov, M. 

Pavlova, Y. Presolska, N. 

Simov, V. Tyufekchieva, I. 

Yaneva. 2013. Preliminary 

results on the trophic structure 

of the bottom invertebrate fauna 

in some Vitosha mountain’s 

rivers (Bulgaria). Seminar of 

Ecology. 25-26 April 2013, 

Section “Biology”, USB and 

IBER- BAS. Proceedings. 11-

17. 

(вид: научна публикация) 

 

върху трофичната 

структура на 

макрозообентоса от три 

витошки реки- р. 

Железнишка, р. Егуля и 

р. Бистришка. 

Извършен е и анализ на 

екологичното 

състояние според 

трофичната структура 

(чрез индекса RETI). 

Основната част от 

речните участъци са в 

„много добро” и 

„отлично” екологично 

състояние на 

територията на Парка, а 

надолу по течението  

(извън Парка), където 

съществуват населени 

места, се отчита 

влошаване на 

екологичното 

състояние. 

използвания за тази цел трофичен 

индекс RETI, тази метрика се 

използува предимно в научни 

публикации и не влиза в 

критериите на Наредба Н-4 за 

определяне на екологичното 

състояние. Слаба страна е, че не е 

използван Биотичен индекс за 

целта – метрика, която има 

разписани обхвати в цитираната 

Наредба.  

и разнообразието във водните екосистеми и 

водните местообитания, вкл. видовете от 

водната фауна – макрозообентос. Основните 

цели на ПУ, които имат съответствие с 

документа са: поддържане и опазване на 

биологичното разнообразние, подобряване 

възможностите за развитие на научни 

дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси. 

Стефанов Т. 2013. 

Хидробиологично проучване 

на състоянието на основните 

реки в природен парк 

„Витоша”. Финален доклад. 

Проект № DIR-5113326-4-98 

“Дейности по устойчиво 

Изследването е 

извършено на 10 реки, 

находящи се на 

територията на Парка. 

Пробонабирането е 

осъществено на 17 

представителни пункта. 

Понастоящем това проучване се 

явява най-пълното извършвано 

досега по отношение на 

биологичната представеност 

(ихтиофауна, риби) и абиотичните 

фактори (хидрохимични данни, 

хидроморфология) на водоемите 

Документът има отношение към Предмета на 

ПУ, в частта засягаща разнообразието във 

водните екосистеми и водните 

местообитания, вкл. видовете от водната 

фауна – макрозообентос и риби. Основните 

цели на ПУ, които имат съответствие с 

документа са: поддържане и опазване на 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

управление на природен парк 

Витоша” 

Договор № DIR-5113326-C-

010. Бийгъл фотологистик. 72 

стр. 

(вид: проектна разработка) 

Измервани са основни 

физикохимични 

параметри на речните 

води. Извършени са 

обходи на реките и са 

определени 

естествените 

(водопади) и 

изкуствени препятствия 

(баражи, 

водохващания), които 

биха имали негативна 

роля върху 

хидрофауната, осн. 

рибите. Изследвани са 

качествените и 

количествени 

параметри на 

ихтиофауната. 

Установено е наличие 

на достатъчно 

количество балканска 

пъстърва (най-голям 

запас в река Матница), 

а в някои реки са 

установени неместни 

видове като сивена (р. 

Куртова) и дъговата 

пъстърва (р. Боянска и 

р. Струма). Въпреки, че 

изследването е 

от Витоша. Може да се приеме, че 

слаба страна е изпускането на 

някои от останалите по-малки 

рекички, въпреки че това е 

извършено поради съмнение, че в 

тях би имало стабилни популации 

на балканска пъстърва (каквато е 

целта на това изследване). 

биологичното разнообразние, подобряване 

възможностите за развитие на научни 

дейности, устойчиво ползване на 

възобновимите – водни природни ресурси. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

посветено на рибните 

запаси и 

възможностите за 

зарибяване с пъстърва, 

на всеки пункт са 

събирани и дънни 

безгръбначни 

(макрозообентос) с цел 

определяне на 

екологичното 

състояние и 

възможностите за 

изхранване на 

пъстървите. 

Установено е, че 

основната част от 

реките са в „отлично” 

или „добро” 

екологично състояние 

според Биотичен 

индекс. С най-ниски 

стойности на оценката 

са реките: р. Владайска 

при хижа “Витошко” и 

р. Матница под ДДС 

„Витошко”. На тези 

пунктове биотичния 

има стойност от BI=3,5. 
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Разработил: проф.д-р Росица Петрова 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Колчаков, Ив., А. Лазаров, 

И. Малинов. Изготвяне на 

почвена карта и почвена 

характеристика на Парк 

„Витоша”, включваща 

събиране, анализ и 

обработка на наличната 

картна и друга информация 

за почвената покривка на 

територията му. В: 

Природен парк „Витоша”. 

План за управление.  

Почвена характеристика., 

С., 1999. 
 

1. Представени са 

основните източници 

на почвено-

картографска и друга 

информация за 

почвената покривка на 

територията на парк 

„Витоша”. Направен е 

обстоен анализ на 

изготвените в годините 

карти за обекта и 

съдържащата се в тях 

информация за 

географското 

разпространение на 

почвите, генетико-

диагностичните им 

характеристики и 

класификация. 

Анализирани са, 

актуални към датата на 

изготвяне на доклада, 

научни публикации. 

Направен е извод за 

необходимостта от 

изготвяне на 

осъвременена почвена 

карта. 

2.Направена е 

Прилаганата методика за анализ 

не е унифицирана за всички 

почвени типове - изследвани са 

различни химични показатели, 

като най-често липсва 

информация за активната почвена 

киселинност. Съдържанието на 

тежки метали (Mn, Cu, Co, Ni) е 

представено само за кафявите 

горски почви - светли. Липсва 

информация, на база на която да 

се извърши видовото поделяне на 

определените почвени типове. 

Дава основна информация за 

съществуващото почвено разнообразие на 

територията на ПП „Витоша”. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

морфологична 

характеристика на 

почвите, 

разпространени на 

територията на Парк 

„Витоша”, описан е 

механични състав и 

основни химични 

характеристики (рН, 

хумус, общ азот, общ 

фосфор, усвоими 

форми на фосфор и 

калий).  

3.Направено е общо 

описание на почвено 

географските единици: 

кафяви горски почви, 

тъмноцветни горски 

почви, планинско-

ливадни горски почви, 

торфени и торфенисто-

блатни почви, 

алувиално-делувиални 

ливадни почви и 

рендзини. Изготвена е 

почвена карта в М 

1:25000, в която са 

отделени 15 почвено-

географски единици, 

които корелират с 

ревизираната легенда 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на световната почвена 

карта (FAO, UNESCO, 

Rome, 1990). 

Малинов, И. и кол. Почви – 

разпространение, 

характеристика, процеси. В: 

ПУ на Природен парк 

„Витоша” за периода 2005 - 

2013, С., 2005 г. 

 

Т. 1.11. Почви. 

Представена е 

характеристика на 

почвите, 

разпространени на 

територията на ПП 

„Витоша”. Дадена е 

почвена карта. 

Липсват: принадлежността на 

описаните почвени типове към 

класовете; площтно 

разпространение на отделните 

типове почви на територията на 

парка. Не са описани почвите от 

територията на кариерните обекти 

и не са изведени в самостоятелен 

клас, към който принадлежат 

съгласно националната почвена 

класификация и WRBSR (2006). 

Прилаганата методика за анализ 

не е унифицирана за всички 

почвени типове - изследвани са 

различни химични показатели, 

като често липсват данни за 

запасите с фосфор и калий. Липсва 

информация за почвената 

структура, плътност, порьозност, 

водни свойства.  

Допълва и обогатява частично 

съществуващата основна информация за 

почвите по План 1. 

Проект № 5103020-11-654 

„Изпълнение на приоритетни 

дейности от плана за 

управление на Природен парк 

Витоша – фаза II” Договор № 

5103020-С-001. 

Изготвяне на воден баланс 

за територията на Природен 

Т. 1.3. Почви. 

Представена е кратка 

характеристика на 

почвите, 

разпространени на 

територията на ПП 

„Витоша”.  

Описанието е направено на база 

характеристиката на почвите по 

ПУ на ПП Витоша от 2005 г. 

изцяло по действащата почвена 

класификация от 1993 г. Липсват: 

принадлежността на описаните 

почвени типове към съответните 

класове; цифрови изражения на 

Няма  
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

парк „Витоша”, С., 2014 
 

дадените почвени характеристики; 

площтно разпространение на 

отделните типове почви на 

територията на парка. Не са 

описани почвите от територията 

на кариерните обекти и не са 

изведени в самостоятелен клас, 

към който принадлежат съгласно 

националната почвена 

класификация и WRBSR (2006).  

Лесоустройствен проект на 

ДГС „София”, област София, 

Том I. Обяснителна записка; 

Том I Б. Приложения, С., 2009 

Глава IX Природен 

парк Витоша, т. 5. 

Почви. Разгледани са 

два почвени типа: 

кафява горска и 

планинско горска 

тъмноцветна. В 

табличен вид са 

представени: 

площтното 

разпределение на 

почвените 

типове/видове в 

зависимост от 

дълбочината на 

профила; профилното 

разпределение на 

съдържанието на хумус 

(%), общ азот (%) и 

механичен състав 

(средни стойности).  

Използвана е информация от 

изследвания на почви, извършени 

при предходни устройства.  

Класификацията на почвите е 

направена по старата, действащата 

преди 1993 г. класификация на 

почвите в България. Липсват 

всякакви аналитични данни за 

почвите, както и конкретни 

резултати от извършените почвени 

анализи. 

Допълва и обогатява частично 

съществуващата информация за почвите по 

План 1. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Лесоустройствен проект на 

ДЛС „Витошко -Студена”, 

област Перник, Том I. 

Обяснителна записка; Том I 

А. Приложения, С., 2008.  

Точка 5. Почви. 
Разгледани са  и са 

представени 

резултатите (22 

почвени профила) от 

проучванията и 

изследванията на 5 

почвени типа, 

разпространени на 

територията на ДЛС 

„Витошко -Студена”, 

област Перник. 

Изследванията са 

извършени през 1983, 

1997 и 2007 г. 

Профилите са 

придружени с пълно 

описание, касаещо: 

отдел, подотдел, 

надморска височина, 

изложение, основна 

скала.  Изследвани са: 

механичен състав, рН, 

хумус, общ N, Р2О5. 

Няма аналитични резултати за: 

структура, плътност, порьозност, 

водни свойства, съдържанието на 

усвоими форми на К2О, карбонати, 

както и съдържание на тежки 

метали; посочените данни за рН не 

уточняват за активната или 

обменната киселинност са.  

Класификацията на почвите е 

направена по старата 

класификация на почвите в 

България, а не по WRBSR (2006). 

Няма карта, илюстрираща точно 

местата на направените почвени 

профили. Обозначението е на ниво 

отдел и подотдел. 

Допълва и обогатява частично 

съществуващата информация за почвите по 

План 1. Позволява проследяване на процеси и 

тенденции, протичащи в наблюдаваните 

почви в периода след 2005 г. до 2013 г.  

 

Отчети по МКП „Гори” за 

оценка и мониторинг на 

въздействието на замърсения 

въздух върху горските 

екосистеми” с възложители: 

МОСВ и МЗГ – ЛТУ, ИГ-

БАН. 1999, 2003, 2008, 2013 г. 

Мониторингови 

изследвания в зоната на 

разпространение на 

канелени горски почви, 

кафяви горски и 

тъмноцветни горски 

почви, и мъртва горска 

Пробите са взимани послойно 

(съгласно прилаганата методика за 

мониторинг), а не по почвени 

хоризонти, което затруднява 

съпоставката на получените 

резултати с тези, извършени до 

момента през годините. 

Допълва и обогатява съществуващата 

информация за почвите по План 1. Позволява 

проследяване на процеси и тенденции, 

протичащи в наблюдаваните почви в периода 

след 2005 г. до 2013 г.  
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 постилка в район 

Витоша – северни, 

източни и западни 

скланове. Изследваните 

почвени показатели са 

съгласно методиката на 

Международната 

кооперативна програма 

(МКП) „Гори” за 

оценка и мониторинг 

на въздействието на 

замърсения въздух 

върху горските 

екосистеми: активна и 

обменна киселинност; 

орг. С (g/kg), общ N 

(g/kg), общи форми на 

Cu, Zn, Pb, Cd (mg/kg); 

катиони с базични и 

кисели функции; 

катионен обменен 

капацитет; степен на 

наситеност с бази. 

Горската постилка е 

анализирана по 

отношение на рН, орг. 

С, общ N, общ Р, 

съдържание на макро- и 

микроелементи (K, Ca, 

Mg, Mn, Fe, Cu, Pb, Cd, 

Zn). 
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Велизарова, Е. 2014. Почви, 

повлияни от горски пожари – 

биосферен резерват (БР) 

„Бистришко бранище” и 

местност „Витошко лале”. 

Научна конференция по 

случай 80 години от 

създаването на ПП „Витоша” 

 

 

Представени са 

резултати от 

изследвания на 

Тъмноцветни горски 

почви (Mollic Cambisols 

, WRBSR 2006), 

повлияни от горски 

пожари на територията 

на БР „Бистришко 

бранище” и „Витошко 

лале”. Установено е, че 

въздействието върху 

съдържанието на орг. С 

е краткосрочно; 24 

месеца след пожара 

съдържанието на Cобщ в 

повърхностните 5 cm 

на почвата се повишава 

между 3% и 6% и 

доближава 

съдържанието на  Cобщ  

в почвата от 

контролните варианти; 

Съдържанието на Nобщ, 

намалява през целия 

период на изследване – 

общо с около 0.2 – 0.3 

% в сравнение с 

контролните варианти. 

Непосредствено след 

пожара, стойностите на 

 Отразява промените, настъпили в абиотичен 

фактор „Почви”,  резултат на горски пожари 

след 2005 г.   
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C/N в почвата от БРББ, 

засегната от пожара 

варират между 16 % и 

17% и се повишават в 

края на 2-годишния 

период на изследване. 

ДОКЛАД ЗА 

СОБСТВЕНОСТТА, 

ОПИСАНИЕТО И 

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

ОБЕКТИТЕ И 

ДЕЙНОСТИТЕ, 

РАЗВИВАНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ПРИРОДЕН ПАРК 

„ВИТОША”. СО, 2013 

 

5. ОТЧЕТ ЗА 

СЪСТОЯНИЕТО НА 

ВОДИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ПРИРОДЕН ПАРК 

„ВИТОША” – 

ОПАЗВАНЕ НА 

ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ, 

СЪСТОЯНИЕ НА 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 

СТАНЦИИ И ВиК 

МРЕЖИ, 

СЪСТОЯНИЕ НА 

РЕКИТЕ И ДРУГИ 

ВОДОЕМИ. Събрана е 

информация за 

съществуващите 

пречиствателни 

станции. От 

предоставените данни е 

видно, че над 60 

съществуващи обекта 

на територията на 

Парка са с попивни ями 

или с амортизирани 

В доклада не се разглеждат пряко 

въпроси, свързани със състоянието 

на почвите:  

- посочва се косвена вероятност за 

замърсяване на почвите от 

съществуващи попивни ями. 

Липсва графичен материал и GPS 

координати на обектите за 

заустване на отпадните води, 

респективно със замърсяване на 

почвите. 

- няма информация за състоянието 

на почвите от територията на 

съществуващите хижи, хотели, 

ресторанти, почивни станции, 

лифтови и влекови станции, 

заслони, ски писти, пътни откоси 

и др. 

Допълва и обогатява съществуващата 

информация за площтното разпространение 

на нарушените, при изграждането на 

инфраструктурата, почви по План 1. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

изгребни ями, т.е. 

работещи като 

попивни, което е 

предпоставка за 

локално замърсяване на 

почвите. Почти всички 

ползватели на обекти 

нямат разрешителни за 

заустване на 

отпадъчни води, 

издадени съгласно 

Закона за водите. При 

заустване на 

последните в деретата, 

се замърсява почвата и 

речните водосбори на 

планината. 

7.СТАТИСТИКА НА 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ НА  

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ПП „ВИТОША” 

.Представена е 

информация за: 

изградените на 

територията на парка 

над 240 обекта (хижи, 

хотели, ресторанти, 

почивни станции и др.); 

дължината на: пътната 

мрежа (приблизително 
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110 km), алейната 

мрежа (около 300 km), 

като основно 

маршрутите са 

съсредоточени в 

северната част на 

планината; ски 

терените (писти и 

пътища), 

съсредоточени на 

височина 1 400 – 1 600 

m, които обхващат: ски 

писти – 1 075 da, ски 

пътища – 1 235 da и ски 

пътища и писти за 

дълго бягане - 160 da. 

Направени са изводи 

свързани с 

необходимостта от  

възстановителни 

работи по нарушени от 

антропогенна дейност 

територии; забрана на 

прилагането на 

технологии за 

изкуствен сняг с 

химикали; 

своевременно 

затревяване на 

оголените участъци и 

др. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Териториален анализ на 

природен парк „Витоша” в 

качеството му на крайградска 

природна територия. в 

изпълнение на Компонент 3 

на проект №0574R2 

(PERIURBAN - Парковете в 

периферията на 

урбанизираните територии – 

подобряване на условията на 

околната среда), финансиран 

по програма „INTERREG 

IVC” 

 

 

Направена е кратка 

характеристика на 

главните почвени 

единици: кафяви 

горски почви, 

тъмноцветни горски 

почви, планинско-

ливадни горски почви, 

торфени и торфенисто-

блатни почви, силно 

излужени до слабо 

оподзолени канелени 

горски почви, 

алувиално-делувиално 

ливадни почви и 

рендзини. 

Липсват: принадлежността на 

описаните почвени типове към 

националната почвена 

класификация и WRBSR (2006); 

характеристика на типовете почва; 

площтно разпространение. Не са 

описани почвите от територията 

на кариерните обекти и не са 

изведени в самостоятелен клас; 

Въздействието върху почвите от 

засиленото застрояване в 

непосредствена близост до парка, 

особено в кварталите Драгалевци, 

Бояна, Симеоново изисква 

причисляването им към 

самостоятелн клас. 

Допълва и обогатява съществуващата 

информация за почвите по План 1. 

ДОКЛАД ОТ 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 

за очакваното въздействие от 

реализиране на СПУП за 

туристическа и 

ски зона „Алеко” върху 

земите и горите от горския 

фонд на територията 

на Природен парк „Витоша”. 

„ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД, 

март 2010 г. 

Направена е оценка за 

очакваното въздействие 

от обектите и 

елементите на СПУП за 

ски зона „Алеко”. 

Очакваните  засегнати 

площи по типове 

съоръжения в СПУП са 

в размер на 165,25 ha. 

Представени са карти и 

сателитни 

изображения. 

 Допълва и обогатява съществуващата 

информация за площта на нарушените почви  

от съществуващите и евентуалното 

изграждане на новите ски съоръжения. 

Н. Андреева. Геохимични и 

минераложки особености на 

почвите от високите части на 

Направена е 

физикохимична 

характеристика и 

Липсва морфологично описание 

на почвите; Почвите са 

класифицирани като 

Допълва и обогатява информацията за 

плитките почви (литосоли и регосоли)  по 

План 1. 
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Витоша във връзка с 

почвообразуващия субстрат. 

Дисертационен труд, СУ „Кл. 

Охридски”, с. 161, С. 2014 г. 

анализ на химичния 

състав (механичен 

състав, pH, органично 

вещество и отношение 

С:N) на плитките 

(регосоли и литосоли) 

почви от територията 

на ПП „Витоша”. 

Установявен е подтип 

“Тъмни ранкери”, 

формирани върху 

неизследвани и в 

голяма степен 

неспецифични за 

почвения подтип скали 

- монцонити, 

андезитбазалти и габро. 

скелетни, без да има данни за 

скелета. 

Попов А. (ред.). 2014. 

Природното богатство на 

Природен парк „Витоша”. 

Дирекция на Природен парк 

„Витоша”. ISBN 978-954-

92829-8-6 

 

Почвено разнообразие 

(Е. Гачев). Определено 

е разпространението на 

зоналните: канелени 

горски почви, кафяви 

горски почви, 

тъмноцветни горски 

почви и планинско-

ливадни горски почви, 

и интразоналните – 

литосоли, ранкери,  

торфени и торфенисто-

блатни почви, 

алувиално- ливадни 

Няма резултати от изпълнени 

почвени изследвания, както и 

конкретна информация за 

съществуващите кариери. 

Допълва и обогатява информацията за 

разпространеите на територията на парка 

зонални и интразонални почви по План 1. 
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почви и рендзини. 

Минна и кариерна 

дейност. Представена е 

историческа 

информация за 

търсенията на полезни 

изкопаеми в миналото. 

Корине земно покритие, 2012 

г. Ски писти - Витоша 

 

Дава местоположение и 

площ на 

съществуващите на 

територията на парка 

ски писти. 

 Допълва и обогатява информацията за 

антропогенно променените почви от 

територията на парка. 

BGtopo.VJ K-34-059-1; 

BGtopo.VJ K-34-059-2; 

BGtopo.VJ K-34-059-4. 

 

Картни листове с 

местоположение на 

разработени кариери за 

полезни изкопаеми 

 Допълва и обогатява информацията за 

антропогенно променените почви от 

територията на парка. 

 

Разработил: инж. Антоний Стефанов 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Shape-файлове за ПП 

Витоша /част за ДГС София 

Графична – 

пространствена и 

атрибутна база данни 

от лесоустройствения 

проект на ДГС София, 

за частта попадаща в 

ПП Витоша 

Междувременно при ползване 

за/от някой от проектите 

изпълнявани от Д ПП В, същите са 

манипулирани, в резултат на което 

се установи несъответствие между 

тях и цифровия модел и атрибутна 

база данни – оригинал от 

Агролеспроект ЕООД. 

ДА след съвместяване с оригиналните базови 

файлове от Изпълнителя на ЛУП - 

Агролеспроект ЕООД. 

Shape-файлове за ПП 

Витоша /част за ДЛС 

Графична – 

пространствена и 

Междувременно при ползване 

за/от някой от проектите 

ДА след съвместяване с оригиналните базови 

файлове от Изпълнителя на ЛУП - 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Витошко-Студена. атрибутна база данни 

от лесоустройствения 

проект на ДЛС 

Витошко, за частта 

попадаща в ПП Витоша 

изпълнявани от Д ПП В, същите са 

манипулирани, в резултат на което 

се установи несъответствие между 

тях и цифровия модел и атрибутна 

база данни – оригинал от 

Агролеспроект ЕООД. 

Агролеспроект ЕООД. 

Лесоустройствен проект на 

ДГС София от 2009 г -  на 

хартиен и на магнитен 

носител, Агролеспроект 

ЕООД 

 

1. Атрубутна база 

данни за госките 

територии в парка. Към 

Обяснителната записка 

е разработена извадка 

която е само за 

територията на ПП 

Витоша (2 бр. ГСУ). 

Цялата атрибутна база 

данни – такса-ционни 

описания, анализи, 

досегашно 

стопанисване, 

таксационна 

характеристика, 

проектирани 

лесовъдски меро-

приятия, а така също с 

противо-пожарни и 

ловностопански 

мероприятия.  

2. Графична база 

данни – лесослой и 

картни листове. 

 

Няма такива Да – база / основа за съставяне на 

характеристиката на горскодървесната 

растителност (1), за анализ на предвидените 

ползвания на дървесни ресурси от парка и 

тяхното изпълнение в периода 2009-2014 г 

(2), за описание на горскодървесната 

растител- ност, предвидените ползвания и 

изпълнението им в прилежащата на ПП зона 

от около 500 м (3). 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Лесоустройствен проект на 

ДЛС Витошко-Студена от 

2009 г -  на хартиен и на 

магнитен носител, 

Агролеспроект ЕООД 

 

3. Атрубутна база 

данни за госките 

територии в парка (2 

бр. ГСУ). Цялата 

атрибутна база данни – 

таксационни описания, 

анализи, досегашно 

стопанис-ване, 

таксационна 

характерис-тика, 

проектирани 

лесовъдски 

мероприятия, а така 

също с 

противопожарни и 

ловносто-пански 

мероприятия.  

4. Графична база 

данни – лесослой и 

картни листове. 

Няма такива Да – база / основа за съставяне на 

характеристиката на горскодървесната 

растителност (1), за анализ на предвидените 

ползвания на дървесни ресурси от парка и 

тяхното изпълнение в периода 2009-2014 г 

(2), за описание на горскодървесната 

растител- ност, предвидените ползвания и 

изпълнението им в прилежащата на ПП зона 

от около 500 м (3). 

Лесоустройствен проект на 

НП Витоша от 1999 година 

Агролеспроект ЕООД 

 

Таксционна 

информация за парка – 

характеристика на 

горскодър-весната 

растителност към 1999 

г – основа за 

сравнителен анали (1); 

предвидени ползвания 

на дървесина и на 

недървесни продукти 

(2); допълнителна 

Няма такива Ще подпомогне анализът на промените в 

парка в периода 1999 – 2009/15 година, 

касаещо горскодървесната растителнос в 

парка, изпълнените мероприятия и как те са 

се отразили върху сегашното състояние и т.н. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

информация – списъци 

на защитени видове 

растения (3), на 

ландшафтни 

архитектурни елементи 

(4) и др. 

Надзор по изпълнение на 

предвидените лесовъдски 

мероприятия залегнали в 

ЛУП на ДГС София, за 

времето от 01.01.2009 г до 

31.12.2013 год, Агролеспроект 

ЕООД. 

В доклада има 

обособена част само за 

територията на парка, в 

която е направен 

задълбочен анализ на 

изпълнението на 

сечите. Общо за 

територията на ДГС 

има направени и 

анализи за 

изпълнението на 

залесяванията, 

ловностопанските и 

противопо-жарни 

мероприятия 

предвидени с проекта, в 

т.ч. и на територията на 

ПП Витоша.   

Извън анализа за изпълнените 

сечи (по вид, по площ и запас), 

данните за общ размер на 

ползването на дървесина, вкл. и по 

сортименти, за залесяванията, за 

ползванията на недървесни 

продукти и услуги, ловностопан-

ските и противопожарни меро-

приятия са трудно различими / 

използваеми. 

Частично и само за територия в 2 ГСУ към 

ТП ДГС София. 
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Разработил: доц. д-р Стефан Мирчев Стоянов 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

1. Климатични условия 

1.1. План за управление на ПП 

Витоша  (2005г.-2014г.) 

 

 

Стойностите за 

средните год. валежи и 

температури дават 

възможност да се 

очертаят три 

климатични пояси. 

 Нисокопланински - 

от 700м до около 1100-

1200 м н.в. Год. сума на 

валежите не надвишава 

600-700 мм. Средната 

год. температура 18°С. 

Средната год. 

амплитуда 21-22°С. 

Средната 

продължителност на 

зимата около 4 месеца. 

 Среднопланински - 

от 1100-1200 м н.в. Год. 

сума на валежите 

достига 1060 мм. 

Средната год. 

температура на въздуха 

4°С. Средната год. 

амплитуда 18-21°С. 

Средната 

продължителност на 

зимата 4-5 месеца. 

 Високопланински 

Основните растежни фактори, 

влияещи върху дървесните видове 

са светлината, топлината, 

почвата и влагата. Обикновено се 

приема, че почвените условия и 

светлината са относително по-

постоянни и поради това се счита, 

че климатичните фактори могат да 

имат решаващо значение за 

основните дървесни видове в 

парка. Много често, за да се 

установи това въздействие,  се 

използват определени комп-

лексни климатични показа-тели, 

които дават възможност да се 

анализира ценна информация за 

комбини-раното влияние на 

няколко метеорологични 

елемента.  

Доказано е, че многогодишния температурно-

валежнен режим е с изключителна важност за 

дървесните видове и поради това в нашите 

проучвани за оценка на климатичните 

условия ще използваме популярния индекс на 

засуша-ването по де Мартон. 

Освен това ще бъде направен морфографичен 

анализ за ежегодните промени на темпе-

ратурно-валежния режим в района на парка. 

Чрез линеен регресионен анализ ще се 

анализират промените в темпе-ратурите на 

въздуха за различни периоди от време 

(годишен, зимен и вегета-ционен).  
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

пояс - обхваща 

безлесните, открити 

терени между 1900 и 

2290 м н.в. 

1.2. Стоянов К. 2014. Климат. - 

В: Попов А. (ред.). 

Природното богатство на 

Природен парк „Витоша". 

Дирекция на Приро-ден парк 

„Витоша", София. 

 

Посочени са средните 

месечни и годишна 

температура на въздуха 

(по Климатичен 

справочник за 

България, 1983). В 

табличен вид са дадени 

средните месечни и 

годишни валежни суми 

(по Климатичен 

справочник-валежи, 

1990). 

Не са дадени ежегодните 

стойности на месечните 

температури и валежи и това 

затруднява анализите за влиянието 

им върху дървес-ните видове, така 

също и уста-новяването на броя и 

степента на проявление на 

климатич-ните аномалии.  

 

2. Дендрохронологичен 

анализ 

2.1. Панайотов, М., (2006). 

Установяване влиянието на 

екстремни климатични 

явления върху растежа на 

дървесни индивиди от горната 

граница на гората чрез 

дендроекологичен анализ. 

Лесовъдска мисъл. 

2.2. Panayotov M (2007) 

Influence of ecological factors 

on the growth of the tree 

species from Pinaceae family at 

the Bulgarian 

Температурно-

валежният режим е 

основния фактор, който 

влияе на растежа на 

дървесните растения в 

зоната на горната 

граница на гората. 

Положително влияние 

върху прираста оказват 

високи летни и есенни 

температури. Ниските 

температури през 

летните месеци, 

съчетани с по-високи 

от нормалните валежи, 

Не са анализирани чрез 

дендрохронологичния метод 

значителна част от основните 

дървесни видове в зоните на 

нисокопланинския и средно-

планинския пояси. 

Ще бъде заложена мрежа от пробни площи, 

чрез която ще бъде изяснено по-пълно 

въздействието на климатичните условия 

върху основните дървесни видове в района на 

ПП Витоша. 
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treeline.University of Forestry, 

Sofia. 

2.3. Panayotov, M., Zafirov, N. 

and Cherubini, P. (2013) 

Fingerprints of extreme climate 

events in Pinus sylvestris tree 

rings from Bulgaria. Trees-

Structure and Function. 

27(1):211-227 

 

оказват отрицателно 

влияние. При 

естествени насаждения 

от обикновен смърч и 

култури от обикновен 

смърч, бял бор, черна 

мура и бяла мура от 

горната граница на 

гората на Витоша 

малък прираст е 

предизвикан и от 

екстремно ниски 

валежи през 

вегетационните 

периоди. В отделни 

случаи негативно 

влияние оказват високи 

зимни валежи, като те 

причиняват скъсяване 

на вегетационния 

период. Форми-рането 

на годишни пръстени с 

дефект в анатомичния 

строеж на късната 

дървесина се дължи на 

измръзване на 

камбиалната тъкан. 

3. Важни абиотични и 

биотични стресори. 

3.1. Гачев Е. 2014. Природни 

пояси и зони. - В: Попов А. 

Към тези стресори се 

отнасят: смерчове, 

ветроломи, снеголоми,  

развитие на каламитети 

Специалистите не са на единно 

мнение по въпроса какви мерки 

трябва да бъдат взети за решаване 

на проблема с корояда типограф 

Климатичните аномалии, замърсяването на 

въздуха и биотичните стресори през 

последните години предизви-каха 

навлизането в световната научна литература 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

(ред.). Природното богатство 

на Природен парк „Витоша". 

Дирекция на Приро-ден парк 

„Витоша", София. 

3.2. Дунчев  А.  2007.  

Съхненето  на  смърчовите  

гори  в  ПП  Витоша.Геософт. 

www.vitoshagroup.org/att_res/b

g/6@suhnene4.pdf. 

3.3.Георгиев Г. 2006. Ips  

typographus (L.)  и  съхненето 

на  смърча  на  Витоша. - 

Българска гора, № 1. 

3.4.Георгиев Г., П. Мирчев, Б. 

Роснев, П. Петков. 2006. 

Нападение от корояда 

типограф и съхнене на смърча 

на Витоша. - Гора, № 10. 

3.5.Ганчев Г., Ст. Мирчев, Т. 

Чернев. 1983. Проучвания 

върху биоекологията на 

смърчовия коренов ликояд 

(Hylastes cunicularius Erick.). - 

Научни трудове на ВЛТИ, 

серия "Горско стопанство", 

София, т. XXVII. 

от вредни насекоми, 

възникване на епифи-

тотии причинени от 

гъбни патогени 

(изсипване на 

иглиците, брашнеста 

мана, трахеомикози, 

гниене на корените и 

стъблото и др.). При 

нашите климатични 

условия се установява 

една цикличност от 

около 40 години на 

вихрови бури 

(смерчове) на Витоша. 

Анализът в Плана за 

управление на 

Природен парк „Вито-

ша" за 2005-2014 г. 

оценява засегнатите от 

корояда типограф стари 

смърчови гори в 

повалените от смерч 

петна и около тях като 

една от най-сериозните 

заплахи за парка.  

 

бръмбар на територията на 

резервата. Някои от тях поддържат 

мнението, че повалените дървета 

трябва да се оставят на място, 

защото намесата на човека 

противоречи на статута на един 

биосферен резерват. Други смятат, 

че е необходимо извличане на 

трупите и дори контролирана сеч. 

За момента тревожният проблем с 

корояда не е окончателно решен. 

на понятието загиване (дестабили-зация) на 

горите. Този феномен се характеризира с 

намалена продуктивност и редуцирана 

жизненост на горите върху обширни площи. 

Специалистите по защита на горите обръщат 

все по-голямо внимание на комплексния 

характер на съвременните патологични 

процеси и ги обвързват с термина горски 

диклайн (forest decline). Те се стремят да 

изяснят по-задълбочено връзките между 

абиотични, биотични и антропогенни 

фактори. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitoshagroup.org/att_res/bg/6@suhnene4.pdf.
http://www.vitoshagroup.org/att_res/bg/6@suhnene4.pdf.
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Разработил: инж. Итил Гадженаков 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ПУ ПП „Витоша“–2005/2014г. 
Дейността на Д ПП 

„Витоша“. 

Недостатъчно информация 

относно ловната фауна. 
Основата за актуализация 

Финален доклад по договор № 

67/05.06.2013 г. за дейност 

„Извършване на проучване 

чрез фотокапани с цел 

установяване 

на находищата на дивата 

котка (Felis silvestris) в ПП 

„Витоша”, по 

Проект № DIR-5113326-4-98 

„Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк 

Витоша” 

Дейността на Д ПП 

„Витоша“. 
 

Данни за локации и наблюдение на вълци (от 

фотокапани, следи и др.) 

Финален доклад във връзка с 

Договор № ОПОС-02-

27/20.05.2013 г. „Наблюдение 

и оценка динамиката на 

популацията на дивите кози 

(Rupicapra rupicapra balcanica) 

в ПП Витоша” 

Дейността на Д ПП 

„Витоша“. 
 

Данни за проблеми и заплахи (скитащи 

кучета, туризъм и бракониерство), имащи 

отношение и към ловната фауна на 

територията на парка. 

Социологическо проучване на 

общественото мнение с цел 

отразяване на обществените 

нагласи и разбирания във 

връзка с предстоящата 

актуализация на Плана за 

управление на ПП „Витоша” 

   

Изпълнение на заложените    
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

проекти и програми в ПУ на Д 

ПП „Витоша“ - 2005-2014 г. 

Мнения, препоръки и 

становища относно ПУ на 

физически лица, граждански 

групи и др. 

   

Природата и Витоша - Доклад 

на Дирекция на ПП „Витоша“ 
   

Годишни отчети за дейността 

на парка от 2005-2014 г. 
   

Изпълнение на заложените 

проекти и програми в ПУ на Д 

ПП „Витоша“ – 2005/2014 г. 

   

ГИС база данни – линейни, 

полигонови и точкови обекти. 

Парка и прилежащите 

територии 

Не достатъчно информация 

относно ловната фауна. 
 

 

Разработил: Павел Панов 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Лесоустройствени проекти на 

ДГС „София” и „Витошко- 

Студена”, вкл. глава 

„Противопожарно 

устройство”. 

 Разработени са съгласно 

изискванията на Нардба 6 за 

Устройство на горите в Република 

България 

В съответствие с: 

Дългосрочна цел 

2.1.1.2. Постигане на баланс между опазване 

и устойчиво ползване на ресурсите и 

Главна цел  

Устойчиво ползване на природните ресурси в 

ПП „Витоша“. 

Справка за възникналите 

пожари през периода 2000- 

2014 г на територията на ПП 

„Витоша” 

 Направена съгласно изискванията 

за поддържане на националната 

база данни за горски пожари 
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Разработил: проф. д-р Александър Ташев, д-р Анна Гаврилова, инж. Илия Петров, доц. д-р Райна Начева, гл.ас. д-р Боряна 

Сиджимова, Проф. дбн Майя Стойнева, гл. ас. д-р Пламен Иванов, гл. ас. д-р Благой Узунов,  докторант Цветелина Ишева, доц. д-р 

Добри Иванов, доц. д-р. Мелания Гьошева-Богоева 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Воденичаров, Д., 1958a. 

Материали към водорасловата 

флора в басейна на река 

Искър. - Год. Соф. Унив., 

БГГФ, Книга 1 – Биология, 

51: 113-123. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Воденичаров, Д., 1958b. 

Принос към водната и 

водораслова флора и 

растителност на Люлин 

планина. – Год. Соф. Унив., 

БГГФ, Книга 1 – Биология, 

51: 61-82. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Воденичаров, Д., 1960. 

Принос към водорасловата 

флора на България. II. – Изв. 

Бот. Инст., 7: 321-331.  

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Воденичаров, Д., 1962. 

Принос към водорасловата 

флора на България. IV. - Изв. 

Бот. инст., 10: 145 - 159. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Воденичаров, Д. Г., М. С. 

Кабасанова, 1970. 

Биометрични изследвания 

върху природни популации 

слятоспорови водорасли от 

сем. Desmidiaceae.  – Изв. Бот. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Инст., 20: 205-217.  

Воденичаров, Д., Ст. Драганов 

и Д. Темнискова, 1971. Флора 

на България. I. Водорасли. 

София, 642. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст., 1898-1899. 

Принос за изучаване на 

българските едноклетъчни, 

зелени, сладководни 

водорасли, които живеят по 

Рила планина, Костенския 

балкан (Родопите), Витоша, в 

Драгоманското блато и около 

София. - Период. спис. Бълг. 

книж. д-во, 57: 111-135; 58: 

595-618; 59: 791-806. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст., 1900. Втори 

принос за изучаване на 

сладководните зелени 

водорасли в България. – Тр. 

Бълг. природоизп. д-во, 1: 1-

21. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст., 1904. Трети 

принос за изучаване на 

сладководните водорасли в 

България. - Период. спис. 

Бълг. книж. д-во, 16 (1-2): 

385-416.  

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст., 1905. 

Допълнителен принос към 

водорасловата флора на Рила 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

планина. - Период. спис. Бълг. 

книж. д-во, 66: 222-239. 

Петков, Ст., 1907. Четвърти 

принос за изучаване на 

сладководните водорасли в 

България. - Сб. народни 

умотворения, 22/23 (3): 1-23. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст., 1908. Пети 

принос за изучаване на 

сладководните водорасли в 

България. – Период. спис. 

Бълг. книж. д-во, 68: 603-624. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст., 1913. Харацеите 

на България. - Сп. БАН, 7: 1-

44. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст, 1934. 

Допълнителен принос към 

харацеите на България. – 

Спис. БАН, 51: 1-67 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Петков, Ст., 1942. Бележки 

върху една особена форма от 

Ulothrix zonata Kütz. var. 

vallida (Näg.) rabenh., 

образуваща само хипноспори. 

– Сп. БАН, 65:131-137. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Темнискова-Топалова, Д., 

1965. Върху флората на  

Euglenophyta и Volvophyceae в 

България. II. – Год. Соф. 

Унив., БФ, Книга 2 – 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Ботаника, микробиология, 

физиология и биохимия на 

растенията, 58: 49-58. 

Темнискова-Топалова, Д., 

1966. Върху флората на  

Euglenophyta и Volvophyceae в 

България. III. – Год. Соф. 

Унив., БФ, Книга 2 – 

Ботаника, микробиология, 

физиология и биохимия на 

растенията, 59: 43-57. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Темнискова-Топалова, Д., 

1977. Нови синьозелени и 

зелени водорасли за флората 

на България. – Год. Соф. 

Унив., 68: 35-39. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Ivanov, P., E. Kirilova & L. 

Ector, 2006. Diatom taxonomic 

composition of rivers in South 

and West Bulgaria. – Phytol. 

Balcan., 12(3): 327-338. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Ivanov, P., E. Kourteva & A. 

Mancheva, 2007. Diatom 

taxonomic composition of 

streams and small rivers in the 

Strouma basin, SW Bulgaria. - 

Phytol. Balcan., 13(3): 293-305. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Kristiansen, J. & M. Stoyneva, 

1998. Silica-scaled chrysophytes 

in Bulgaria. - Cryptogamie, 

Algologie, 19 (1-2): 19-28. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Petkoff, S., 1914. Les Characees 

de Bulgarie. - Nuova Notar. 25: 

35-56. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Stoyneva, M. P., 2003а. Steady-

state phytoplankton assemblages 

in shallow Bulgarian wetlands. – 

In: Naselli-Flores, L., J. Padisák 

& M. Dokulil (eds), 

Phytoplankton and Equilibrium 

Concept: The Ecology of 

Steady-State Assemblages, 

Kluwer Academic publishers, 

Hydrobiologia, 502: 169-176. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Stoyneva, M. P., 2003b. Survey 

on green algae of Bulgarian 

thermal springs. – Biologia, 

Bratislava, 58 (4): 563-574 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Stoyneva, M. P. & R. K. 

Nacheva, 2001. Myxochloris 

sphagnicola Pascher - first 

record for the Bulgarian algal 

flora. - Ann. Univ. Sof., 93 (2): 

37-42. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Stoyneva, M. &  M. Nedialkova, 

1999. Annual phytoplankton 

dynamics in a small swamp near 

the town of Sofiya, Bulgaria. - 

In: Book of Abstracts, 

Symposium for European 

Freshwater Sciences, University 

of Antwerp (RUCA), Belgium, 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

25-28 August, 1999. 

Stoyneva, M. P., R. Stancheva 

& G. Gärtner, 2003. 

Heribaudiella fluviatilis 

(Aresh.) Sved. (Phaeophyceae) 

and the Hildenbrandia rivularis 

(Liebm.) J. Ag.  

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Stoyneva, M., R. Stancheva & 

M. Nedyalkova, 2002. New 

records of Hildenbrandia 

rivularis (Liebm.) J. Ag. 

(Rhodophyta) in Bulgaria. – 

Phytologia Balcanica, 8 (2): 197 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Stoyneva, M. P., D. N. 

Temniskova-Topalova, K. G. 

Uzunova & M. G. Nedelkova, 

2001. Long-term compositional 

response of the algal flora of the 

Boyana swamp (western 

Bulgaria) to the environmental 

changes.  - Ann. Univ. Sof., 93 

(2): 43-72. 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Стойнева, М., Иванов, П., 

Узунов, Б., Ишева, Ц., 

Рашкова, Л. 2010. Проучване 

на биоразнообразието на 

водрораслите в някои  Натура 

2000 местообитания на 

територията на Природен 

Парк Витоша, 2008 

 

Алгофлора 

 

Данни само за някои систематични 

групи. 

 

Може да бъде използван. 

Гьошева, М. М. & В. М. Включва данни за В съответствие с целите на Има съответствие 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Богоев. 1985. 

Микоекологично изследване в 

две бялмурови насаждения в 

Народен парк “Витоша”. – 

Год. СУ “Св. Климент 

Охридски”, Биол. фак., 79(2): 

64-78. 

видовото разнообразие 

и екологията на 

макромицетите в две 

бялмурови култури на 

Витоша - под и западно 

от х. ,,Алеко”. 

проекта са изследвани 

насаждения, а не естествени 

горски съобщества. 

Гьошева, М. М. & В. М. 

Богоев. 1985. 

Микоекологично изследване в 

две бялмурови насаждения в 

Народен парк “Витоша”. – 

Год. СУ “Св. Климент 

Охридски”, Биол. фак., 79(2): 

64-78. 

Включва данни за 

видовото разнообразие 

и екологията на 

макромицетите в две 

бялмурови култури на 

Витоша - под и западно 

от х. ,,Алеко”. 

В съответствие с целите на 

проекта са изследвани 

насаждения, а не естествени 

горски съобщества. 

Има съответствие 

Денчев, С. 2015. Гъбно 

разнообразие. Във: Попов Ал 

(ред.) .Природното богатство 

на Природен Парк 

,,Витоша”.Дирекция на ПП,, 

Витоша”. София: 89-92. 

 

Представена е 

популярна информация 

за често срещащи се в 

парка ядливи и отровни 

гъби. Изброени са 

консервационно 

значимите видове гъби 

от Червената Книга на 

Р. България с находища 

на Витоша.Дадена е 

кратка информация и за 

лихенизираните гъби в 

парка. 

Не са дадени подробни данни за 

гъбното разнообразие в ПП 

,,Витоша” 

Има съответствие 

Димитрова, Е. 2010.  Разред 

Helotiales. Част I. – Гъбите в 

България, 6 : 1 –  242. 

Обобщена, с направени 

номенклатурни 

промени  е 

Не са включени представителите 

на всички родове от разред 

Helotiales 

Има съответствие 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Институт по ботаника, БАН, 

София. 

 

информацията за 

хелоциалните торбести 

гъби в България. 

Посочени са 

находищата на 

видовете, които се 

срещат на Витоша. 

Друмева – Димчева, М., 

Гьошева – Богоева, М. 1993.  

Макромицетите на  България. 

– В: Сакалян, М. & Майни, К. 

(ред.).  Национална стратегия 

за  опазване на биологичното 

разнъъбразие, 1 : 1 – 34, 

София. 

 

Публикувана е 

информация за 

видовото богатство на 

макромицетите на 

Витоша, включително 

резерватната зона. 

Посочени са основните 

литературни източници 

до 1993 г.  

Информацията за макромицетите 

на Витоша е много кратка, което е 

съобразено  целите на изданието.  

 Има съответствие 

Пеев, Д., и др. (ред.). 2011.  

Червена Книга на Република 

България. Т. I. Растения и 

гъби. София.  

 

Включени са 45 вида 

консервационно 

значими видове гъби с 

находища в ПП 

,,Витоша” от 

категриите: Критично 

Застрашен, Застрашен 

и Уязвим  ( 4 вида). 

                             -   Има съответствие 

Пеев, Д., Петрова, А., 

Апостолова, И., Асьов, Б. 

(ред.) 2012. Важни места за 

растенията в България., 

Пенсофт, България. 

Има данни за 

консервационно 

значими видове гъби от 

Критерии Aii според 

IUCN в ПП ,,Витоша” 

                           - Има съответствие 

Хинкова, Ц. 1954. Висшите 

гъби на Витоша 

Това е най- сериозната 

научна разработка за 

Данните са много стари и не 

отговарят на променените 

Има съответствие 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

(екологически очерк). Изд. 

БАН, София. 

 

макромицетите на 

Витоша. Съдържа 

подробна информация 

за видовото 

разнообразие и за 

еколоията на гъбите. 

екологични уславия в планината 

Хинкова, Ц. 1955. Принос към 

гъбната флора на Витоша. – 

Изв. Бот. инст., 4: 323-351. 

 

Публикувани са 

хорологечни данни за 

макромицетите на 

Витоша. 

Данните са много стари. Има съответствие 

Assyov, B. 2004.  New data 

about Boletales in Bulgaria. – 

Mycol. Balcan., 1 : 85 – 88.  

 

В статията са включени 

нови хорологични 

данни за представители 

от разред Boletales на 

Витоша. Посочени са 

находищата.Информац

ията е съвременна. 

                            -     Има съответствие 

 

Аssyov, B. & Denchev, C. M. 

2004. Preliminary checklist of 

Boletales s. str. In Bulgaria. – 

Mycol. Balcan., 1: 195-208. 

Посочени са видовете 

от разред Boletales с 

находища на Витоша. 

Направено е обобщение 

на съществуващите 

данни в научната 

литература за групата. 

                            - Има съответствие 

 

Assyov, B., Stoykov, D. Y. & 

Gyosheva, M. 2012. Some   

Some rare and noteworty larger 

fungi in Bulgaria. –TrakiJ   

Trakia J. Sci., Ser. Biomedical 

Sci., 8 (4): 1-6. 

 

Публикувани са 

хорологични данни за 

редки и 

консервационно 

значими  видове 

макромицети с 

находища на Витоша. 

                          - Има съответствие 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Публикацията е 

съвременна. 

Assyov, B., Stoykov, D. & 

Nikolova, S. 2010.  New records 

of some rare and  noteworthy 

larger fungi from Bulgaria. – 

Trakia J. Sci., Ser. Biomedical 

Sci., 8 (4) : 1 – 6. 

 

Публикувани са 

хорологични данни за 

редки и 

консервационно 

значими  видове 

макромицети с 

находища на Витоша. 

Публикацията е 

съвременна. 

                         - Има съответствие 

 

Denc Denchev, C. M. & 

Assyov, B. 2010. Cheklist of 

helarger basidiomycetes in 

Bulgaria. – Mycataxon, 111: 

279-282. 

 

Направен е пълен 

списък на видовете 

базидиални 

макромицети, 

публикувани до сега от 

България. Посочени са 

флористичните райони, 

в които са установени 

видовете, включително 

и Витоша. 

                         -  Има съответствие 

 

Dimitrova, E.& Gyosheva, M. 

2009. Bulgarian  Pezizales: 

diversity, distribution and 

ecology. – Phytol. Balcan., 15 

(1): 13-28. 

 

Обобщени са всички 

данни за пезизалните 

торбести гъби в 

България. Изброени за 

всеки вид са районите, 

в които се срещa 

(включетелно Витоша)  

и литературните 

източници. Посочени 

са категориите на 

                    -  Има съответствие 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

консервационно 

значимите видове гъби. 

Dimitrova, E. & Gyosheva, M. 

2010. Checklist of Bulgarian 

Helotiales. – Phytol. Balcan., 16 

(1): 3-21 

Обобщени са данните 

за по-голяма част от 

хелоциалните торбести 

гъби в България. 

Изброени за всеки вид 

са районите, в които се 

срещa (включетелно 

Витоша)  и 

литературните 

източници. Посочени 

са категориите на 

консервационно 

значимите видове гъби 

  Не са включени всички 

представители на  Helotiales.. 

Има съответствие 

 

Gyosheva, M. 2000. New and 

rare macromycetous taxa to 

Bulgaria. – Phytol. Balcan., 6(2-

3): 283-2   

 

Публикувани са нови 

видове макромицети за 

Витоша вкл. резерват 

,,Бистришко бранище”. 

Посочени са точните 

находища. 

                           - Има съответствие 

 

Gyosheva, M. M., Denchev, C. 

M., Dimitrova, E. G., Assyov, 

B., Petrova, R. D. &  Stoychev, 

G. T. 2006.  Red list of fungi in 

Bulgaria. – Mycol. Balcan. 3 : 

81 – 87.  

Това е първият 

официален Червен 

Слисък на гъбите в 

България. Посочен е 

статусът на 

застрашеност на 

видовете. 

Не са дадени районите на 

разпространение на видовете гъби. 

Има съответствие 

 

Gyosheva, M. M., Stoykov, D. 

J. & Natcheva, R. K. 2014.  

Ascocoryne turficola  

За първи път се 

съобщава намирането 

на много редкия гъбен 

                        - Има съответствие 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

(Ascomycota Helotiales) – first 

records in Southern Europe. – 

Phytologia Balcanica,21(1). 

 

видAscocoryne turficola 

в Южна Европа.Едно 

от находищата е в 

торфен хабитат на 

Витоша.   

Stiochev, G., Gyosheva, M. 

2005.  New and rare 

macromycetes to Bulgaria. – In: 

Gruev, B., Nikolova, M. & 

Donev, A. (edc.) Proceeding of 

the Balkan Scientific 

Conference of Biology, 19 – 21 

May 2005, Plovdiv, Bulgaria. 

298 – 304. 

(http://free.hit.bg/batkiro/BCB/

GS_MG.pdf, accessed February 

2008)      

Публикувани са 

хорологични данни за 

редки и 

консервационно 

значими  видове 

макромицети с 

находища на Витоша. 

Публикацията е 

съвременна. 

 

                          - 

 

Има съответствие 

 

Stoykov, D. Y., Assyov, B., 

Alexov, B., Grazdilov, K.   

2014.  Novel collection of  Zeus 

olympius and Cosmpara 

ganymedae (Ascomycota) from 

Bulgaria and Greece. –      

Ascomycete. Org., 6 (4), 73-80. 

 

За първи път се 

съобщава намирането 

на много редкия гъбен 

вид Zeus olympius в 

България..Едно от 

находищата е на 

Витоша.  Публикацията 

е съвременна. 

 

                        - 

 

Има съответствие 

 

Заключителен отчет по 

научноизследователски 

проект ,,Микологично 

проучване на представителни 

растителни съобщества в ПП 

Витоша”. Срок-2001-2003 г. 

Направено е пълно 

обобщение на 

съществуващите данни 

в научната литература 

за гъбите на Витоша, а 

също и на хербарни 

 

                         -   

Има съответствие. Най- сериозен съвременен 

източник на информация за гъбите в ПП 

,,Витоша”. 

 

http://free.hit.bg/batkiro/BCB/GS_MG.pdf
http://free.hit.bg/batkiro/BCB/GS_MG.pdf
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Финансиран от Дирекцията на 

пярка. Изпълнител – 

Българско Микологично 

дружество. 

материали в 

микологичната 

колекция 

SOMF.Проведени са 

теренни изследвания и 

са установени нови 

видове за планината. 

Направени са карти на 

разпространението 

няколко ценни ядливи 

видове тъби Посочени 

са консервационно 

значимите видове гъби. 

План’1 за управление На ПП 

,,Витоша”(Раздел Гъби. 2002). 

Почти липсват данни за 

гъбите. 

Изключително оскъдна 

информация 

  

Проучване на отделни 

организмови групи: гъби, 

лишеи, водорасли, мъхове. 

(Раздел Лишеи 10.2002). 

Организмовите групи: 

гъби, лишеи, 

водорасли, мъхове 

Информацията за лишеите се 

нуждае от сериозно таксономично 

обновяване и допълване 

Да 

Попниколов, А., Железова, Б. 

1964.  Флора на България. 

Лишеи. Народна просвета. 

София. 519 с. 

Лишеи от флората на 

България 

Информацията за лишеите се 

нуждае от сериозно таксономично 

обновяване и допълване 

Да 

Проект “Опазване на горските 

приизворни торфища на 

Витоша” 

Проучване на мъховете 

в горските торфища в 

ПП Витоша 

Не са посочени точни координати  

на проучваните обекти 

да 

Проект № DIR-5113326-4-98 

“Дейности по устойчиво 

управление на природен парк 

Витоша” Договор № DIR-

5113326-C-010, Договор № 

Торфищата в ПП 

Витоша 

няма да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ОПОС 03-61 /22.05.2013 г. 

Определяне на видовия състав 

на растенията (вкл. мъховете) 

в представителна извадка от 

торфищните комплекси в ПП 

Витоша. 

Проучване състоянието на 

редки и консервационно 

значими видове мъхове в 

Природен парк Витоша 

 

Редки и 

консервационно 

значими видове мъхове 

в ПП Витоша 

Не са посочени координати  на 

находищата на някои от 

проучваните видове, не са 

проучени всички консервационно 

значими видове 

да 

Литературни източници    

Арнаудов, Н. 1909. Мъховата 

флора на Витоша. - Год. Соф. 

у-т, 3-4: 1-37. 

Листнати и 

чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Данните за видовото разнообразие 

са непълни 

да 

Арнаудов, Н. 1911. Материали 

по флората на чернодробните 

мъхове в България. - Год. 

Соф. у-т, 6: 1-9. 

Чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Данните за видовото разнообразие 

са непълни 

да 

Арнаудов, Н. 1914. Нови 

материали по мъховата флора 

на Витоша. - Тр. бълг. 

природоизп. д-во, 6: 29-39. 

Листнати и 

чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Данните за видовото разнообразие 

са непълни 

да 

Петков, С. 1908. Принос за 

изучаване на чернодробните 

мъхове в България. - Период. 

сп. бълг. книж. д-во, 68: 115-

123. 

Чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Някои от находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Петров, С. 1955. Thuidium Нов вид за мъховата Находището са посочено твърде да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

lanatum (Stroem.) Moenkem. - 

нов вид за мъховата флора на 

Балканския полуостров. - Изв. 

Бот. и-т, БАН, 4: 374-375. 

флора на Витоша общо и не могат да бъде 

локализирано 

Петров, С. 1956. Приизворни 

торфища в смърчовите гори 

на Витоша. - Изв. Бот. и-т, 

БАН, 5: 293-346. 

Приизворни торфища в 

смърчовите гори от 

различни части на 

Витоша 

Някои от находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Петров, С. 1956. Принос към 

мъховата флора на България. - 

Изв. Бот. и-т, БАН, 5: 371-376. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Петров, С. 1966. 

Допълнителни материали за 

опознаването на българската 

мъхова флора. - Изв. Бот. и-т, 

БАН, 16: 253-264. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Стефанов, Б. 1971. 

Допълнение към 

бриологичната флора на 

България. - Горскостоп. наука, 

8 (4): 3-6. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Някои от находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани, някои видове са 

определени погрешно 

да 

Стефанов, Б., Петров, С. 1962. 

За мъховете и мъховата флора 

на България. - Изв. 

научноизсл. и-т за гората., 11: 

5-38. 

Обобщаваща статия, 

посочени са някои нови 

видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Находищата са посочени твърде 

общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Ade, A. Koppe, F. 1955. Moose 

aus dem Balkan, aus Süditalien 

und von den Ägäischen Inseln. - 

Acta Mus. Maced. scient. natur., 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Витоша 

Повечето находища са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани, данните за 

видовото разнообразие са непълни 

да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

2, 9/20: 181-197. 

During, H. J. 2008. Reports 1-

36. In: Natcheva R. (compiler) 

New bryophyte records in the 

Balkans: 4. Phytologia 

Balcanica 14(1): 125-128. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ellis, L.T., Aleffi M., Asthana 

A.K., Srivastava A., Bakalin 

V.A., Batan N., Özdemir T., 

Bednarek-Ochyra H., 

Borovichev E.A., Brugués M., 

Cano M.J., Choi S.S., De Beer 

D., Eckstein J., Erzberger P., 

Fedosov V.E., Ganeva A., 

Natcheva R., Garcia C.A., 

Sérgio C., Garilleti R., Albertos 

B., Puche F., Gücel S., Higuchi 

M., Hugonnot V., Hylander K., 

Kırmacı M., Aslan G., Koponen 

T., Lara F., Mazimpaka V., van 

Melick H., Müller F., Özenoglu 

Kiremit H., Papp B., Szurdoki 

E., Plášek V., Čihal L., van der 

Pluijm A., Poponessi S., 

Mariotti M.G., Reyniers J., 

Sabovljević M.S., Sawicki J., 

Smith V.R., Stebel A., S 

tefa˘nut¸ S., Sun B.-Y., Váňa J., 

Venanzoni R. 2014. New 

national and regional bryophyte 

records, 40. Journal of Bryology 

Един нови вид мъх от 

Витоша, нов за 

България 

няма да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

36 (3): 223 – 244. 

Ganeva, A. 1996. Additional 

data on the distribution of some 

bryophytes in Bulgaria. - 

Phytologia Balcanica, 2(2): 113-

114. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2002. New data on 

the distribution of bryophytes in 

Bulgaria. – Phytologia 

Balcanica, 8(2): 191-195. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2007. Reports 33-

35. In: Natcheva R. (compiler) 

New bryophyte records in the 

Balkans: 2. Phytologia 

Balcanica 13(2): 277-289. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2008. Records 1-8. 

In: Natcheva R. (compiler) New 

bryophyte records in the 

Balkans: 5. Phytologia 

Balcanica 14 (3): 426-428. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2008. Reports 37-

39. In: Natcheva R. (compiler) 

New bryophyte records in the 

Balkans: 4. Phytologia 

Balcanica 14(1): 128-129. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2010. Reports 1-4. 

In: Natcheva R. (compiler) New 

bryophyte records in the 

Balkans: 6. Phytologia 

Balcanica 16 (1): 137 – 141. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e7
7

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Ganeva, A., Düll, R. 1999. A 

contribution to the Bulgarian 

bryoflora. Checklist of 

Bulgarian bryophytes. – In: R. 

Düll, A. Ganeva, A. Martincic, 

Z. Pavletic: Contributions to the 

bryoflora of former Yugoslavia 

and Bulgaria. 1 Auflage. IDH-

Verlag Bad Münstereifel, 111-

199. 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Витоша 

Повечето находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Hájek M., Hájková P., 

Apostolova I. 2008. New plant 

associations from Bulgarian 

mires. Phytol. Balc. 14(3): 377-

399. 

Фитоценологично 

проучване на 

торфищата на Витоша 

Някои от находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Hájek, M., Tzonev R. T., 

Hájková P., Ganeva A. S., 

Apostolova I. 2005. Plant 

communities of the subalpine 

mires and springs in the Vitosha 

Mt. Phytol. Balc. 11 (2): 193–

205. 

Фитоценологично 

проучване на 

торфищата на Витоша 

няма да 

Hájková, P., Plášek V., Hájek 

M., Shaw B., Hradílek Z. 2007. 

Reports 1-32. In Natcheva R. 

(compiler). New bryophyte 

records in the Balkans: 2. Pytol. 

Balcan. 13 (2) 277-289. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Kuc, M., Vajda, L., Pócs, T. 

1965. Mosses collected during 

two study-tours in Bulgaria 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Витоша 

Повечето находища са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани, данните за 

да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

1959 and 1962. - Bot Közlem., 

LII, 1: 7-18. 

видовото разнообразие са непълни 

Mickiewicz, J. Rejment-

Grochowska, I. Sobotka, D. 

1966. Résultats des recherches 

bryologiques en Bulgarie. - Acta 

Soc. Bot. Poloniae,35(1): 111-

127. 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Витоша 

Повечето находища са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани, данните за 

видовото разнообразие са непълни 

да 

Natcheva, R. 2005. Three new 

species for the bryophyte flora 

of Bulgaria. Phytologia 

Balcanica 11 (1): 33-34. 

Един нови вид мъх от 

Витоша, нов за 

България 

няма да 

Papp B., Ganeva A., Natcheva 

R. 2006. Bryophyte vegetation 

of Iskur River and its main 

tributaries. Phytol. Balc. 12(2): 

181-189. 

Фитоценологично 

проучване на поречието 

на р. Искър, вкл. и 

някои от притоците му 

на територията на ПП 

Витоша 

няма да 

Podpéra, J. 1911. Ein Beitrag zu 

der Kryptogamenflora der 

bulgarischen Hochgebirge. - 

Beih. Bot. Centralbl., 28, Abt. 2, 

H. 2, 173-224. 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Витоша от 

разнообразни микро-

местообитания 

Повечето находища са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Simon, T., Vajda, L. 1959. 

Beiträge zur Moosflora 

Bulgariens. - Ann. Univ. Sci. 

Budapest, Sec. Biol., 2: 259-

272. 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Витоша 

Повечето находища са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани, данните за 

видовото разнообразие са непълни 

да 

Šmarda, J. 1970. Complements 

à la flore muscinale de la 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Не са посочени конкретни 

находища, данните за видовото 

да 
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Bulgarie. - Rev. Bryol. et 

Lichénol., 37, Fasc. 1: 33-46. 

Витоша разнообразие са непълни 

Váňa, J. 1974. Studien uber die 

Jungermannioideae (Hepaticae). 

6. Jungermannia subg. 

Solenostoma: Europische und 

nordamerikanische Arten. - 

Folia Geobot. Phytotax. 9: 369-

423. 

Посочен един вид от 

Витоша. 

няма да 

Други източници    

Бриологична сбирка в 

хербариума на ИБЕИ-БАН 

(SOM-B) 

Данни за 

разпространението на 

някои видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Проект “Опазване на горските 

приизворни торфища на 

Витоша” 

 

Проучване на мъховете 

в горските торфища в 

ПП Витоша 

Не са посочени точни координати  

на проучваните обекти 

да 

Проект № DIR-5113326-4-98 

“Дейности по устойчиво 

управление на природен парк 

Витоша” Договор № DIR-

5113326-C-010, Договор № 

ОПОС 03-61 /22.05.2013 г. 

Определяне на видовия състав 

на растенията (вкл. мъховете) 

в представителна извадка от 

торфищните комплекси в ПП 

Витоша. 

Торфищата в ПП 

Витоша 

няма да 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e8
0

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Проучване състоянието на 

редки и консервационно 

значими видове мъхове в 

Природен парк Витоша 

 

Редки и 

консервационно 

значими видове мъхове 

в ПП Витоша 

Не са посочени координати  на 

находищата на някои от 

проучваните видове, не са 

проучени всички консервационно 

значими видове 

да 

Литературни източници    

Арнаудов, Н. 1909. Мъховата 

флора на Витоша. - Год. Соф. 

у-т, 3-4: 1-37. 

Листнати и 

чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Данните за видовото разнообразие 

са непълни 

да 

Арнаудов, Н. 1911. Материали 

по флората на чернодробните 

мъхове в България. - Год. 

Соф. у-т, 6: 1-9. 

Чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Данните за видовото разнообразие 

са непълни 

да 

Арнаудов, Н. 1914. Нови 

материали по мъховата флора 

на Витоша. - Тр. бълг. 

природоизп. д-во, 6: 29-39. 

Листнати и 

чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Данните за видовото разнообразие 

са непълни 

да 

Петков, С. 1908. Принос за 

изучаване на чернодробните 

мъхове в България. - Период. 

сп. бълг. книж. д-во, 68: 115-

123. 

Чернодробни мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Някои от находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Петров, С. 1955. Thuidium 

lanatum (Stroem.) Moenkem. - 

нов вид за мъховата флора на 

Балканския полуостров. - Изв. 

Бот. и-т, БАН, 4: 374-375. 

Нов вид за мъховата 

флора на Витоша 

Находището са посочено твърде 

общо и не могат да бъде 

локализирано 

да 

Петров, С. 1956. Приизворни 

торфища в смърчовите гори 

Приизворни торфища в 

смърчовите гори от 

Някои от находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на Витоша. - Изв. Бот. и-т, 

БАН, 5: 293-346. 

различни части на 

Витоша 

локализирани 

Петров, С. 1956. Принос към 

мъховата флора на България. - 

Изв. Бот. и-т, БАН, 5: 371-376. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Петров, С. 1966. 

Допълнителни материали за 

опознаването на българската 

мъхова флора. - Изв. Бот. и-т, 

БАН, 16: 253-264. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Стефанов, Б. 1971. 

Допълнение към 

бриологичната флора на 

България. - Горскостоп. наука, 

8 (4): 3-6. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Някои от находищата са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани, някои видове са 

определени погрешно 

да 

Стефанов, Б., Петров, С. 1962. 

За мъховете и мъховата флора 

на България. - Изв. 

научноизсл. и-т за гората., 11: 

5-38. 

Обобщаваща статия, 

посочени са някои нови 

видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

Находищата са посочени твърде 

общо и не могат да бъдат 

локализирани 

да 

Ade, A. Koppe, F. 1955. Moose 

aus dem Balkan, aus Süditalien 

und von den Ägäischen Inseln. - 

Acta Mus. Maced. scient. natur., 

2, 9/20: 181-197. 

Посочени някои видове 

мъхове, събрани на 

Витоша 

Повечето находища са посочени 

твърде общо и не могат да бъдат 

локализирани, данните за 

видовото разнообразие са непълни 

да 

During, H. J. 2008. Reports 1-

36. In: Natcheva R. (compiler) 

New bryophyte records in the 

Balkans: 4. Phytologia 

Balcanica 14(1): 125-128. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Ellis, L.T., Aleffi M., Asthana 

A.K., Srivastava A., Bakalin 

V.A., Batan N., Özdemir T., 

Bednarek-Ochyra H., 

Borovichev E.A., Brugués M., 

Cano M.J., Choi S.S., De Beer 

D., Eckstein J., Erzberger P., 

Fedosov V.E., Ganeva A., 

Natcheva R., Garcia C.A., 

Sérgio C., Garilleti R., Albertos 

B., Puche F., Gücel S., Higuchi 

M., Hugonnot V., Hylander K., 

Kırmacı M., Aslan G., Koponen 

T., Lara F., Mazimpaka V., van 

Melick H., Müller F., Özenoglu 

Kiremit H., Papp B., Szurdoki 

E., Plášek V., Čihal L., van der 

Pluijm A., Poponessi S., 

Mariotti M.G., Reyniers J., 

Sabovljević M.S., Sawicki J., 

Smith V.R., Stebel A., S 

tefa˘nut¸ S., Sun B.-Y., Váňa J., 

Venanzoni R. 2014. New 

national and regional bryophyte 

records, 40. Journal of Bryology 

36 (3): 223 – 244. 

Един нови вид мъх от 

Витоша, нов за 

България 

няма да 

Ganeva, A. 1996. Additional 

data on the distribution of some 

bryophytes in Bulgaria. - 

Phytologia Balcanica, 2(2): 113-

114. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 
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Ganeva, A. 2002. New data on 

the distribution of bryophytes in 

Bulgaria. – Phytologia 

Balcanica, 8(2): 191-195. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2007. Reports 33-

35. In: Natcheva R. (compiler) 

New bryophyte records in the 

Balkans: 2. Phytologia 

Balcanica 13(2): 277-289. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2008. Records 1-8. 

In: Natcheva R. (compiler) New 

bryophyte records in the 

Balkans: 5. Phytologia 

Balcanica 14 (3): 426-428. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2008. Reports 37-

39. In: Natcheva R. (compiler) 

New bryophyte records in the 

Balkans: 4. Phytologia 

Balcanica 14(1): 128-129. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Ganeva, A. 2010. Reports 1-4. 

In: Natcheva R. (compiler) New 

bryophyte records in the 

Balkans: 6. Phytologia 

Balcanica 16 (1): 137 – 141. 

Нови видове мъхове от 

различни части на 

Витоша 

няма да 

Китанов, Б., Пенев, И. 1963. 

Наука и изкуство. София. 516 

с. 

Определител на 

висшите растения, 

известни за флората на 

Витоша към момента 

на издаването. 

Списъка на флората е остарял и се 

нуждае от актуализация 

да 

„Изпълнение на приоритетни В рамките на проекта е  Данните ще бъдат използвани при 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

дейности от плана за 

управление на Природен парк 

“Витоша”” - Договор № 

58301-С-003 

 

проведен мониторинг и 

мерки по 

възстановяване на 

състоянието на 

приоритетни типове 

природни хабитати - 

91Е0 – Алувиални гори, 

8310 – 

Неблагоустроени 

пещери, 7140 – 

Преходни блата и 

плаващи подвижни 

торфища, 9110 – 

Букови гори от типа 

Luzulo-Fagetum, 91D0 – 

мочурни гори. 

изготвянето на актуална оценка за 

състояниетона природните местообитания. 

„Изпълнение на приоритетни 

дейности от плана за 

управление на Природен парк 

“Витоша” – Фаза ІІ” - Договор 

№ 5103020-C-001 

Извършени са дейности 

за подобряване 

състоянието на 6 типа 

природни 

местообитания. 

 Данните ще бъдат използвани при 

изготвянето на актуална оценка за 

състояниетона природните местообитания. 

„Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк 

“Витоша” - Договор № DIR-

5113326-C-010 

 

Опазване и 

възстановяване на 

засегнати и увредени 

местообитания /91D0 – 

Мочурни гори, 91Е0 – 

Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus 

excelsior и 9410 – 

Ацидофилни гори от 

Picea в планинския до 

 Данните ще бъдат използвани при 

изготвянето на актуална оценка за 

състояниетона природните местообитания. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

алпийския пояс/. 

Устойчиво управление 

на торфищата 

(местообитание 7140 и 

91D0 и преходи между 

тях) във връзка с 

опазване на 

биоразнообразието, 

въглеродния баланс и 

промените на климата. 

“Мониторинг във ветровални 

и короядни петна 

в смърчовите гори на 

Природен парк Витоша” 

Проучен е 

дендрологичния състав 

и структурата на 

подраста във 

ветровалните площи в 

м. Офелиите и резерват 

„Бистришко бранище”, 

фитоценологичната 

структура на 

растителността, 

микроусловията на 

средата и значението 

им за възобновяването 

и оценка на 

изкуственото 

залесяване в м. 

Офелиите. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Проект „Борбата срещу 

корояда-типограф (Ips 

typographus L.) и  

възстановяването на 

На базата на 

литературни данни 

пространно е проучен 

европейския и световен 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

засегнатите смърчови гори в 

ПП “Витоша”” 

 

 

опит при борбата със 

засегнатите корояда-

типограф (Ips 

typographus L.) площи. 

Обърнато е специално 

внимание на 

затрудненията, които 

произтичат от 

природозащитиния 

статут на ПП «Витоша» 

и биосферен резерват 

«Бистришко бранище». 

Представена е 

аргументация за 

отрицателния ефект на 

отсичането на 

напуснати короядни 

дървета. Подчертано е 

също и значението на 

мъртвата дървесина за 

естественото 

възобновяване на 

гората и опазването на 

биоразнообразието в 

дългосрочен план. 

Проект “Проучване на 

крайречните съобщества на 

ПП Витоша” 

съгласно договор 

№5/25.06.2004 г. 

 

Проучен е 

дендрологичния състав 

на крайречните 

съобщества, техния 

състав и 

разпределението по 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

вертикалния профил на 

всяка река. 

Изследваните 

съобщества се отнасят 

към 91E0 * Alluvial 

forests with Alnus 

glutinosa and Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion 

albae). Обектите 

включват Добри дол 

(южната граница), 

Струма, Матница, 

Танчовица, Владайска, 

Боянска, Драгалевска, 

Стара река, Янчовка 

река, Бистришка, 

Куртова. 

Оценка степента на 

увреждане на тревната 

покривка и мерки за 

подобряване на състоянието 

по ски писта „Витошко- лале” 

Установено е 

актуалното състояние 

на ски-писта „Витошко 

лале” като са 

разгледани 

ерозионните процеси, 

остатъчната растителна 

покривка в нарушените 

терени и 

възможностите за 

нейното 

самовъзобновяване. 

Предложени са методи 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e8
8

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

и подходи за 

ограничаване на 

ерозията и 

възстановяване на 

тревната покривка. 

Дейност 4: „Ограничаване на 

инвазията на Fallopia japonica 

в местообитание 9110 – 

Букови гори от типа Luzulo 

fagetum” от Проект № 58301-

33-453 „Изпълнение на 

приоритетни дейности от 

плана за управление на 

Природен парк Витоша 

Проведени са дейности 

за отстраняване на 

чуждия инвазивен вид 

Fallopia japonica в 

местообитание 9110 – 

Букови гори от типа 

Luzulo fagetum, които 

включват косене, ръчно 

изкореняване, събиране 

на всички растителни 

части след 

отстраняване, 

ограничаване на 

възможностите за 

заемане на нови площи 

или възстановяване, 

залесяване на 

освободените петна. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

“Проучване на състоянието на 

планинския явор  

(Acer heldreichii Orph. ex 

Boiss) 

 на територията на ПП 

Витоша” 

 

Направено е проучване 

на разпространението 

на планинския явор 

(Acer heldreichii) на 

територията на парка, 

оценка на неговото 

здравословно и 

репродуктивното 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

състояние, картиране 

на находищата. 

Установени са типовете 

местообитания на 

Витоша, в които 

участва планинския 

явор. На тази база са 

направени препоръки 

за бъдещето му 

управление от страна 

на дирекцията на парка. 

Проектът е реализиран 

на два етапа – през 

2005 и 2011 г. 

Проект „Разработване на 

система от постоянни пробни 

площи за представителни 

видове и местообитания и 

територии за установяване на 

антропогенното въздействие 

върху тях“ 

В рамките на проекта 

са изготвени методики 

за наблюдение на 

Trollius europaeus и 

Lilium jankae и 27 

целеви местообитания 

(4060, 4070, 4080, 5130, 

6110, 6150, 6210, 6230, 

62А0, 62 D0, 6410, 

6510, 7140, 8110, 8210, 

8220, 8230, 9110, 9130, 

9150, 9170, 9180, 9410, 

91D0, 91E0, 91H0, 

91M0). Подбрани са и 

са маркирани 38 

постоянни пробни 

площи, намиращи се на 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

територията на целия 

парк.  

Проект “Картиране на 

храстови съобщества, 

прироритетни за 

Европейската общност, 

съгласно Директивата за 

защита на хабитатите в 

субалпийския пояс на ПП 

„Витоша”. 

В субалпийския пояс на 

Витоша са установени 

5 типа местообитания, 

включени в 

Приложение 1 на 

Директива 92/43, чиито 

граници са картирани. 

Местообитанията са 

класифицирани 

съгласно 

Палеарктичната 

класификация на 

местообитанията. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Проект „Проучване на 

горскоплодни видове в 

южните части на ПП 

„Витоша” 

Проучено е 

разпространението на 

горскоплодните 

дървесни и храстови 

видове в основните 

речни долини по 

южните склонове на 

Витоша. Изследването 

обхваща долините на 

реките Кладнишка, 

Матница, Струма, 

Добри дол.  

  

Проект “Проучване на 

приизворните торфища в ПП 

Витоша” 

 

Изследвани са 

склоновете на 

върховете Острец и 

Селимица, района на 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Сухото езеро и 

изворите на реките 

Матница и Танчовица, 

южните части на 

резерват “Торфено 

бранище”. Установени 

са някои 

закономерности в 

разпространението на 

местообитанията и 

типовете растителност 

на Витоша с високо 

участие на мъхове. 

Влаголюбивата 

растителност е 

обособена в три 

асоциации, една от 

които се свързва с 

местообитание 7140 

„Преходни блата и 

плаващи подвижни 

торфища“, включено в 

ЗБР. Идентифициран е 

и приоритетен за 

опазване според същата 

директива хабитат 

91D0 „Мочурни гори“. 

Проект „Картиране на 

природни местообитания и 

свързаните с тях синтаксони в 

Боснешкия карстов район на 

Картирани са 

местообитания 6210 

Полуестествени сухи 

тревни и храстови 

 Данните ще бъдат частично използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

територията на ПП „Витоша“ съобщества върху 

варовик (Festuco 

Brometalia) и 62A0 

Източни 

субсредиземноморски 

сухи тревни 

съобщества в 

Боснешкия карстов 

район. Установена е 

синтаксономичната 

принадлежност на 

съобществата съгласно 

флористичния подход 

за класификация на 

растителността. 

Димитров, Д. 2014. Флора и 

растителност. В: Попов, Ал.: 

Природното богатство на 

Природен парк „Витоша” 

 

Представена е 

информация за 31 типа 

природни 

местообитания, 

срещащи се на 

територията на ПП 

„Витоша”. Тя включва 

данни за тяхното 

разпространение и 

флористичен състав, 

както и актуалните 

заплахи за състоянието 

им. 

Информацията е с научно-

популярен характер. 

Данните ще бъдат частично използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Цонев, Р. 2014. Защитени 

природни местообитания. В: 

Попов, Ал.: Природното 

Представен е преглед 

на защитените 

природни 

Информацията е с научно-

популярен характер. 

Данните ще бъдат частично използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

богатство на Природен парк 

„Витоша” 

 

местообитания, обект 

на опазване в ЗЗ 

Витоша (BG0000113), 

част от Европейската 

мрежа от защитени 

територии „Натура 

2000”. 

Гусев, Ч., Димитрова, Д., 

Цонева, С. 2005. Натура 2000 

на Витоша – Пътеводител на 

природните местообитания от 

значение за Европейската 

общност. ЕкоАрк. 

Представени са 

природните 

местообитания от 

мрежата Натура 2000, 

които се срещат на 

Витоша, заедно с тяхна 

характеристика. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Бондев, Ив., Мешинев, Т., 

Андреев, Н., Любенова, М. 

1982. Растителност в 

резервата „Торфено бранище” 

на Витоша. В: Нац. 

теоретична конф. по опазване 

и възпроизводство на 

обкръжаващата среда, 

Слънчев бряг, 1-5 ноември 

1982, 1: 80-84. София. Изд. 

БАН. 

Кратки данни за 

разпространението на 

най-често срещаните 

видове и 18 растителни 

асоциации. 

Данните се нуждаят от 

актуализация. 

Данните ще бъдат частично използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Бондев, Ив., Мешинев, Т., 

Андреев 1983. Ботаническа 

характеристика на резервата 

„Бистришко бранище”. В: 

Трета нац. конф. по ботаника, 

София, 935-948. 

Данни за 

флористичното 

разнообразие и 

основните растителни 

съобщества на резерват 

„Бистришко бранище” 

Данните са остарели. Няма съответствие. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Бондев, И. 1991. Растителност 

на България. Карта в М 1:600 

000 с обяснителен текст. 

Университетско издателство 

„Св. Климент Охридски“, 

София. 

Съдържа информация 

за растителни 

формации и групи от 

формации, които се 

срещат на Витоша. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление при 

класификацията на растителните формации 

по Бондев (1991). 

Бондев, И. 2002. 

Геоботаническо райониране. 

В: Копралев, И. /ред./, 

Физическа и социално 

икономическа география. 336-

351. ФорКом, София. 

Кратко описание на 

растителността на 

Витошкия район, част 

от Витошкия окръг на 

Илирийската 

(Балканска) провинция. 

Данните са твърде общи. Няма съответствие. 

Кавръкова, В., Димова, Д., 

Димитров, М., Цонев, Р., 

Белев, Т., Раковска. К. (ред.) 

2009. Ръководство за 

определяне на 

местообитанията от 

европейска значимост в 

България. София, Световен 

фонд за дивата природа, 

Дунавско-карпатска програма 

и Федерация „Зелени 

Балкани” 

 

Съдържа информация 

за местообитанията, 

включени в 

приложение I на 

Директива 92/43/ЕЕС и 

обект на опазване в 

Мрежата от защитени 

територии Натура 2000, 

тяхното 

разпространение в 

страната, екологични 

особености и 

характерни видове. За 

местообитанията, за 

които има такава 

информация, е 

представено 

съответствие с 

картируемите единици 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

съгласно Бондев (1991). 

План за управление на ПП 

Витоша 2005-2014. 

Преглед на 

екосистемите и 

растителните 

съобщества, които се 

срещат на Витоша. При 

класификацията и 

характеризирането на 

растителността са 

ползвани CORINE 

BIOTOPES и 

Палеарктичната 

класификация.  

Нужда от осъвременяване на 

информацията. 

Данните ще бъдат използвани при 

актуализацията на Плана за управление. 

EUNIS habitat classification, 

EEA 

(http://eunis.eea.europa.eu/habit

ats.jsp) 

Класификацията 

включва всички типове 

природни 

местообитания – 

сухоземни, 

сладководни и морски, 

както естествени, така 

и антропогенни. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Изискване на заданието. 

Interpretation Manual of 

European Union Habitats (EUR 

27) 2007. European 

commission, DG Environment 

Характеристика на 

природните 

местообитания от 

Европейската 

екологична мрежа от 

защитени територии 

Натура 2000. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Изискване на заданието. 

Закон за биологичното 

разнообразие (2002). 

Приложение 1 на ЗБР 

включва списък на 

типовете природни 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Изискване на заданието. 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

местообитания по 

Директива 92/43/ЕИО 

за опазване на 

естествените 

местообитания и на 

дивата флора и фауна. 

Bezlova, D. 2001. 

Anthropogenic impact on 

representative territories in 

Vitosha Nature Park. Journal of 

Environmental Protection and 

Ecology, 2 (2): 435-438. 

Изследването е 

проведено в районите 

на туристически и 

спортен център 

„Алеко” и м. „Златните 

мостове”. Направена е 

оценка на промените в 

горния почвен 

хоризонт и 

растителната покривка, 

в резултат на 

антропогениия натиск 

от туристическия 

поток. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Изискване на заданието. 

Soo, R. 1957. 

Pflancengesellschaften aus 

Bulgarien. I. Ann. Univ. Sci. 

Budapestinensis, sec. Biolog. I: 

231-239 

Описана е 

провизорната 

асоциация Cariceto 

fuscae-Sphagnetum 

balcanicum Soo 1957 

nom. prov. за 

торфищата на Витоша. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Hájek, M., Tzonev, R., Hájková, 

P. Ganeva, A., Apostolova, I. 

2005. Plant communities of the 

subalpine mires and springs in 

Анализирано е 

разнообразието в 

растителната покривка 

на торфищата 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление при 

изготвяне на раздела за класификация на 

растителността на Витоша. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

the Vitosha Mt. PHYTOLOGIA 

BALCANICA 11(2): 193-205. 

(Scheuchzerio-Caricetea 

fuscae) и субалпийските 

извори (Montio-

Cardaminetea) на 

Витоша. 

Tzonev, R.,Dimitrov, 

M.,Chytry, M., Roussakova, V., 

Dimova, D., Gussev, C., Pavlov, 

D., Vulchev, V.,Vitkova, A., 

Gogushev, G., Nikolov, 

I.,Borisova, D. & Ganeva, A. 

2006. Beech forest communities 

in Bulgaria. – Phytocoenologia, 

36: 247-279. 

Изследването е 

свързано с проучване 

синтаксономичното 

разнообразие на 

буковите гори в 

България. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление при 

изготвяне на раздела за класификация на 

растителността на Витоша. 

Tzonev, R., Dimitrov, M., 

Roussakova, V. 2009. Syntaxa 

according to the Braun-Blanquet 

approach in Bulgaria. 

PHYTOLOGIA BALCANICA 

15(2): 209-233. 

Представен е списък на 

синтаксоните в 

растителността на 

България, описани по 

метода на Braun-

Blanquet, който 

включва 39 класа, 67 

разреда, 94 съюза, 218 

асоциации, 48 

субасоциации и 36 

съобщества. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление при 

изготвяне на раздела за класификация на 

растителността на Витоша. 

Dyakov, N. 2012. Classification 

of forest vegetation on the south 

slope of Vitosha Mountain, 

Western Bulgaria. FORESTRY 

IDEAS, vol. 18, No 1 (43): 57–

77. 

Класификация на 

горската растителност 

по южните склонове на 

Витоша на базата на 

индикаторни видове. 

Отличени са 12 

Няма информация за отнасянето 

на изследваните горски 

съобщества към природни 

местообитания от мрежата Натура 

2000 или синтаксони, описани по 

метода на Braun-Blanquet. 

Данните ще бъдат частично използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

растителни единици, 

обособени в 4 

екологични групи. 

Todorova, S., Tzonev, R. 2010. 

Bromo moesiacae-Stipetum 

epilosae –a new associa tion 

from the relict mountai n steppe 

vegetation in South-Western 

Bulgaria. Hacquetia, 9 (2): 185-

206. 

Синтаксономичен 

анализ на сухите 

тревни местообитания 

(Festuco-Brometea) в 

Боснешкия карстов 

район на Витоша. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление при 

изготвяне на раздела за класификация на 

растителността на Витоша. 

Dyakov, N. 2013. Successional 

Pattern, Stand Structure and 

Regeneration of Forest 

Vegetation According to Local 

Environmental Gradients. 

Ecologia Balcanica, 5 (1): 69-

85. 

Направен е анализ на 

структурата на 

дървостоя на различни 

горски съобщества с 

доминиране на бук, бял 

бор, черен бор и цер, 

тяхното възобновяване 

и характер на 

сукцесионните 

изменения в резултат 

на антропогенно 

въздействие. 

Изследваната 

територия заема 

южните склонове на 

Витоша. 

Няма информация за отнасянето 

на изследваните горски 

съобщества към природни 

местообитания от мрежата Натура 

2000 или синтаксони, описани по 

метода на Braun-Blanquet. 

Данните ще бъдат частично използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Dyakov, N. 2014. Gradient 

analysis of vegetation on the 

south slope of Vitosha 

Mountain, Southwest Bulgaria. 

Градиентен анализ на 

растителността по 

южните склонове на 

Витоша в зависимост 

от показателите 

Няма информация за отнасянето 

на изследваните горски 

съобщества към природни 

местообитания от мрежата Натура 

2000 или синтаксони, описани по 

Няма съответствие. 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e9
9

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

надморска височина, 

изложение, наклон и 

особености на 

микрорелефа. Анализът 

обхваща 14 типа 

ценози, в които 

доминиращи видове са 

бук, бял бор, черен бор, 

цер, власатка и 

сибирска хвойна 

метода на Braun-Blanquet. 

Tsvetanov, N., Panayotov, M. 

2013.  Age Structure and 

Historical Development of 

Forests in “Bistrishko branishte” 

Biosphere Reserve in Vitosha 

Mountain (Bulgaria). Ecologia 

Balcanica, 5 (1): 129-136 

Анализ на възрастовата 

структура и 

историческото развитие 

на смърчовите гори в 

биосферен резерват 

„Бистришко бранище”. 

Съпроводен е с 

актуални 

пространствени данни 

за обхвата и мащаба на 

настъпилите природни 

нарушения от 1956 

година до днес. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Бисерков (ред.) 2011. Червена 

книга на Република България, 

Том III – Природни 

местообитания (http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/) 

Представени са 

детайлни описания на 

природните 

местообитания, 

включени в 

Приложение 1 на 

Директива 92/43, които 

включват връзка с 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

класификации на 

местообитания, 

природозащитен 

статут, категория, обща 

характеристика, 

характеристични 

таксони, 

разпространение в 

България, 

консервационна 

значимост, отрицателно 

действащи фактори, 

взети мерки за 

опазване, необходими 

мерки за 

възстановяване и 

опазване и ползвана 

литература. Изготвена е 

справка за 

националното покритие 

и покритието в мрежата 

Натура 2000 на 

природните 

местообитания. 

ЗЗ BG0000113 Витоша. 

Информационна 

система за защитени зони от 

Екологична 

мрежа Натура 2000 

(http://natura2000.moew.govern

ment.bg/Home/ProtectedSite?co

Базата данни 

предоставя обща 

информация за ЗЗ 

BG0000113 Витоша, 

която включва: 

Стандартен Натура 

2000 формуляр, 

В Стандартния Натура 2000 

формуляр и в резултатите от 

проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние 

на природни местообитания и 

видове – фаза I” са представени по 

31 природни местообитания. От 

Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000113&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000113&siteType=HabitatDirective
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

de=BG0000113&siteType=Habi

tatDirective) 

 

Предмет и цели за 

опазване на защитената 

зона, цифрови граници, 

решения на 

Европейската комисия 

и Министерски съвет за 

обявяване на 

защитената зона, 

интерактивна карта на 

зоната. 

Специфична 

информация, получена 

в резултат на проект: 

„Картиране и 

определяне на 

природозащитното 

състояние на природни 

местообитания и 

видове – фаза I”, която 

включва експертни 

доклади за 

разпространение и 

оценка на ПС на 

природни 

местообитания, 

дедуктивен модел, 

верифицирана 

територия, 

разпространение на 

местообитанията, 

актуализиран 

тях общи за двата източника са 28. 

В Стандартния формуляр са 

включени местообитания 4080, 

91BA и 91W0, които не 

присъстват в резултатите от 

картирането. Нови местообитания, 

които липсват в Стандартния 

формуляр и са картирани в 

периода 2011-2012 са 3150, 6430, 

6520. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000113&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000113&siteType=HabitatDirective
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

стандартен формуляр. 

Тинчев, Г. 1995. Еколого-

фитоценотична оценка на 

растителността в Боянския 

дял на НП „Витоша”. 

Дипломна работа, Катедра 

Дендрология, ЛТУ. 

 

Еколого-

фитоценотична оценка 

на растителността в 

изследваната 

територия, която в 

миналото е била 

подложена на 

значително 

антропогенно 

въздействие и опит за 

определяне на 

показатели за 

оценяване на 

актуалното й 

състояние. 

Данните са остарели. Няма съответствие. 

 

Кулелиев, Кр. 1991. 

Проучване на някои 

антропогенни изменения на 

растителността в района на 

ски-център „Алеко”. 

Дипломна работа, Катедра 

Дендрология, ЛТУ. 

 

Направен е анализ на 

възможностите за 

развитие на зимни 

спортове на Витоша и 

обща характеристика 

на център „Алеко”. 

Разгледани са 

екологичните 

изменения на писта 

„Витошко лале” в 

резултат на човешката 

дейност и основните 

тенденции в развитието 

на растителната 

покривка. Определени 

 Данните ще бъдат използвани за съпоставка в 

актуализацията на Плана за управление при 

оценката на състоянието на природните 

местообитания в райони с активна спортно-

рекреационна дейност. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

са показатели на 

растителността за 

рекреационна оценка 

на планинските 

ландшафти. Проучени 

са някои форми на 

антропогенна дигресия 

на растителността в НП 

„Витоша”. 

Димитров, М. 1991. Еколого-

фитоценотично проучване в 

Бистришкия дял на Народен 

парк „Витоша”. Дипломна 

работа, Катедра Дендрология, 

ЛТУ. 

 

Информацията обхваща 

геоботаническа 

характеристика на 

основните растителни 

съобщества, 

класификация на 

растителността по 

доминантния подход, 

анализ на 

антропогенното 

въздействие и 

ординация на 

растителността и 

оценка на състоянието 

на защитени растения. 

Поради настъпили мащабни 

естествени природни промени 

(ветровали) в района на резерват 

„Бистришко бранище” данните се 

нуждаят от осъвременяване. 

Няма съответствие. 

Гаврилова, А. 2007. 

Екологична и ресурсна оценка 

на храстовите съобщества на 

черна боровинка (Vaccinium 

myrtillus L.) на Витоша 

планина. Дипломна работа, 

Катедра Ботаника, БФ на СУ. 

Данни за флористичния 

състав и 

синтаксономичната 

принадлежност на 

съобществата на черна 

боровинка в 

субалпийския храстов 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

пояс на Витоша. 

Ташев, Ал. 1981. 

Лесоводственая 

характеристика еловиьх 

фитоценозов в НП Витоша в 

связи с их рекреационними 

функциями. Сб. М-ли V 

научной конференции 

болгарских аспирантов, 

обучающихся в СССР, II, 620-

630 

Експериментални 

данни за семенното 

възобновяване на 

смърчовите гори в 

района на м. „Златни 

мостове”. 

 Няма съответствие. 

Павлов, Д., Ташев, Ал. 1991. 

Определяне показатели на 

растителността за 

рекреационна оценка на 

планинските ландшафти. 

Научно-техническа 

конференция „Научно-

техническият прогрес в 

лесоустройството”, София, 9 

май 1991. 

Проучване на 

растителни съобщества 

в различни типове 

ландшафти на НП 

„Витоша” и анализ на 

изменението на някои 

показатели на 

растителността в 

зависимост от 

рекреационното 

натоварване. 

Формулирани са 

показатели на 

растителността и 

релефа, с които се 

свързва 

рекреационното 

използване на 

планинските 

ландшафти. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Павлов, Д., Ташев, Ал. 1992. 

Фитоценотично проучване на 

находищата от клек (Pinus 

mugo Turra) на Витоша. Наука 

за гората, 2: 17-23. 

 

Данни за флористичния 

състав и 

фитоценотичната 

структура на няколко 

клекови 

микрогрупировки, 

разположени в района 

на х. Алеко и м. „Меча 

поляна”. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Павлов, Д., Ташев, Ал., 

Михова, К. 1996. Проучване 

на някои форми на 

антропогенна дигресия на 

растителността в НП 

„Витоша”. Екология и 

ландшафтна архитектура 

37:62-68. 

Анализ на 

рекреационната 

дигресия на 

растителността върху 

ски-писти и 

непосредствено 

разположените до тях 

коренни горски или 

производни храстово-

тревни съобщества. 

 Данните ще бъдат използвани при 

актуализацията на Плана за управление за 

оценката на състоянието на природните 

местообитания в райони с активна спортно-

рекреационна дейност. 

Димитров М., Павлов Д., 

Глогов П., Йорданова Д., 

2004. Проучване на 

измененията на 

растителността на ПП 

“Витоша” в територии с 

интензивно антропогенно 

въздействие. Наука за гората, 

3: 57-75 

Проучване на 

измененията на 

растителността на ПП 

“Витоша” в територии 

с интензивно 

антропогенно 

въздействие. 

 Данните ще бъдат използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 

Апостолова, И., Мешинев, Т. 

2001. Карта на растителността 

на високопланинската 

Карта на 

растителността на 

високопланинската 

Данните се нуждаят от 

актуализация. 

Данните ще бъдат частично използвани в 

актуализацията на Плана за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

безлесна зона в ПП „Витоша”. 

Трудове на 6та национална 

конференция по ботаника, 

София 18-20 юни 2001. 

 

безлесна зона в ПП 

„Витоша” в мащаб 

1:25000, която съдържа 

пространствени 

граници на 

растителните формации 

и характеристика на 

свързаните с тях 

местообитания. 

Легендата включва 28 

картируеми единици. 

Стоянов, Н. 1939. 

Растителност на Бистришкия 

резерват. – Сб. на съюза за 

защита на родната природа, 2: 

13-46. 

 

Фитогеографско и 

отчасти геоботаническо 

описание на 

Бистришкия резерват. 

Данните са остарели. Няма съответствие. 

Петров, С. 1956. Приизворни 

торфища в смърчовите гори 

на Витоша. Изв. Бот. инст., 

5:293-346. 

 

Характеристика на 

растителната покривка 

на приизворните 

торфища в смърчовите 

гори на Витоша. 

Данните са остарели. Няма съответствие. 

Пенев, И. 1964. Тревни 

съобщества над горския пояс 

на Витоша. Год. СУ „Св. Кл. 

Охридски”, Биол. фак., 58 (2): 

59-94. 

 

Проучване на тревните 

съобщества на Витоша 

над горната граница на 

гората. 

Данните са остарели. Няма съответствие. 

Попов, А. (ред.) 2014. 

Природното богатство на 

природен парк „Витоша”. 

Научно-популярна 

книга за природните 

богатства на ПП 

Има данни за флората на ПП 

„Витоша” и за консервационно 

значимите видове растения в 

Има частично съответствие 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ДПП „Витоша”. София.  „Витоша” парка 

ПРИРОДЕН ПАРК 

ВИТОША. ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ 2005г.-2014г. 

 

Към плана за 

управление на парка 

липсва списък на 

лечебните растения. В 

текстовата част е 

посочено, че на 

територията на парка се 

срещат около 150 вида 

лечебни растения, като 

около 10 от тях се 

използват масово от 

посетителите в парка. 

Това са жълт 

кантарион, риган, 

мащерка, черна 

боровинка, малина и 

иглика. Като видове 

под забранителен и 

ограничителен режим 

са посочени мечи лук, 

мечо грозде, жълта и 

петнист тинтява, 

лазаркиня и шапиче. 

Необходимо е да се изготви 

списък на лечебните растения в 

парка, който да съдържа 

информация за българското и 

латинското име на вида, 

принадлежността му към 

семейство, както и неговият 

консервационен статус проред 

български и европейски 

нормативни документи. 

Необходимо е да се посочат 

местообитанията на 

консервационно значимите и по-

широко използваните лечебни 

растения. За последните да се 

посочи и приблизителна оценка на 

възможностите за ползване за 

стопански цели. 

Информацията за лечебните растения в плана 

за управление е крайно недостатъчна. Частта 

“Лечебни растения” към новият план за 

управление е необходимо да бъде изцяло 

новосъздадена със всичките очаквани 

рубрики и приложения.  

Gyurova, D. & Evstatieva, L. 

2005. Distribution of medicinal 

plants in the beech forests of the 

Vitosha Nature Park. 

PHYTOLOGIA BALCANICA 

11 (2): 157–171. 

 

Установени са 108 

лечебни растения, 

принадлежащи към 47 

семейства в 3 типа 

букови гори на 

територията на ПП 

Витоша: ацидофилни, 

Липсват конкретни локации и GPS 

координати на находищата на 

установените лечебни растения. 

Данните ще бъдат ползвани при 

разработването на новият план за управление 

– за изготвяне на списък на лечебните 

растения и при теренните проучвания, 

свързани с устанояване на местообитанията 

на лечебните растения и тяхното картиране. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

неутрофилни и 

развиващи се върху 

варовик. За видовете е 

посочен биологичен 

тип, жизнена форма, 

отношение към влагата 

и природозащитен 

статус. Посочено е в 

коя част от планината 

се срещат видовете 

(източна, западна, 

северна, южна) и 

видовете, които сa 

антропофити. 

Gyurova, D. 2005. Distribution 

of medicinal plants in 

coniferous habitats of Vitosha 

Nature Park. In: Gruev, B. 

Nikolova, M. & Donev, A. 

(eds.). Proceedings of the 

Balkan Scientific Conference of 

Biology 19 - 21 May 2005: 

317–336. 

Установени са 108 

лечебни растения от 46 

семейства в иглолистни 

гори на територията на 

ПП Витоша. 

Дванадесет от 

растенията са с 

консервационен статус. 

За видовете е посочен 

биологичен тип, 

жизнена форма, 

основна скала и 

природозащитен 

статус. 

Липсват конкретни локации и GPS 

координати на находищата на 

установените лечебни растения. 

Данните ще бъдат ползвани при 

разработването на новият план за управление 

– за изготвяне на списък на лечебните 

растения и при теренните проучвания, 

свързани с устанояване на местообитанията 

на лечебните растения и тяхното картиране. 

Кунев, Г. 2006. 

Биоразнообразие от лечебни 

растения в южните части на 

Най-голямо 

биоразнообразие на 

лечебни растения от 5-

Липсват GPS координати на 

находищата. 

Необходимо е данните от 

Разработката е пълна и обхваща 

разнообразието от лечебни растения в 

изследваният район. Районите на изследване 
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ПП “Витоша”. Дипломна 

работа.  

 

те изследвани 

фитоценози са 

установени  в 

крайречните 

съобщества (123 вида 

от 48 семейства), а най-

малко във фитоценози 

на Quercus sp. (89 вида 

от 40 семейства). 

Установено е, че 

билките, получавани от 

видовете Corylus 

avellana, Rosa sp. 

diversa, Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, 

Pteridium aquilinum, 

Rubus idaeus, Teucrium 

chamaedrys, T. polium, 

Thymus sp. diversa, 

Galium verum, 

Crataegus monogyna, са 

широко разпространени 

на територията на 

изследвания район и 

биха могли да се 

използват за събиране с 

лечебни цели. 

изготвените топографски карти да 

бъдат пренесени в GIS формат при 

създаването на картен слой на 

лечебните растения за новият план 

за управление на парка. 

са картографирани на топографска карта с 

мащаб 1:30 000. Данните ще бъдат ползвани 

при разработването на новия план за 

управление. 

Тодорова, С. 2008. 

Синтаксономичен анализ на 

тревните съобщества в 

Боснешкия карстов район 

Изготвен е списък от 61 

вида лечебни растения 

от 28, срещащи се в 

района на 

 Разработката е пълна и обхваща видовият 

състав, консервационната значимост, 

проективното покритие и размера на 

популациите на лечебните растения с най-
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(Витоша) и лечебни растения 

в състава им – фитоценотична 

оценка на техните популации. 

Дипломна работа. 

 

изследването. За 

видовете с най-голямо 

участие в изследваните 

тревни съобщества и 

тези с консервационна 

значимост са 

установени средното 

проективно покритие и 

размера на заеманата 

площ в границите на 

изследваният район. 

Извършено е картиране 

на тези лечебни видове 

в границите на 

Боснешкият карст. Това 

са популациите на 

Thymus striatus, Satureja 

montana subsp. 

kitaibelii, Sideritis 

montana, Teucrium 

chamaedrys, Teucrium 

polium, Teucrium 

montanum, Sanguisorba 

minor, Plantago 

subulata, Eryngium 

campestre, Euphorbia 

cyparissias, Carlina 

acanthifolia, Hyssopus 

officinalis subsp. 

aristatus, Sedum acre и 

Artemisia alba. 

голямо участие в изследваните тревни 

съобщества. Изготвена е и карта в мащаб 1:25 

000 на типа природно местообитание 62А0 на 

територията на Боснешки карст. В картата са 

включени находищата на лечебни растения с 

площта на 500 м
2 
и проективно покритие над 

15%. 
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Изготвена е таблица на 

тези видове, в която са 

посочени площта на 

находищата, 

местоположението с 

GPS координати, 

общото проективно 

покритие и 

проективното покритие 

на вида, надморската 

височина, изложението 

и съпътстващите 

видове. 

Гаврилова, А. 2007. 

Екологична и ресурсна оценка 

на храстовите съобщества на 

черна боровинка (Vaccinium 

myrtillus L.) на Витоша 

планина Дипломна работа, 

ИБ-БАН. 

 

Изследвани са 

съобществата на 

черната боровинка в 

субалпийския пояс на 

Витоша. В тях с най-

голямо проективно 

покритие се отличава 

черната боровинка, 

следвана от сибирската 

хвойна и синята 

боровинка. След тях се 

подреждат червената 

боровинка, връшняка и 

мечото грозде. 

Посочват се и други 

видове лечебни 

растения, характерни за 

тези съобщества: 

Липсва картиране на находищата в 

GIS формат. 

Изследвани са боровинковите съобщества в 

субалпийският пояс на Витоша и е установен 

ресурсът от плод на черна боровинка. 

Разработката е пълна и актуална и данните 

ще бъдат използвани при актуализацията на 

новият план за управление.  
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Vaccinium uliginosum, 

Juniperus sibirica, 

Hypericum maculatum, 

Rubus idaeus, Geranium 

sylvaticum и др. 

Установено е, че 

находищата на черната 

боровинка в границите 

на изследваните 

ценопопулации в 

субалпийския храстов 

пояс на Витоша са в 

добро състояние и с 

добри възможности за 

възобновяване. 

Боровинковите ценози 

не са повлияни 

антропогенно. 

Експлоатационните 

запаси от плод на черна 

боровинка през 2006г. в 

изследвания пояс 

възлизат на 136 kg на 

площ от 80 ha. Като 

лимитиращ фактор за 

ниските 

експлоатационни 

запаси се посочват 

специфичните 

микрокиматични 

условия. 
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Димитров Д. 2014. Флора и 

растителност. – В: Попов А. 

(ред.). Природното богатство 

на Природен парк „Витоша”. 

Дирекция на Природен парк 

„Витоша”, София, 63-84. 

 

Изброени са 25 от най-

популярните и най-

често събирани видове 

лечебни растения, 

срещащи се на Витоша. 

Растителността е 

разгледана в отделни 

рубрики, представящи 

растителното 

разнообразие в 

храстовите съобщества, 

тревните субалпийски 

съобщества, в 

буковите, дъбовите и 

иглолистните гори, 

както и в ливадите, по 

скалите, в торфищата и 

край водите. В 

описаният флористичен 

състав се описват и 

редица лечебни 

растения, характерни за 

посочените зони. 

Обсъдени са и 

неблагоприятните 

явления и заплахи за 

растителността, 

разделени в 2 големи 

групи – природни и 

антропогенни. 

В изданието не фигурира отделна 

рубрика за лечебните растения. За 

тях можем да получим само обща 

информация за срещаемостта им в 

отделните растителни зони, 

разгледани в книгата. Липсва 

информация за заемани площи, 

ресурси от изброените по-

популярни лечебни растения, 

антропогенно влияние в резултат 

на неправилно събиране и т.н. 

 

Информацията е актуална, но що се отнася до 

лечебните растения е много обща. Могат да 

се използват данни само при изготвянето на 

списъка на лечебните растения за новият 

план за шправление.  

Проект: Картиране на В субалпийския пояс на Разработката не е насочена към В състава на описаните съобщества влиза 
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храстови съобщества, 

приоритетни за европейската 

общност, съгласно 

директивата за защита на 

хабитатите в субалпийския 

пояс на природен парк 

“Витоша”. 1999. 

Изпълнители: Доц. д-р Петър 

Желев, Ст. ас. Мариус 

Димитров, Ст. ас. Евгени 

Цавков. 

 

Витоша са представени 

5 типа храстови 

съобщества от каталога 

на Natura 2000. 

Растителните 

съобщества са нанесени 

като картируеми 

единици на картни 

листа с мащаб 1:10 000. 

Установените храстови 

съобщества са: 

31.431 – Планински 

храстови съобщества на 

Juniperus nana 

31.47 –Алпийски 

храстчеви съобщества 

на Arctostaphylos uva-

ursi 

31.4A2 – Балкaно-

гръцки храстчеви 

съобщества от 

боровинки 

31.58 – Балкано-

Родопидни планински 

съобщества на Pinus 

mugo 

31.621631 Храстови 

съобщества на Salix 

lapponum в Родопидите 

изследване на лечебни растения и 

поради тази причина неможе да 

бъде оценена в тази рубрика.  

значително разнообрззие от лечебни 

растения, поради което данните от този 

проект са важен източник на информация за 

флористичният състав на лечебните растения 

в посочените територии и ще се използват 

при подготовката на новият план за 

управление.  

Проект:  

“Проучване на крайречните 

Установено е, че 

крайречните 

Разработката не е насочена към 

изследване на лечебни растения и 

В описаните крайречни съобщества се 

посочва значително разнообрззие от лечебни 
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съобщества на ПП Витоша” 

2004. 

Изпълнител: Евгени Цавков  

 

съобщества 

принадлежат към: 91E0 

* Alluvial forests with 

Alnus glutinosa and 

Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae). 

Основните описания на 

съобществата са 

картирани с GPS. 

поради тази причина неможе да 

бъде оценена в тази рубрика. 

растения, поради данните ще бъдат 

използвани при разработването на частта за 

лечебните растения в следващият план за 

управление.  

Договор № ОПОС 03-61 

/22.05.2013 г. Определяне на 

видовия състав на растенията 

(вкл. мъховете) в 

представителна извадка от 

торфищните комплекси в ПП 

Витоша.2013. 

Установени са 136 вида 

висши растения в 

торфищните комплекси 

на терторията на ПП 

Витоша. Сред тях са и 

редица лечебни 

растения – видове от 

родовете Equisetum, 

Juniperus, Eriophorum, 

Hupericum и др. Четири 

от тях са 

консервационно 

значими - Angelica 

pancici, Drosera 

rotundifolia, Potentilla 

palustris и Salix 

pentandra. 

Разработката не е свързана с 

разглеждането на лечебни 

растения и поради тази причина не 

може да бъде оценена в тази 

рубрика. 

Данните ще бъдат ползвани при съставянето 

на списъка на лечебните растения в новия 

план за управление и при теренните 

проучвания.  

ОПОС 1 - „Изпълнение на 

приоритетни дейности от 

плана за управление на 

Природен парк “Витоша” - 

Извършено е 

възстановяване на 

находището на 

алпийски повет 

Разработката не е пряко свързана с 

разглеждането на лечебни 

растения и поради тази причина не 

може да бъде оценена в тази 

Възстановявани са популации на лечебни 

растения с консервационна значимост. 

Данните, получени от тази дейност ще бъдат 

ползвани при подготовката на новия план за 
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Договор № 58301-С-003 /Clematis alpina/ (200 бр 

по поречието на 

Драгалевска река в м. 

Комините) и 

подпомагане на 

популациите на 

планински явор /Acer 

heldreichii Orph. ex 

Boiss./ и тис /Taxus 

baccata L./ (400 бр. 

фиданки тис в 

месността Бай Кръстьо, 

395 фиданки планински 

явор в м. Цветна поляна 

и 5 броя фиданки 

планински явор в м. 

Дендрариума). 

Проведено е 

възстановяване на 

крайречните 

съобщества от бяла 

елша (Alnus 

incana(L.)Moench.) - 

350 броя бяла елша са 

засадени по поречието 

на Куртова река, и от 

бяла върба /Salix alba 

L./ (засадени над 2000 

бр.) по поречието на 

река Струма над с. 

Боснек. 

рубрика.  управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ОПОС 2 - „Изпълнение на 

приоритетни дейности от 

плана за управление на 

Природен парк “Витоша” – 

Фаза ІІ” - Договор № 5103020-

C-001 

 

 

Извършено е 

възстановяване на 

находището на 

елвезиевото кокиче 

(Galanthus elwesii 

Hook.) - общо 200 броя 

са засадени по реките 

Кладнишка, Струма и 

Боянска, и подпомагане 

на популациите на 

петтичинковата върба 

(Salix pentandra L.) - 

200 броя общо в 

мочури в смърчовите 

гори в района на х. на 

Артистите и п.д. 

Звездица, и жълтата 

тинтява (Gentiana lutea 

ssp. symphyandra 

(Murb.)Hayek) – 

произведени са 200 

броя, тази пролет 

предстои засаждането 

им. 

Разработката не е пряко свързана с 

разглеждането на лечебни 

растения и поради тази причина не 

може да бъде оценена в тази 

рубрика 

Възстановявани са популации на лечебни 

растения с консервационна значимост. 

Данните, получени от тази дейност ще бъдат 

ползвани при подготовката на новия план за 

управление. 

ОПОС 3 - „Дейности по 

устойчиво управление на 

Природен парк “Витоша” - 

Договор № DIR-5113326-C-

010 

 

 

Извършени са дейности 

по възстановяване на 

засегнати и увредени 

местообитания /91D0 – 

Мочурни гори, 91Е0 – 

Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus 

 Възстановявани са местообитания на лечебни 

растения. Данните, получени от тази дейност 

ще бъдат ползвани при подготовката на новия 

план за управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

excelsior и 9410 – 

Ацидофилни гори от 

Picea в планинския до 

алпийския пояс/. 

Засадени са 5 000 броя 

смърч в района на х. 

Алеко, м. Меча поляна; 

произведени са по 400 

броя от следните 

видове: бяла, зелена, 

черна елша и 

планински ясен. Те ще 

бъдат засадени през 

2015 година с цел 

подпомагане на 

крайречните 

съобщества по реките 

Куртова и Железнишка. 

Проект LIFE 08 

NAT/BG/000281 - Опазване и 

възстановяване на 11 типа 

природни местообитания край 

реки и влажни зони в 10 

Натура 2000 места в 

Българските гори 

 

Извършени са два 

неуспешни опита за 

създаване на клекова 

култура над с. Ярлово, 

вследствие на което е 

извършено директно 

засяване на клекови 

семена в площадките на 

клековите фиданки. 

Отчетено е около 20% 

покълване на семената 

на площ от 57 дка. 

Произведени са 70 броя 

Разработката не е пряко свързана с 

разглеждането на лечебни 

растения и поради тази причина не 

може да бъде оценена в тази 

рубрика 

Възстановявани са популации на лечебни 

растения с консервационна значимост. 

Данните, получени от тази дейност ще бъдат 

ползвани при подготовката на новия план за 

управление. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

индивиди от водна 

детелина, които са 

засадени на 

територията на парка в 

мочурливи 

местообитания на обща 

площ 0,06 ха, а също и 

180 броя кръглолистна 

росянка на обща площ 

0,12 ха, засадени в 

подходящи торфища. 

Степента на 

прихващане на 

засадените през есента 

на 2014 г. растения 

водна детелина и 

росянка е висока, 

състоянието на 

растенията е добро. 

Създадена е площ от 5 

дка бяла върба по 

поречието на Струма 

над с. Чуйпетлово, 

която се явява 

естествено 

продължение на 

галерията в този район. 

Проект за проучване на 

горскоплодните видове в 

южните части на Природен 

парк Витоша 

Проучено е 

разпространението на 

18 вида горскоплодни 

дървета и храсти по 

 Разработката се отнася за горскоплодни 

видове лечебни растения и данните, получени 

от тази дейност ще бъдат ползвани при 

подготовката на частта за лечебни растения 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Изпълнител: Момчил 

Панайотов 

 

 

долините на реките 

Кладнишка, Матница, 

Струма, Добри дол и 

Живата вода. 

Находищата са 

картирани и данните са 

въведени в ГИС на 

Дирекцията на парка. 

новия план за управление. 

Проект № DIR 5113024-1-  

„Теренни проучвания за 

разпространение и численост 

на висши растения, мъхове и 

гъби” по ОП „Околна среда”  

Изпълнители: Антонина 

Виткова и Ина Анева 

Проведен е мониторинг 

на популациите на 

консервационно 

значимите лечебни 

растения Gentiana lutea 

ssp. symphyandra, G. 

punctata и 

Arctostaphyllos uva-ursi. 

Данните са 

предоставени на ИАОС 

за включване е НСМБР.  

няма Данните са актуални и от национално 

значение, поради което ще бъдат взети 

предвид при разработването на новият план 

за управление.  

Разработка на експерт Флора 

на ПП Витоша Д. Гюрова: 

Анализ на литературата върху 

лечебните растения на 

Витоша  

Обхваща 150 заглавия, 

издадени до 2007 г, 

които са анализирани с 

оглед на съдържащата 

се в тях информация за 

лечебните растения на 

Витоша. Даден е 

библиографски списък 

на анализираните 

литературни 

източници.  

 Данните от литературният преглед ще бъдт 

използвани като основа при разработването 

на частта за лечебните растения в ПП 

Витоша.  

 

Разработка на експерт Флора Посочени са 171 вида  Изготвеният списък на лечебните растения 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на ПП Витоша Д. Гюрова: 

Списък на лечебните растения 

на Витоша 

 

 

лечебни растения, 

срещащи се в ПП 

Витоша. За всеки от 

тези видове е посочен 

биологичният тип, 

жизнената форма, 

отношение към влагата, 

флорен елемент, 

консерважионен статус 

според българските 

нормативни документи, 

в коя част на планината 

се среща и какъв тип 

хабитат обитава.  

ще бъде използван като основа при 

съставянето на окончателният списък на 

лечебните растения в ПП Витоша 

ЛУП за ДЛС „Витошко-

Студена”, 2009г. 

Южната част от 

територията на  ПП 

„Витоша“ 

Съдържа актуална информация за 

ерозираността на почвите в ПП 

„Витоша” 

ДА - Първоизточник на информация за 

ерозираността на почвите - база за 

актуализация на План’2 

ЛУП за ДГС София, 2008г. Северната част от 

територията на  ПП 

„Витоша“ 

Съдържа актуална информация за 

ерозираността на почвите в ПП 

„Витоша” 

ДА - Първоизточник на информация за 

ерозираността на почвите - база за 

актуализация на План’2 

Проект „Картиране и 

определяне на 

природозащитното състояние 

на природните местообитания 

и видове – фаза I” 

Територията на ПП 

„Витоша“ 

Несъответствие на референтните 

площи за природните 

местообитания описани в 

Стандартния Натура 2000 

формуляр за ЗЗ „Витоша” и тези 

дадени в разпространение и 

оценка на ПС за всяко природно 

местообитание по отделно 

НЕ - установи, се че картирано  на базата на 

цифров модел за горските територии от 

1999г. Има нови цифрови модели за горските 

територии на ПП „Витоша” които са 

актуализирани през 2008г. и 2009г. 

План за управление на ПП 

„Витоша” 2005 -2014г. 

Територията на ПП 

„Витоша“ 

Не са посочени скалата по която 

са определени степените на 

ерозираност на почвите и 

НЕ – в План’1 не са посочени размерите на 

площите заети  по стенен на ерозия. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

източника на информация за 

описаните ерозионни процеси 

 

Разработил: зоолог Николай Караиванов, зоолог Георги Стоянов 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Дончев, С. 1961. Птиците на 

Витоша планина. Изв. На 

Зоол. инст. с музей, БАН, 10: 

59-137  

Първото цялостно 

проучване на 

орнитофауната на 

планината. Съобщават 

се 135 вида птици, от 

които 114 са доказани 

от автора, а 21 вида са 

по литературни данни. 

От проучването са изминали 

повече от 50 години. 

Сътветства на целите на плана, като 

представя фаунистичния състав в границите 

на планината. 

Дончев, С. 1963. Запазване и 

привличане на полезните и 

декоративни птици в Народен 

парк „Витоша”. Природа и 

знание, 5: 10-11. 

 

Публикацията е в 

научно-популярен стил 

и отразява резултатите 

от проучването 

„Птиците на Витоша 

планина” (Дончев, 

1961) 

  

Дончев, С. 1978. Птиците на 

Витоша. София ,12: 32-33.  

 

Публикацията е в 

научно-популярен стил 

и отразява резултатите 

от проучването 

„Птиците на Витоша 

планина” (Дончев, 

1961) 

  

Дончев, С. 1988. Птиците на 

Витоша (интервю). Природа и 

Публикацията е в 

научно-популярен стил 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

знание, 10: 22-24. 

 

 

и отразява резултатите 

от проучването 

„Птиците на Витоша 

планина” (Дончев, 

1961) 

Дончев, С. 1990. Промени в 

орнитофауната на Витоша 

през посредти 25 години. В: 

Фауна на Югозападна 

България. Част 3, БАН, 

София: 219-229.  

 

 

Допълва фаунистичния 

състав с 18 нови вида 

птици и още 4, които са 

били съобщени по 

литературни данни – 

черночела сврачка, 

белогърб кълвач, 

царски орел и белочела 

водна кокошка. 

Общия видов състав 

наброява 136 вида от 

които 98 гнездящи. 

Публикацията е единствено с 

фаунистичен характер 

Представя фаунистичния състав в границите 

на парка. 

Димитров Д. 1997. Резултати 

от преброяването на белия 

щъркел (Ciconia ciconia) в 

бившия Софийски окръг през 

1994 г. В: Петров Ц. (отг. ред.) 

Белият щъркел (Ciconia 

ciconia) в България. БДЗП. 

Природозащитна поредица, 

Книга 2. Пловдив. 43-47. 

Дава информация за 

вида в Софийско, вкл. и 

в района на Витоша. 

 Няма. 

Дойков Г. 1974. Резерватът 

„Бистришко бранище”. Наши 

резервати и природни 

забалежителности. С. Наука и 

изкуство. том ІІІ: 129-156. 

Предимно популярна 

насоченост 

  



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e1
2

4
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Илиев Р. 1973. Бистришкият 

резерват. Природа и знание. 5: 

27-29. 

Предимно популярна 

насоченост 

  

Колев И. 1983. Глухарят ще 

изчезне ли на Витоша? – Лов 

и риболов, 4: 16-17. 

Предимно популярна 

насоченост 

  

Нанкинов, Д„ 1979. Чайковите 

птици (Laridae) в Софийско., 

Орн. Инф. Бюл., № 6: 26-44  

Обзор на семейството в 

Софийското поле. 

Не обхваща територията на парка Няма 

Нанкинов, Д. 1982. Птиците 

на град София. Орн. Инф. 

Бюл., № 12, 386 с.  

 

 

Дава информация за 

птиците на гр. София, 

за някои видове е 

посочена информация и 

от Витоша. 

  

Николов, Б., И. Николов, Р. 

Станчев, А. Дуцов. 1999.  

Проучване върху 

пернатоногата кукумявка 

(Aegolius funereus Linnаeus, 

1758) през есента на 1999 г. на 

територията на ПП Витоша. 

Доклад на сдружение за дива 

природа „Балкани“ към 

Дирекцита на ПП Витоша, 19 

с. 

Представя изследвания 

върху вида в границите 

на парк Витоша 

 Сътветства на целите на плана 

Николов, Б., И. Христов, П. 

Шурулинков, И. Николов, А. 

Рогев, А. Дуцов, Р. Станчев. 

2001. Нови данни за някои 

слабо изучени видове горски 

сови (Strix uralensis, 

Представя изследвания 

върху пернатоногата 

кукумявка (Aegolius 

funereus Linnаeus, 1758) 

в границите на парк 

Витоша. Хронологична 

Отнася се само за вида 

пернатонога кукумявка (Aegolius 

funereus Linnаeus, 1758) 

Сътветства на целите на плана 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Glaucidium passerinum, 

Aegolius funereus) в България. 

Наука за гората, 1/2: 75-86. 

справка на 

наблюденията на вида 

на Витоша. 

План за управление на ПП 

„Витоша” 2005-2014. МОСВ. 

2005г. 

Установени са 181 вида 

птици 

Изминали са 10 години от 

приемането на плана. 

Основен документ, за актуализация. 

Попов А. (ред.). 2014. 

Природното богатство на 

Природен парк „Витоша”. 

Дирекция на Природен парк 

„Витоша”, София, 252 с. 

Сборник обхващащ 

биологичното 

разнообразие на парка. 

Установени на Витоша 

са 236 вида птици, от 

които 120 гнездящи. От 

гнездящите птици 53 

вида са прелетни и 67 

са постоянни. 

Мигриращи 

(преминаващи) са 164 

вида (42 вида от тях се 

срещат само по време 

на миграция, 117 вида 

са зимуващи и 5 вида са 

скитащи). 

Разнообразието на 

витошката 

орнитофауна се свързва 

с близко разположения 

миграционен път, 

присъствието на 

стоящи водоеми около 

парка и развитието на 

няколко височинни 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

пояса. 

 

Стоянов, Г. 1999. Принос към 

проучването на 

орнитофауната на Природен 

парк Витоша. В: Сборник “65 

години Парк Витоша“, с. 15  

Кратък научно-

популярен обзор за 

орнитофауната на 

Витоша в периода 

1980-1999 г. 

Няма подробна информация за 

видовете птици установени в ПП 

Витоша. 

Представя данни за видове в границите на 

парк Витоша 

Стандартен формуляр за 

специални защитени зони 

(СЗЗ) за предложени и 

одобрени зони от значение за 

общността (ЗЗО) и за 

специални консервационни 

зони (СКЗ), BG0000113 

“Витоша”. Натура 2000. 

МОСВ. 

Видове предмет на 

опазване в зоната – 43 и 

още 6 вида редовно 

срещащи се мигриращи 

вида. 

Включени са и 30 

значими за зоната вида 

птици. 

 Актуализирани са данните за консервационно 

значимите видове птици в зона „Витоша”, 

която припокрива територията на парк 

Витоша. 

Тодоров, Н. 1983. Птиците в 

района на орнитологическия 

стационар „Драгичево“. Орн. 

Инф. Бюл. № 13-14: 37-58 

В района са установени 

179 вида от 14 разреда. 

Представя само фаунистични 

наблюдения и видов състав в 

близки до територията на парка 

райони. 

Информация за съседни територии. 

Шурулинков, П., И. Христов, 

С. Николов. 2001. Птиците на 

Природен парк Витоша. 

Полеви определител. София, 

Библиотека Витоша, 153 с.  

Определител включващ 

236 вида птици. 

 Представя данни за видове в границите на 

парк Витоша 

Шурулинков, П., Г. 

Даскалова. 2014. Пернатият 

свят (птици). В: Попов А. 

(ред.). Природното богатство 

на Природен парк „Витоша”. 

Дирекция на Природен парк 

Преглед на 

орнитофауната на 

парка. Част от сборника 

за биологичната 

разнообразие на парка. 

В орнитофауната на 

Предимно описателен и научно-

популярен характер 

Най-нова информация за орнитофауната на 

парка. 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e1
2

7
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

„Витоша”, София, 123-142. Витоша делът на 

консервационно 

значимите видове 

птици е значителен. 

Защитени според 

Закона за биологичното 

разнообразие са 209 

вида. Общо 88 вида са 

вклю- 

чени в Червената книга 

на България (37 % от 

всички установени 

птици на Витоша), а 77 

вида са включени в 

Приложение 1 на 

Директивата 

2009/147/ЕС за 

опазване на дивите 

птици (32,4 %). 

Янков, П. 1983. Орнитофауна 

Софии, особености ее 

структуры и формирования. 

Автореферат на дисертация. 

Минск АН БССР: 1-24. 

Обхваща територията 

на гр. София 

 Информация за съседни територии. 

Янков, П.1984. Върху есенния 

прелет на някои грабливи 

птици над град София. В: 

Трета национална 

конференция по зоология 

(резюмета). Благоевград18-20. 

10. 1984 г., БАН, 60 с. 

Обхваща територията 

на гр. София 

 Информация за съседни територии. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Янков П., Л. Андреев, Г. 

Герасимов, А. Игнатов. 1994. 

Върху пролетната миграция 

на реещите се птици над 

Софийското поле през 1986 г. 

Екология 25:14-24. 

Представя резултати от 

наблюдения върху 

птиците през 

пролетната миграция в 

4 района от 

Софийското поле. 

Районът на парк Витоша остава 

южно от изследваната територия. 

Информация за съседни територии. 

Нанкинов, Д. 1979. 

Современные биотопы и 

концентрации мигрующих и 

зимующих уток в 

окрестностях города Софии, 

Екология, София, БАН, № 5: 

21-29  

   

Stoyanov, G., D. Kjutcukov, D. 

Domuschiev. 2004. The diurnal 

and nocturnal birds of prey 

(Falconiformes and 

Strigiformes) nesting in the 

territory of Sofia. In:Ecology of 

the City of Sofia- Species and 

Communities in an Urban 

Enviroment: p. 437-450  

 Дава информация за 

видовете от Разреди  

Falconiformes и 

Strigiformes) 

установени в София. 

При някои видове има 

кратка информация от 

територията на Витоша. 

Проучването обхваща основно 

урбанизиран район в съседство до 

Витоша. 
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Разработил: гл. ас. д-р Огнян Тодоров 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Georgiev G.: Ips typographus 

(L.) and drying of the spruce 

stands in Vitosha. Bulgarian 

Forest, 1(5): 8, 2006. 

Витоша   

Naturally-Occurring 

Entomopathogenic 

Fungi on Three Bark Beetle 

Species 

(Coleoptera: Curculionidae) in 

Bulgaria 

Бистришко бранище 

 

  

Каламитетът от Ips 

typographus (L.) (Coleoptera: 

Curculionidae) и съхненето на 

смърча (Picea abies L. Karst.) 

на Витоша – причини, 

състояние на проблема и 

възможни решения 

Бистришко бранище 

Торфено бранище 

  

Rosnev, P. Petkov. 

2006. Outbreak of Ips 

typographus (L.) 

(Coleoptera: Scolytidae) and 

drying of Norway spruce (Picea 

abies. L. Karst.) on Vitosha 

Mountain. 

Витоша   

Rossnev, B., G. Georgiev, P. 

Mirchev, G. Tsankov, P. 

Petkov. 2005. Influence of the 

wind throw in biosphere reserve 

Бистришко бранище 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Bistrishko Branishte on the 

number of Ips typographus (L.) 

(Coleoptera: Scolytidae) and the 

condition of Picea abies L. 

(Karst.) plantations on Vitosha. 

– Agricultural University – 

Plovdiv, Scientific Works, 

50(6), 239-244 

Pteromalidae (Hymenoptera: 

Chalcidoidea) from Vitosha 

Mountain: New Records for 

Bulgarian Fauna 

Златни мостове   

Georgiev, G., Takov, D. 2006. 

Impact of Tomicobia seitneri 

(Ruschka) (Hymenoptera: 

Pteromalidae) and 

Ropalophorus clavicornis 

(Wesmael) (Hymenoptera: 

Braconidae) on Ips typographus 

(Linnaeus)(Coleoptera:Scolytida

e) populations in Bulgaria. 

Forest Science, 4, 61-68. 

Бистришко бранище 

Златни мостове 

  

Дунчев, А. 2007. Мониторинг 

във ветровални и короядни 

петна в смърчовите гори на 

Природен парк Витоша. 

Доклад, възложен от ДПП 

„Витоша”. София, 77 стр. 

   

Роснев, Б., П. Мирчев, Г. 

Георгиев, П. Петков, Г. 

Цанков, М. Матова, М. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Георгиева. 2002. Мониторинг 

на ксилофагни насекомни и 

други вредители и техния 

паразитен комплекс във 

ветровалното петно и 

прилежащите територии от 

биосферен резерват 

Бистришко бранище – ПП 

Витоша. Окончателен отчет, 

София, Институт за гората, 32 

стр. 

Guéorguiev, B., G. Georgiev, 

Pl. Mirchev, G. Tsankov. 2003. 

Four new coleopteran species 

(Insecta: Coleoptera) for 

Bistrishko branishte biosphere 

reserve in Vitosha Mountain, 

Bulgaria. – Acta zoologica 

bulgarica, 55 (1), 107-112. ISSN 

0324-0770. 

   

Migliaccio, E., G. Georgiev, P. 

Mirchev. 2004. Studies on 

cerambycid fauna (Coleoptera: 

Cerambycidae) of Vitosha 

Mountain, Bulgaria. – Acta 

zoologica bulgarica, 56 (2), 137-

144. ISSN 0324-0770.  

   

Роснев, Б., Г. Георгиев, П. 

Мирчев, Г. Цанков, П. Петков. 

2005. Отражение на ветровала 

в биосферния резерват 
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„Бистришко бранище“ върху 

числеността на Ips typographus 

(L.) (Coleoptera: Scolytidae) и 

състоянието на смърчовите 

насаждения на Витоша. – 

Аграрен университет – 

Пловдив, Научни трудове, 50 

(6), 239-244. 

Георгиев, Г. 2006. Ips 

typographus (L.) и съхненето 

на смърча на Витоша. – 

Българска гора, 1 (5), 8. ISSN 

1312-7055 

   

THE LEAF BEETLES 

(INSECTA: COLEOPTERA: 

CHRYSOMELIDAE) OF THE 

STARA PLANINA RIDGE 

AND THE FORE-BALKAN 

(BULGARIA). FAUNA AND 

ZOOGEOGRAPHY 

Витоша   

Chrysomelidae of Europe  

http://www.biol.uni.wroc.pl/cass

idae/European%20Chrysomelid

ae/chaetocnema%20imitatrix.ht

m 

Витоша   

Studies on the Gall Community 

of Diplolepis rosae 

(Hymenoptera: Cynipidae) in 

Vitosha Mountain, Bulgaria 

Витоша   

Spatial Niches of Opiliones 

(Arachnida) from Vitosha 

Витоша   

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.biol.uni.wroc.pl%2Fcassidae%2FEuropean%2520Chrysomelidae%2Fchaetocnema%2520imitatrix.htm&ei=lRgLVbr5DYX2UNnvg4gB&usg=AFQjCNFX3DiUov3fix1XQGxVv--22Yutdg&bvm=bv.88528373,d.d24&cad=rja
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Mountains, Bulgaria 

А.О. Беньковский, М.Я. 

Орлова-Беньковская - Каталог 

местонахождений листоедов 

(Chrysomelidae) России 

Витоша   

The genus Chaetopteroides 

(Trichoptera, Limnephilidae) 

revised by fine structure 

analysis of parameres 

Златни мостове   

Albena Lapeva-Gjonova- 

Ant-Associated Beetle Fauna in 

Bulgaria: A Review and New 

Data 

село Бистрица 

село Железница 

  

1. R. Bekchiev and M. 

Shishiniova, “A contribution to 

the Pselaphinae fauna 

(Coleoptera: Staphylinidae) of 

the Vitosha Mountain,” Acta 

Zoologica Bulgarica, vol. 59, 

no. 1, pp. 33–39, 2007. 

   

Mitov, P. 1987. New species of 

Opiliones for the fauna of 

Vitosha Mountain. Travaux 

scientifiques Universite de 

Plovdiv. “Hilendarski”, Biologie 

25:659–61. (In Bulgarian, with 

English abstract). 

   

Mitov, P. 1996. Vorläufige 

Beobachtungen zur Tag- und 

Nacht-Bewegungsaktivität der 

   

http://www.hindawi.com/70640398/
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epigäischen Weberknechnte 

(Opiliones, Arachnida) aus 

verschiedenartigen Habitaten im 

Vitosha-Gebirge (Nordteil), 

SW-Bulgarien. Revue suisse de 

Zoologie, vol. hors série:479–

489. (English summary). 

Mitov, P. 1997b. Preliminary 

observation on the spatial 

distribution of the harvestmen 

(Opiliones, Arachnida) from 

Vitosha Mt. (SW Bulgaria). Pp. 

249—258. In Proceedings of the 

16th European Colloquium of 

Arachnology. (M. Żabka ed.), 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Rolniczo-Pedagogicznej, 

Siedlce, Poland. 

   

Mitov, P. 2000. Faunistic, 

Biological and Ecological 

Investigation on the Opiliones 

from Vitosha Mt. with Some 

Zoogeographical Notes. PhD 

Thesis, University of Plovdiv 

“P. Hilendarski”, Plovdiv, 

Bulgaria, 274+131 pp. (in 

Bulgarian). 

   

Mitov, P. In press. Spatial 

niches of Opiliones (Arachnida) 

from Vitosha Mts., Bulgaria. In 

Biogeography and Ecology of 
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Bulgaria. (V. Fet & A. Popov, 

eds.). Kluwer Academic 

Publishers, Netherlands. 

Bekchiev R., M. Shishiniova. 

2007. A Contribution to the 

Pselaphinae Fauna (Coleoptera: 

Staphylinidae) of the Vitosha 

Mountain. — Acta zoologica 

bulgarica, 59 (1): 33—39. [ 

Витоша   

Biodiversity of the longhorn 

beetles (Coleoptera: 

Cerambycidae) in the Vitosha 

Natural Park and Bistrishko 

Branishte Biosphere Reserve 

   

Catalogue of the Ground-beetles 

of Bulgaria (Coleoptera, 

Carabidae) 

Витоша   

New and interesting records of 

longhorn beetles (Coleoptera: 

Cerambycidae) in some 

Bulgarian Mountains – Acta 

zoologica bulgarica, 57 (2), 131-

138. 

   

 Guéorguiev B., G. Georgiev, P. 

Mirchev, G. Tsankov. 2003. 

Four New Coleopteran Species 

(Insecta: Coleoptera) for 

Bistrishko Branishte Biosphere 

Reserve in the Vitosha 

Mountain, Bulgaria. — Acta 

zoological bulgarica, 55 (1): 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

107—112. 

A Catalogue of the Jewel 

Beetles of Bulgaria (Coleoptera, 

Buprestidae) 

 от Vladimir P. Sakalian 

Витоша   

Krusteva, I., V. Popov, V. 

Sakalian. 1995. Indirect gradient 

analysis of carabid (Coleoptera, 

Carabidae) sparial pattern on 

Vitosha Mountain (West 

Bulgaria). - Third Nat. Sc. 

Conference of Entomology, 18-

20 September, 55-59.  

Витоша   

Popov, V., I. Krusteva, V. 

Sakalian. 1998. Some aspects of 

co-existence pattern in forest 

carabid guilds (Coleoptera, 

Carabidae) on Vitosha 

Mountain. - Acta zoologica 

bulgarica, 50 (1):79-88.  

   

Biogeography of the Endemic 

Balkan Ground-

beetles (Coleoptera; Carabidae) 

in Bulgaria (Pensoft Series 

Faunistica) [V.B. Gueorguiev, 

V.P. Sakalian] 

Витоша   
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Разработил: доц. д-р Диана Кирин 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

L.Pehlivanov, M. Pavlova, M. 

Vassilev, A.s Apostolou, B. 

Velkov 2012. Ecological 

Quality Assessment of 

Salmonid Rivers in Bulgaria 

Using Ichthyologic Parameters. 

Acta zool. bulg., Suppl. 4, 2012: 

197-203 

 

През 2007-2011 г е 

проведена екологична 

качествена оценка на 

Пъстървовите реки в 

България. Оценени са 

количествени 

показатели за   

представители риби от 

дадено семейство или 

от даден род. 

Липсва екологична оценка по 

количествени показатели и 

критерии за всеки конкретен вид в 

страната. Липсват данни за състав 

и количествени данни по  

водоеми. 

 

Паспалев, Г., Ц. Пешев, 52/53. 

Принос към изучаване на 

ихтиофауната на р. Искър. 

Годишник на СУ, 48 (1): 1-39. 

Фаунистични 

изследвания 

  

План за управление на ПП 

Витоша. 2005-2014 г. МОСВ. 

Изготвен по стандартен 

план, в т.ч. Риби 

Необходимост от актуализация  

Проект на Дирекцията на ПП 

Витоша през 2012 г. 

‘’Дейности по устойчиво 

управление на ПП Витоша”, 

финансиран от Европейски 

фонд за регионално развитие 

и Оперативна програма 

Околна среда 2007 – 2013, 

DIR-5113326-4-98, с дейност 

за риби 1.5 Подобряване на 

миграционните пътища на 

рибите в ПП “Витоша”.   

Дейността включва 

проектиране, 

закупуване на 

имоти/право на строеж 

и изграждане на рибни 

проходи на 

съществуващи бентове 

по р. Палакария, 

подобряване 

проходимостта на 

реките, разработване на 

ръководство за 

управление на 

Липсват данни за състоянието на 

популациите на двата вида 

(балканска пъстърва и балкански 

щипок) 

Видовете са водещи при актуализирането на 

плана за управление 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e1
3

8
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ихтиофауната в ПП 

“Витоша”. В реката са 

извършени дейности за 

възстановяване на вида 

главоч, размножен по 

проект, финансиран от 

ОПОС, като целта е 

увеличаване площта на 

местообитанията на 

вида. В рамките на 

дейността е извършено 

зарибяване с местни 

видове (балканска 

пъстърва и балкански 

щипок), съгласно 

препоръката на режим 

135 и мерки за опазване 

на рибите в ПУ на ПП 

“Витоша”. 

Апостолов. А., 2002. 

Ихтиофауната 

(морфологично, 

таксономично и фаунистично 

изследване) от средното и 

долното течение на реките 

Места и Струма на 

ТЕРИТОРИЯТА НА България 

и на Гърция. (2002). 

Дисертация, София 

Представя данни за 

фаунистичното, 

морфологично и 

таксономично 

изследване на 

ихтиофауната на 

средните и долните 

течения на Места и 

Струма 

Лисват данни за горните течения  

Stefanov, T.,  2007. Fauna and 

distributuion of Fish in  

Въз основа на 

литературни 

Информацията е обща и липсват 

конкретни данни за горните 

Важни за актуализиране на плана за 

управление 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Bulgaria. In: (Fet and  Popov 

(eds.). Biogeography and 

Ecology of Bulgaria,  

Monographiae Biologicae 82,  

109-129 pp. 

 

източници, изследвания 

и ревизия на 

ихтиологичната 

колекция в 

националния 

природонаучен музей в 

София. Направено е 

обобщение на видовия 

състав на ихтиофауната 

на водоемите на 

територията на 

България, включително 

и на Егейския басейн в 

страната, включващ 

реките Струма и Места. 

Представени са данни 

за местни и 

интродуцирани видове 

риби. 

притоците на реките Места и 

Струма. 

С. ЧЕШМЕДЖИЕВ, И. 

АНГЕЛОВА, ИВАНОВ, 

Г.Гечева,  Л. ПЕХЛИВАНОВ, 

Беклинова, Е. Варадинова, 

2011 -Финален отчет 

„Изследване на биологичните 

елементи за качество /БЕК/ и 

подкрепящите ги физико-

химични елементи за качество 

в избрани потенциално 

референтни пунктове от 

типовете реки и езера на 

Цел на проекта 

Елементи и методики 

за пробонабиране и 

анализ. Анализ и 

оценка на екологично 

състояние на 

фитопланктон, 

макрофити, 

фитобентос, 

макрозообентос и 

рибна фауна на реки и 

езера от 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

територията на 

Западнобеломорски Басейнов 

район с цел верифициране на 

определените референтни 

условия” 

Западнобеломорски 

район. Протоколи от 

Анализ на изброените 

биологични елементи. 

Дискутирани са 

биологични показатели 

и показатели за 

качество на водите с 

последващо определяне 

на биотични индекси 

(Algae Group Index, 

Reference Index, adapted 

biotic index, Pantle & 

Buck’s saprobic index 

and German trophic 

index PETI) за 

събраната база данни.  

S. Cheshmedjiev, G. Gecheva, 

D. Belkinova, E. Varadinova, I. 

Dimitrova-Dyulgerova1, R. 

Mladenov, R. Soufi, M. 

Pavlova, L. Pehlivanov, 2012. 

ASSESSMENT OF 

ECOLOGICAL STATUS AND 

PRELIMINARY RESULTS ON 

REFERENCE CONDITIONS 

IN ALPINE GLACIAL LAKES 

(BULGARIA) 

– A CONTRIBUTION TO THE 

IMPLEMENTATION OF THE 

WATER FRAMEWORK 

Представени са 

резултати от 

екологична оценка на 

алпийски глациални 

езера в Рила и Пирин, 

Югозападна България. 

Изследванията са 

извършени на основата 

на фитопланктон, 

макрофити, 

макробезгръбначни и 

риби от езера в Рила и 

Пирин: Черното езеро и 

Безбог. Дискутирани са 

Основани са единствено на 

качествен анализ. Липсват 

количествени данни и показатели 

за състоянието на популациите. 
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DIRECTIVE. Biotechnol. & 

Biotechnol. Eq. 2013, 27(1), 

3522-3528 

 

биологични показатели 

и показатели за 

качество на водите с 

последващо определяне 

на биотични индекси 

(Algae Group Index, 

Reference Index, adapted 

biotic index, Pantle & 

Buck’s saprobic index 

and German trophic 

index PETI) за 

събраната база данни. 

Mihov S., 2010. Development 

of fish based index for assessing 

ecological status of Bulgarian 

rivers (BRI) – In: Second 

Balkan Conference on Biology 

21-23 May 2010, PLOVDIV 

50 years University of Plovdiv. 

Biotechnol. & 

Biotechnol.Equipment, 24, 

Special edition on-line: 248-

256. 

Представяне на 

развитието на метод за 

оценка на екологичния 

статус на Българските 

реки на основата на 

рибни видове (fish 

based index). 

  

FAME Consortium 2004. 

Manual for the application of 

the European Fish Index – EFI. 

A fish-based method to assess 

the ecological status of 

European rivers in support of 

the 

Water Framework Directive. 

Методика за прилагане 

на метод за оценка на 

екологичното 

състояние на 

Европейските реки на 

основата на рибните 

видове и популации. 

Липсват изследвания в парка на 

тази основа 

Съвременни методи на изследване, важни за 

анализ на ихтиоценозите 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Version 1.1, January 

2005.Available online at 

http://fame.boku.ac.at/download

s/ 

manual_Version_February 

2005.pdf. 

Карапеткова, Живков, 2006. 

Рибите в България. ИК Гея-

Либрис, 216 

Определител   

Jankov, J., 1987. Abindance and 

biomass of the Brown trout 

(Salmo trutta fario L.) in the 

main trout rivrs of Bulgaria. 

Hydrobilology, 30: 3-14 

Проучвания върху 

обилието и биомасата 

на балканската 

пъстърва (Salmo trutta 

fario L.) 

 Важни за актуализиране на Плана за 

управление на ПП Витоша 

Michailova L., 1970. 

Investigations on the 

ichthyofauna from the rivers of 

the Aegean basin. Priroda, BAS, 

Sofia, 4: 62-65. 

Проучвания върху 

ихтиофауната на 

Егейския водосборен 

басейн, към които са и 

реките Струма и Места 

  

Михайлова, Л. 1965a. 

Изследвания върху 

ихтиофауната в басейна на 

река Струма. – Изв. на Зоолог. 

инст. с музей, 19: 55–71. 

Проучвания върху 

ихтиофауната в басейна 

на река Струма 

  

Василев, M., Л. Пехливанов. 

2002. Ихтиофауна на 

българския участък от река 

Струма. – Hist. nat. bulg., 14: 

103–108. 

Проучвания върху 

ихтиофауната на 

Струма 

  

Живков, M., К. Проданов, Т. Направен е преглед на   
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Тричкова, Г. Райкова-

Петрова, П. Иванова. 2005. 

Рибите в България – 

проученост, опазване и 

устойчиво използване. – В: 

Петрова А. (ред.), Съвременно 

състояние на 

биоразнообразието в България 

– проблеми и перспективи, 

Българска биоплатформа, С., 

"Дракон", 247–282. 

видовия състав, 

степента на 

проученост, опазването 

и възможностите за 

устойчиво използване 

на рибните ресурси в 

България. 

Дренски, П., 1951. Рибите в 

България. Фауна на България, 

т.2: 268. 

Дренски, П., 1948. Състав и 

разпространение на рибите в 

България. Трудове на СУ, 

Природо-математически ф-т, 

XLIV: 11-71. 

Определител 

 

 

Фаунистични 

изследвания 

  

Стефанов, Т., 2012. Риби. В: 

Природното богатство на ПП 

Витоша. Библиотека Витоша. 

Фаунистични 

изследвания и 

обощително 

разглеждане за 

състоянието на рибната 

фауна на територията 

на ПП Витоша. 

Обща характеристика за 

състоянието 

 

Kenderov, L., G. Gueorguieva, 

M. Pavlova, 2010. 

Hydrobiological Characteristics 

of Zeleznishki River (Vitosha 

Mountain). Proceedings from 

Хидробиологични 

изследвания 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Youth conference “St Kliments 

days”, 22-23.2010. Biological 

faculty, Sofia Univ. 

Булгурков, К., 1958. Рибната 

фауна в реките на Витоша 

планина и околните й 

язовири. Изв. На Зоол. Ин-т, 

7: 163-194. 

Фаунистични 

изследвания 

  

Uzunova, E., A. Futekova, I. 

Georgieva, L. Rashkova, 2012. 

Effect of River Fragmentations 

on the Abundance and Size 

Structure of Barbus petenyi 

(Actinopterygii: Cyprinidae), 

River Iskar, Bulgaria. Acta 

Zool. Bulg., 205-214. 

Екологофаунистични 

изследвания 

  

Шишков, 1939. Рибите в 

нашите реки от Егейския 

водосбор. Рибарски преглед, 

4: 1-3. 

Фаунистични 

изследвания 

  

Шишков, 1938. Особености на 

нашата ихтиофауна. Рибарски 

преглед, 8: 113-116. 

Фаунистични 

изследвания 

  

Моров, Т., 1931. 

Сладководните риби в 

България. София, 99. 

Фаунистични 

изследвания 

  

Drensky P., 1930. Zur Kenntnis 

der Suswasserfauna Bulgarien. 

Zool. Jb., Syst., 59: 663-680. 

Фаунистични 

изследвания 

  

Ковачев, В. 1923. Фаунистични   
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Сладководната ихтиофауна на 

България. Архив на 

министерство на земеделието 

и държавните имоти, 3: 1-164. 

изследвания 

Диков, Ц., Й. Янков, С. 

Йовчев, 1988. Състав на 

ихтиофауната, численост и 

биомаса на отделните видове 

в р. Палакария, приток на р. 

Искър. Хидробиология, 33: 

59-67. 

   

Мониторинг на риби. Видове 

и места за мониторинг. 

Методики за мониторинг: 

Методика 1 – “Методика за 

провеждане на ихтиологичен 

мониторинг в езера и долни 

течения на реки” 

Методика 2 – “Методика за 

провеждане на ихтиологичен 

мониторинг в горните и 

горната част на средните 

течения на реки” 

Утвърдени методики, 

оборудване и 

показатели за 

мониторинг на риби в 

различни типове 

водоеми и участъци.  

 Важни за инвентаризационните изследвания, 

насочени към актуализиране на плана за 

управление 

Доклад за резултатите от 

прегледа и оценката на 

наличните данни от 

литературни и други 

източници за 

видовете риби. Оперативна 

програма ОС 2007-2013 г. 

Проект „теренни проучвания 

Включва: I. Видовете 

риби; II. Литературни и 

други източници на 

информация, свързани 

с методики за 

мониторинг и методики 

за оценка на видовете; 

III. Литературни и 

Голяма част от обема на 

документа са литературни 

източници. 

 



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.“ 

 

  

 
 

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 

P
ag

e1
4

6
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на разпространение на 

видове/оценка на Състоянието 

на видове и хабитати на 

територията на цялата страна 

– і фаза”, „теренни 

проучвания на 

разпространение и численост 

на риби” 

други източници на 

информация, свързани 

с биологията и 

разпространението на 

видовете; IV. Оценка на 

наличните данни и 

анализ на пропуските в 

тях 

Ръководство за планиране на 

дейности в земи и гори от 

Горския фонд в Натура 2000 

защитени зони 

Предоставя 

информация за 

планиране и 

провеждане на 

дейности и методики за 

инвентаризиране 

включително и на 

ихтиофауната в 

повърхностни водоеми  

в земи и гори от Натура 

2000  зони  

  

Защитена зона Витоша BG 

0000113. Стандартен 

формуляр 

Защитена зона по 

Директива за птиците и 

Директива за 

местообитанията 

 Определени приоритетните за опазване 

местообитания и видове, в т.ч. риби 

Картиране и определяне на 

природозащитното състояние 

на риби. Разпространение на 

целевия вид: 1138. Barbus 

meridionalis (черна мряна) в 

ЗЗ Витоша  BG0000113 

Представен стандартен 

формуляр и карти за 

разпространението на 

вида на територията на 

парка 

 Вид с висока природозащитна значимост. В 

тясна връзка с актуализирането на плана за 

управление 

Картиране и определяне на 

природозащитното състояние 

Представен стандартен 

формуляр и карти за 

 Вид с висока природозащитна значимост. В 

тясна връзка с актуализирането на плана за 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на риби. Разпространение на 

целевия вид: 1137. Barbus 

plebejus (маришка мряна) в ЗЗ 

Витоша  BG0000113 

разпространението на 

вида на територията на 

парка 

управление 

Картиране и определяне на 

природозащитното състояние 

на риби. Разпространение на 

целевия вид: 1134. Rodeus 

amarus (европейска горчивка) 

в ЗЗ Витоша  BG0000113 

Представен стандартен 

формуляр и карти за 

разпространението на 

вида на територията на 

парка 

 В тясна връзка с актуализирането на плана за 

управление 

Картиране и определяне на 

природозащитното състояние 

на риби. Разпространение на 

целевия вид: 1146. 

Sabanejewiа aurata (балкански 

щипок) в ЗЗ Витоша  

BG0000113 

Представен стандартен 

формуляр и карти за 

разпространението на 

вида на територията на 

парка 

 Вид с висока природозащитна значимост. В 

тясна връзка с актуализирането на плана за 

управление 

 

Разработил: зоолог Красимир Дончев 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Цанков, Н. и кол. 2014. 

Определител на земноводните 

и влечугите в Природен парк 

“Витоша”. ДПП “Витоша”, 

София, 248 стр. 

 

Работата по същество е 

не само определител, 

но и изчерпателна 

монография по 

отношение 

херпетофауната на 

Витоша. В географско 

отношение проучването 

обхваща територията 

на цялата планина, 

Няма. Данните могат единствено 

да се допълнят с проучвания в 

непокритите територии. 

100%. Данните могат да се използват при 

определяне на ключови места за опазване на 

групата, както и на отделни, консервационно 

значими видове. Разпространението и 

потенциалните местообитания на последните 

могат да се вземат предвид при 

функционалното зониране на Парка. 
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което е на практика ПП 

“Витоша” и 

прилежащата му 

територия. Направен е 

изчерпателен 

литературен обзор, като 

информацията е 

обединена заедно с тази 

от собствените 

проучвания на 

авторите, и по този 

начин е направено 

цялостно картиране на 

херпетофауната на 

планината, на база 

UTM грид с размери 

1х1 км. По този начин е 

покрита 60% от 

изследваната 

територия, което може 

да се определи като 

много добро покритие в 

подобен род 

изследвания. На база 

собствените данни на 

авторите е извършено и 

моделиране на 

потенциалното 

разпространение на 

отделните видове за 

цялата територия на 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

планината, респ. Парка. 

Установени са всички 

потенциално 

обитаващи планината 

видове (с изкл. на 

Darevskia praticola) 

 

Разработил: доц .д-р Ценка Часовникарова, гл.ас. д-р Христо Димитров; 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Пешев, Ц., Пешев, 

Д.,Попов,В. 2004  Mammalia. 

– В: Фауна на България, Т. 27 

(Г. Марков – ред.), БАН, Изд. 

“Марин Дринов”, София, 632 

с 

 

Обобщена информация 

на „класически” 

фаунистични данни в 

тяхната взаимовръзка 

като обща морфология, 

изменчивост и 

разпространение на 

територията на 

страната; уточняване на 

таксономичния статус 

на видовете бозайници 

у нас,  общото им  

разпространение, 

биология, екология и 

стопанско значение. 

Обобщената информация е 

неравномерно разпределена по 

определени райони; няма корела- 

ция между броя на установените 

видове в даден район и информа- 

ционните източници за района; 

липсва достатъчно информация за 

много от редките видове с 

консервационна значимост, 

приоритетни за ПП „Витоша“; 

оскъдна информация за 

разпространението и местооби- 

танията на приоритетните видове 

в района на Витоша;  не е даден 

природозащитният статус на 

видовете. 

Наличие на определителни таблици, 

отчитащи спецификата на българските 

популации на видовете бозайници; обобщени 

данни за разпространението и местообитани- 

ето на видове в контекста на физико- 

географското райониране на страната; 

оригинални данни за морфологичните 

характеристики, подвидовата принадлежност 

и местонаходища на видовете. 

Национална стратегия за 

опазване на биологичното 

разнообразие 

Обобщаване и оценка 

на наличната 

информация за 

бозайната фауна в 

България; определяне 

Съвременният природозащитен 

статус на много редки видове 

(включително за територията на 

ПП „Витоша”не е представен, 

липсват данни за съвременното им 

Очертани са регионалните аспекти  видовото 

разнообразие в района на ПП „Витоша”, 

идентифицирани са най-важните от 

консервационна гледна точка естествени и 

полуестествени местообитания в ПП 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

на важните в 

биологично отношение 

територии и 

приоритети за мерки, 

насочени към опазване 

на разнообразието на 

бозайната фауна.  

разпространение на територията 

на парка. 

„Витоша”. ПП „Витоша” e определен като 

локалитет с  репрезентативни образци на 

разнообразието на дребната бозайна фауна; 

дадени са таблици, от които може да се 

очертае видовия състав и разпространението 

на приоритетни видове бозайници в района 

на парка. 

Попов, В., Спасов, Н., 

Иванова, Т., Михайлова, Б., 

Георгиев, К. Редки и 

застрашени бозайници в 

България, 2008. Dutch 

Mammal Society VZZ, 

Холандия и Национален 

природонаучен музей, София 

 

Съдържа информация 

за консервационно 

значимите бозайници, 

срещащи се на 

територията на парка; 

описани са полеви 

методи за изучаване и 

разпознаване на 

видовете; описва 

зоогеографските 

аспекти на особености, 

разпространението и 

териториалната 

фаунистична 

диференциация в 

България; 

характеризира 

бозайната фауна по 

зоогеографски райони, 

дават се регионални 

оценки на 

природозащитното 

състояние на бозайната 

фауна в България; 

Липсват данни за 

разпространението на 

приоритетни видове с 

консервационна значимост на 

територията на парка, липсват 

данни за конкретни 

местонаходища, не са отразени, по 

обясними причини, съвременните 

изменения в природозащитния 

статус на видовете с 

консервационна значимост.  

Наличие на полеви методи за изучаване и 

разпознаване на видовете, критерии за 

диагностициране, представен е 

таксономичния статус; съдържа подробни 

данни за екологията, биологията и 

местообитанията на приоритетни 

видове;очертани са отрицателно действащите 

фактори на околната среда. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

очертани са 

закономерностите в 

разпространението на 

сухоземните бозайници 

по ландшафтни 

подобласти.  

Спиридонов, Ж., Спасов, Н. 

2005. Видово богатство и 

насоки в опазването на 

бозайниците (Mammalia) в 

България. В: Петрова, А. 

(ред.). Съвременно състояние 

на биоразнообразието в 

България – проблеми и 

перспективи. София, с. 313-

324 

Съдържа информация 

за консервационно 

значимите бозайници, 

срещащи се на 

територията на парка; 

характеризира 

бозайната фауна по 

зоогеографски райони. 

Липсват данни за 

разпространението на 

консервационно значими видове 

на територията на парка, липсват 

данни за конкретни 

местонаходища, не са отразени по 

обясними причини съвременните 

изменения в природозащитния 

статус на приоритетните видовете 

Списък на реликтните  и ендемични видове 

бозайници, в които влизат и част от 

приоритетните за парка видове, 

характеристика на разпространението и 

екологичните им особености.  

Генов П., А. Дуцов, Б. Дачев, 

И. Петров, В. Василев. 2005.  

Разпространение, численост и 

ползване на едрите хищници в 

България. Наука за гората, 

1:61-70 

Дадени са данни за 

разпространението на 

едрите хищници и 

тяхната хранителна 

база; оценена е тяхната 

популационна 

динамика и численост.  

Данните дават само косвена 

информация за приоритетните 

видове за парка, липсва конкретна 

информация за разпространението 

и биологичните и екологични 

характеристики. 

Въз основа на числеността на едрите 

хищници може да се екстраполират данни 

относно за числеността на приоритетните 

видове, част от които се явяват естествена 

хранителна база за едрите хищници, 

разгледани в работата.  

Попов В., Седефчев А. 2003. 

Бозайниците в България. 

Опреде- 

лител. Библиотека „Витоша”, 

Дирекция на Природен 

парк Витоша, Геософт, 

София. 

Представени са данни 

за разпространението в 

България и 

определителни таблици 

и ключове на 

бозайниците в 

България.  

Липсва конкретна информация за 

разпространението и 

биологичните и екологични 

характеристики на видовете 

бозайници, срещащи се на 

територията на парка. 

Наличие на полеви методи за изучаване и 

разпознаване на видовете, критерии за 

диагностициране, представен е 

таксономичния статус на видовете 

бозайници, срещащи се територията на парка.  

 Представени са данни Изследването обхваща само Представени са данни за видовия състав на 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Паспалев Г., Мартино К., 

Пешев Ц. 1952. Изследвания 

върху 

някои гризачи на планината 

Витоша. – Годишник на 

Софийския университет, 

Биолого-геолого-географски 

факултет, 47 (1 – Зоология): 

193-237. 

за видовия състав и 

разпространението на 

видове гризачи на 

територията на парка. 

ограничен брой видове гризачи, 

обитаващи територията на парка. 

разред Rodentia и местообитанията на 

територията на ПП «Витоша».  

 

Попов, В. 1999. Оценка на 

фаунистичното разнообразие 

на дребните наземни 

бозайници (Mammalia: 

Insectivora, Lagomorpha, 

Rodentia) в НП Витоша. В сб. 

“65 години парк Витоша”. 

Литера, София, 12 - 13. 

Представени са данни 

за видовия състав и 

разпространението на 

видове бозайници от 

разредите 

Насекомоядни, 

Зайцевидни и Гризачи 

на територията на 

парка; съобщени са 

техни местонаходища 

на територията на 

парка.  

Изследването има относително 

фрагментиран характер, не са 

изследвани всички видове с 

възможно разпространение на 

територията на парка; липсват 

данни за екологичните им 

изисквания и консервационен 

статус.  

Представени са данни за видовия състав на 

три разреда бозайници - Насекомоядни, 

Зайцевидни и Гризачи и местообитанията им 

на територията на ПП «Витоша». 

Боев Н. 1958. Витоша – 

дивечът днес и утре. – Лов и 

риболов, 

14 (12): 12-14. 

Представени са данни 

за състоянието и 

разпространението на 

популацииите на 

редица ловни видове на 

територията на парка.  

Не са изследвани всички видове с 

възможно разпространение на 

територията на парка; липсват 

данни за екологичните им 

изисквания и консервационен 

статус. 

Представен е видовия състав и промяната на 

някои популационни  

параметри във времето при най-важните 

ловни видове на Витоша. 

 

Марков, Георги, Милена 

Господинова. "Модели на 

линейна регресионна 

Представени са данни 

за разпространението и 

местонаходищата на 

жълтогърлата горска 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му.  

Оценка на потенциални местообитания на 

вида жълтогърла горска мишка. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

зависимост свежо/въздушно 

сухо тегло на органите 

мишени във зоомонитора 

жълтогърла горска мишка 

(Apodemus 

flvicollis)." Известия на 

Шуменския университет 

“Епископ К. преславски” т. 

ХVІІІ В 6 Природни 

науки (2008): 128. 

мишка (Apodemus 

flvicollis) на 

територията на парка.  

Popov, Vassil. "The Small 

Mammals (Insectivora, 

Lagomorpha, Rodentia) of 

Bulgaria." Bulgaria» s 

Biological Divesity: 

Conservation Status and Needs 

Assesment. Volumes I and II. 

DC: Biodiversity Support 

Program, Washington (1998): 

439-452. 

Оценено е 

биологичното 

разнообразие и е 

представен 

консервационния 

статус на видове 

дребни бозайници от 

три основни разреда - 

Насекомоядни, 

Зайцевидни и Гризачи; 

очертани са основните 

насоки за оценка на 

природозащитния им 

статус и екологични 

изисквания. 

Представени са данни само за 

видовете дребни бозайници; 

данните не са насочени към 

разпространението на видовете на 

територията на парка.  

Представен е таксономичния и 

консервационен статус на видове дребни 

бозайници, срещащи се територията на парка. 

Popov, Vasil. "Terrestrial 

Mammals of Bulgaria: 

Zoogeographical and Ecological 

Patterns of 

Distribution." Biogeography and 

Ecology of Bulgaria. Springer 

Представени са 

моделите на 

зоогеографско и 

екологично 

разпространение на 

сухоземните бозайници 

Представените модели се отнасят 

до територията на цялата страна и 

не са конкретизирани специално за 

територията на парка.  

Очертани са основните зоогеографски модели 

на разпространение на сухоземните 

бозайници, определени са зоогеографските 

райони от където могат да се извлекат 

основни закономерности за промените в 

пространствената и времева структура на 
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Netherlands, 2007. 9-37. 

 

в България. съобществата от дребни бозайници, 

обитаващи територията на парка.  

Deffontaine, Valérie, et al. 

"Beyond the Mediterranean 

peninsulas: evidence of central 

European glacial refugia for a 

temperate forest mammal 

species, the bank vole 

(Clethrionomys 

glareolus)." Molecular 

Ecology 14.6 (2005): 1727-

1739. 

Представени са данни 

за разпространението и 

местонаходищата на 

ръждивата горска 

полевка (Clethrionomys 

glareolus) на 

територията на парка. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Оценка на потенциални местообитания на 

вида ръждива горска полевка (Clethrionomys 

glareolus) на територията на парка. 

Petrusewicz, Kazimierz, et al. 

"A population of Clethrionomys 

glareolus pirinus on the Vitosha 

Mountain, Bulgaria. IV 

Production." Acta theriol 17 

(1972): 347-353. 

Представени са данни 

за разпространението и 

местонаходищата на 

ръждивата горска 

полевка (Clethrionomys 

glareolus) на 

територията на парка. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на вида ръждива горска полевка 

(Clethrionomys glareolus) на територията на 

парка. 

Peshev, Daniel, and Venzislav 

Delov. "Chromosome study of 

three species of dormice from 

Bulgaria." Hystrix, the Italian 

Journal of Mammalogy 6.1-2 

(1995). 

Представен е видовия 

състав и 

разпространението на 

три вида от разред 

Гризачи, семейство 

Сънливци на 

територията на парка. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на видовете 

и GPS координати на 

местообитанията им. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на видовете. 

Valchev, Kostadin D., Vladimir 

E. Milushev, and Yanko G. 

Yankov. "Reintroduction of 

Balkan Chamois (Rupicapra 

rupicapra balcanica Bolkay, 

Представени са данни 

за ре-интродукцията на 

вида Балканска дива 

коза на територията на 

парка. Очертани са 

Липсват по-детайлни данни за 

числеността и състоянието на 

популацията на територията на 

парка. 

Оценка на извършваните мероприятия, 

свързани с успешното осъществяване на ре-

интродукция на дивата коза на територията 

на парка, с цел подобряване и стабилизиране 

на популацията в рамките на парковата 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

1925) in Vitosha Nature 

Park." Galemys: Boletín 

informativo de la Sociedad 

Española para la conservación 

y estudio de los mamíferos 22.1 

(2010): 575-594. 

основните проблеми на 

ре-интродукционния 

процес и етапите на 

осъществяването му. 

територия.  

Aalto, Marja, et al. "Metabolic 

rates of the bank voles 

(Clethrionomys glareolus) in 

Europe along a latitudinal 

gradient from Lapland to 

Bulgaria." Annales Zoologici 

Fennici. Finnish Zoological 

Publishing Board, formed by the 

Finnish Academy of Sciences, 

Societas Biologica Fennica 

Vanamo, Societas pro Fauna et 

Flora Fennica, and Societas 

Scientiarum Fennica, 1993. 

Представени са данни 

за височинното 

разпространението  и 

местонаходищата на 

ръждивата горска 

полевка (Clethrionomys 

glareolus) на 

територията на парка. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението и 

биотопичната привързаност на 

вида, както и GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на вида.  

Markov, G. "Cranial epigenetic 

polymorphism and population 

differentiation of the forest 

dormouse (Dryomys nitedula 

Pall., 1779) in Bulgaria." Acta 

Zoologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae 49.1 

(2003): 109-115. 

Представени са данни 

за разпространението и 

местонаходищата на 

горския сънливец 

(Dryomys nitedula) на 

територията на парка. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на горския сънливец (Dryomys nitedula) на 

територията на парка. 

Koyumdjieva M. 1967. A Study 

of the Gamasoidea Superfamily 

(Parasitiformes) Infesting Small 

Mammals on the Vitosha 

Представени са данни 

за видовия състав и 

разпространението на 

някои видове дребни 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на видовете 

и GPS координати на 

местообитанията им. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на видовете. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Mountain [in Bulg., Engl. sum.]. 

Izv. Zool. Inst. s Muzey, 

23:109-137. 

бозайници на 

територията на парка.  

Koshev, Yordan Spasov. 

"Distribution and status of the 

European ground squirrel 

(Spermophilus citellus) in 

Bulgaria." Lynx (Praha) ns 39.2 

(2008): 251-261. 

Представени са данни 

за разпространението, 

таксономичния и 

консервационен статус 

на лалугера в България; 

съобщени са 

местонаходища на 

Витоша.  

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на лалугера на територията на парка. 

Koshev, Yordan, and Ivan 

Pandourski. "Structure and 

Variability of Alarm Calls of 

European Ground Squirrel 

Spermophilus citellus L. 1766 

(Mammalia: Rodentia) from 

Western Bulgaria." Acta 

Zoologica Bulgarica 60.1 

(2008): 99-105. 

Представени са данни 

за разпространението, 

таксономичния и 

консервационен статус 

на лалугера в България; 

съобщени са 

местонаходища на 

Витоша.  

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на лалугера на територията на парка. 

Markov, Georgi. "Morphometric 

Variations in the Skull of the 

Red Deer (Cervus elaphus L.) in 

Bulgaria." 

Acta zool. bulg. 66 (4), 

2014:453-460. 

Представени са данни 

за разпространението, 

таксономичния и 

консервационен статус 

на сърната в България; 

съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на сърната на територията на парка. 

Moura, Andre E., et al. 

"Unregulated hunting and 

genetic recovery from a severe 

Представени са данни 

за разпространението, 

таксономичния и 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

population decline: the 

cautionary case of Bulgarian 

wolves."Conservation 

Genetics 15.2 (2014): 405-417. 

консервационен статус 

на вълка в България; 

съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

местообитанията му. на вълка на територията на парка. 

Wójcik, J. M., and J. B. Searle. 

"The chromosome complement 

of Sorex granarius–the ancestral 

karyotype of the common shrew 

(Sorex araneus)."Heredity 61.Pt 

2 (1988): 225-229 

Представени са данни 

за разпространението, 

таксономичния и 

консервационен статус 

на обикновената 

кафявозъбка в 

България; съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на обикновената кафявозъбка на територията 

на парка. 

Peshev, Ts. "Distribution and 

taxonomy of Microtus nivalis 

Martins (Mammalia) in 

Bulgaria." Mammalia 34.2 

(1970): 252-268. 

Представени са данни 

за разпространението  и 

таксономичния статус 

на снежната полевка в 

България; съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на снежната полевка на територията на парка. 

Vasileva, Gergana P., Vasyl V. 

Tkach, and Todor Genov. "Two 

new hymenolepidid species 

(Cestoda, Hymenolepididae) 

from water shrews Neomys 

fodiens Pennant (Insectivora, 

Soricidae) in Bulgaria." Acta 

Parasitologica 50.1 (2005): 56-

64. 

Представени са данни 

за разпространението  

на голямата водна 

земеровка в България; 

съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на голямата водна земеровка на територията 

на парка. 

Nadachovski, Adam. Представени са данни Липсват по-детайлни проучвания Систематизиране на данните за описаните 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

"Systematics, geographic 

variation, and evolution of snow 

voles." Acta Thenuloyica 36.1-2 

(1991): 1-45. 

за систематиката, 

географската 

изменчивост и 

еволюцията на 

реликтния вид снежна 

полевка. Съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му. 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на снежната полевка на територията на парка. 

Beshkov, V. "The bats in 

Bulgaria." Bulgaria's Biological 

Diversity: Conservation Status 

and needs Assessment, Volumes 

I and II (1998): 453-466. 

 

Представени са данни 

за видовия състав, 

таксономичния и 

консервационен статус 

и разпространението на 

прилепите в България. 

Съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

Представени са данни само за 

някои видове прилепи; данните не 

са насочени към 

разпространението на видовете на 

територията на парка.  

Представен е таксономичния и 

консервационен статус на видове прилепи, 

срещащи се територията на парка. 

Benda P., Ivanova T., Horaček 

I., Hanak V., Červeny J., Gaisler 

J., Gueorguieva A., Petrov B., 

Vohralik V. 2003. Bats 

(Mammalia: Chiroptera) of the 

Eastern Mediterranean. Part 3. 

Review of bat distribution in 

Bulgaria. – Acta 

Societatis Zoologicae 

Bohemicae, 67: 245-357. 

Представени са данни 

за видовия състав, 

таксономичния и 

консервационен статус 

и разпространението на 

прилепите в България. 

Съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

Представени са данни само за 

някои видове прилепи; данните не 

са насочени към 

разпространението на видовете на 

територията на парка.  

Представен е таксономичния и 

консервационен статус на видове прилепи, 

срещащи се територията на парка. 

Diana Zlatanova, Venislava 

Racheva, and Wolfgang 

Fremuth. "Habitatverbund für 

den Braunbären in 

Представени са данни 

за разпространението и 

хабитатната 

привързаност на 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му на 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на мечката на територията на парка. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Bulgarien." Naturschutz und 

Landschaftsplanung 41 (2009): 

4. 

кафявата мечка в 

България; съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

територията на парка. 

Spassov N. 2003. The brown 

bear in the southern Balkans. – 

In: 

Krystufek B., Flajsman B., 

Griffiths H. (eds). Living with 

bears. A large European 

carnivore in a shrinking world. 

Ecological Forum of the Liberal 

Democracy of Slovenia, 

Ljubljana, 229-244. 

Представени са данни 

за разпространението и 

хабитатната 

привързаност на 

кафявата мечка в 

България; съобщени са 

местонаходища на 

Витоша. 

Липсват по-детайлни проучвания 

за разпространението на вида и 

GPS координати на 

местообитанията му на 

територията на парка. 

Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на мечката на територията на парка. 

Информационна система за 

защитени зони от екологична 

мрежа Натутура 2000 

BG0000113 - Витоша - Натура 

2000 

Представени са данни 

за местообитанията и 

природозащитния 

статус на видовете 

видра, вълк, дива коза, 

мечка, лалугер и пъстър 

пор на територията на 

парка.  

 Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на видовете на територията на парка. 

Договор № 58301-С-003 за 

безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна 

програма „Околна среда 2007 

– 2013”, съфинансиран от 

Европейския фонд за 

регионално развитие и от 

Кохезионния фонд на 

Европейската общност за 

Провеждане на 

поддържащи и 

възстановителни 

мероприятия за  

животинските видове  

европейски лалугер и 

балканска дива коза и 

техни хабитати.  

 Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на видовете на територията на парка. 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=0CB4QFjAAOB4&url=http%3A%2F%2Fnatura2000.moew.government.bg%2FHome%2FProtectedSite%3Fcode%3DBG0000113%26siteType%3DHabitatDirective&ei=4FgQVY7wItLfaMPZgNAK&usg=AFQjCNHdAWgZg8rVTGYcKQ5vr-ALET19DQ&sig2=u9X2YBobgeNoKzQ3cXaOxA&bvm=bv.88528373,d.d2s&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=0CB4QFjAAOB4&url=http%3A%2F%2Fnatura2000.moew.government.bg%2FHome%2FProtectedSite%3Fcode%3DBG0000113%26siteType%3DHabitatDirective&ei=4FgQVY7wItLfaMPZgNAK&usg=AFQjCNHdAWgZg8rVTGYcKQ5vr-ALET19DQ&sig2=u9X2YBobgeNoKzQ3cXaOxA&bvm=bv.88528373,d.d2s&cad=rja
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

проект № 58301-33-453 

„Изпълнение на приоритетни 

дейности от плана за 

управление на Природен парк 

“Витоша”” 

Проект „Изпълнение на 

приоритетни дейности от 

плана за управление на 

Природен парк “Витоша” – 

Фаза ІІ”, финансиран от 

Европейския фонд за 

регионално развитие и от 

държавния бюджет на 

Република България чрез 

Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г.” 

.№ на проекта: 5103020-11-

654, № на договора: 5103020-

C-001 

Подобряване 

състоянието на 

популацията на  

кафявата мечка на 

територията на парка; 

създаване на  зони на 

спокойствие на едрите 

хищници (мечката и 

вълкът) чрез насочване 

и концентриране на 

туристическия поток. 

 Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на видовете на територията на парка. 

Проект «Дейности по 

устойчиво управление на 

Природен парк Витоша», 

финансиран от Европейския 

фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на 

Република България чрез 

Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г.”, 

№ на проекта: DIR-5113326-4-

98, № на договора: DIR-

5113326-C-010 

Поддържане на 

местообитанията на 

eвропейския лалугер в 

благоприятно 

състояние - чрез 

пашуване на домашни 

животни (програма 

4.1.2 от ПУ). 

 Систематизиране на данните за описаните 

местонаходища и оценка на потенциалните 

местообитания и биотопична привързаност 

на вида на територията на парка. 
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Разработил: доц. д-р Мариана Драганова 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

 

1. ПУ на ПП „Витоша“ - 2005-

2014 г. 

Основен документ по 

управлението на ПП 

„Витоша” 

Липсват проучвания за 

информираността и отношението 

на обществеността към ПП 

„Витоша”, както и на местните 

общности, населяващи 

прилежащите територии на парка. 

Някои изводи в т. 1.16.1. са крайни 

и без доказателства. 

Съответства 

2. Доклад „Социологическо 

проучване на общественото 

мнение”  

 

 

Цел - отразяване на 

обществените нагласи и 

разбирания във връзка 

с предстоящата 

актуализация на Плана 

за управление на ПП 

„Витоша” 

Обхват  - Изследвани 

общо 1400 

респондента, от които 

1000 лица са 

представителна извадка 

за генералната 

съвкупност на 

населението за 

областите София, 

София-град и Област 

Перник. Извадката от 

1000 респондента е 

подсилена с още една 

 

Не е посочен методът на 

регистрацията (интервю, анкета), 

както и самия въпросник не е 

приложен 

 

Крайният доклад е едностранен по 

отношение на анализа на 

събраната информация от 

количественото социологическо 

изследване по социално-

демографски показатели на 

респондентите.  

 

 

Съответства в голяма степен. Съдържа 

допълнителна социално-икономическа 

информация и данни, които могат да се 

използват за План’2 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

извадка от 400 лица, 

подбрани от живеещи в 

населени места в 

прилежащата 

територия на ПП 

„Витоша“ (общини – 

Столична, Перник, 

Радомир и Самоков). 

2.1. Приложение 1 Едномерни и Двумерни 

разпределения от 

изследването 

В Приложение 1 – „Двумерни 

разпределения” към доклада са 

дадени такива само по един 

признак/показател -  „община” и 

то обобщаващ, който не дава 

прецизна диференцирана инфо за 

мненията на хората и по други 

признаци 

Съответства, но за целите на анализа са 

необходими още двумерни разпределения по 

повече признаци/въпроси от 

въпросника/интервюто? 

2.2. Приложение 2 - 

Стенограми от фокус групи  

Проведени са 4 фокус 

групи от двете области 

 Съответства, дава допълнителна качествена 

информация 

2.3 Приложение 3 –   

Полустандартизирани 

интервюта 

78 броя 

полустандартизирани 

интервюта с партньори 

и ползватели на парка 

Лошо обработени и в този вид със 

синтезираната инфо трудно се 

оперира  

 

 

Мониторинг на туристопотока  

Обхват - 1 година - 

зимен сезон и летен 

сезон 2014 г. 

Липсва методиката и технологията 

на мониторинга (критерии, 

правила, процедури ) 

Съответства напълно - Събрана е много 

подробна информация за туристопотока по 

редица показатели – сезони, месеци и дни, 

основни и вътрешни точки, начин на влизане  

Анкета с посетители на ПП 

„Витоша”  - зимен и летен 

сезон 

Обхват – Неизвестен 

брой  посетители зимен 

и летен сезон 

Липсва методиката и обема на 

извадката 

Съответства – подробен анализ за профила на 

посетителите  

Петрушев, Г. Селищата около Брошура за селищата,  Полезна историческа, културна и 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Природен парк „Витоша”, Д 

ПП „Витоша”, София, 2014 

разположени около 

парка  

туристическа информация за населените 

места около парка 

 

Доклад на Д ППВ „Природата 

и Витоша” (8.03.2013 г.) 

Обзорен, с акцент към 

природното богатство 

на парка, но засяга в 

известна степен и 

социални и културни 

функции на природните 

ресурси на парка 

 Информативен, дава обзорна представа 

наличие на ресурси, извършени дейности и 

приоритети за развитието на парка. 

Приложение 22, табл. 1 

„Разпределение на общата 

площ по вид на земите и вид 

на горите” 

 

Неясен – общата площ 

на парка ли? 

Не е ясно за коя територия от 

парка и за кой времеви период се 

отнася? Обработваемите земи тук 

ли се включват или това са само 

земи в горски територии? 

Трудно за използване без допълнителни  

пояснения 

 

Разработил: арх. Галина Пировска 
 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ПУ на ПП Витоша 2005-2014.  

 

част „Културно 

наследство” 

Фрагментарна, 

несистематизирана, неточна 

информация за наличието и 

значението на недвижимото 

културно наследство намиращо се 

на територията на парка и в 

контактните зони. 

Не следва да бъде използвана. 

ДОКЛАД на Дирекция на 

природен парк „Витоша“ 

Част ”Културни 

аспекти”  

 Съдържа интересни предложения: 

 да се обяви Рилския водопровод като 

паметник на индустриалното наследство; 

 да се реставрират хижите Кумата и 

Селимица, като архитектурно и историческо 

наследство.  
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Разработил: ист. Кета Мирчева-Баликси 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Авдев, Стоян. Голямата 

златно-сребърна мина на 

Витоша, XVI-XVII в.- 

Геология и минерални 

ресурси, 1996,1, 21-24.  

КИН (Културно-

историческо наследство 

- по-нататък КИН) - 

Информация за 

историята на 

рударството в района 

на Витоша. 

  

Андреев, С., Е. Грозданова. 

Из историята на рударството 

и металургията в българските 

земи. С., 1993. 

КИН - Информация за 

историята на 

рударството в района 

на Витоша. 

  

Атанасов, В.  Урвич и 

Бистрица ; Кокалянский 

манастир и Мала Света гора : 

Археол.-истор. бележки. С., 

1905 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Беновска-Събкова, Милена. 
Планински туризъм, градска 

култура и национални 

чувства: "изкачване на 

Витоша" като форма на 

съвременно поклонничество. - 

Българска етнология, 2006, 2, 

71-82. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Велева, Мериан. 
Манастирите от Софийската 

Мала Света гора в контекста 

на развитието на културния 

КИН - недвижимо и 

нематериално културно 

наследство 

  

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2103000522793984&PF=AU&term=%22%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%22
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2103000522793984&PF=AU&term=%22%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%22
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

туризъм . - Обществото на 

знанието и хуманизмът на 

XXI век : национална научна 

конференция с международно 

участие. T. 9, 2012,  564-565. 

Великов, И. Витоша и 

Софийското поле С., 1943. 

КИН - традиции, 

обичаи, занаяти 

  

Вълнаров, П. От Витоша до 

Преспа. Песни. С., 1916. 

КИН - Песенен 

фолклор 

  

Денкова, Г. Обредът 

Лазаруване в Софийско днес.  

- Българско музикознание, 

2010, 1, 85-106. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Дънов, П. Заветът на 

любовта: Беседи от Учителя 

държани в с. Мърчаево, на 

Витоша и на Изгрева : 

Последно слово 19.III.1944-

20.ХII.1944. Жануа 98, 1999 

КИН  - нематериално 

културно наследство 

  

Йорданов, Л. Топонимията 

на Витоша : Науч.-попул. 

изследване на витошките 

местни имена. С., 1999. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Костов С., Е. Петева. Селски 

бит и изкуство в Софийско. 

С., 1935. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Ликовски, Н. Топонимията 

на Софийско : селищни 

истории, езикова 

характеристика, речник . С., 

КИН- нематериално 

културно наследство 

  

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1248335844&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1248335844&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1248335844&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1248335844&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1248335844&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2103000522793984&PF=AU&term=%22%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%22
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2122598610799628&PF=AU&term=%22%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2103000522793984&PF=AU&term=%22%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%22
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

2011. 

Мартинов, Г.  Софийската 

Мала Света гора : стари 

църкви, манастири, параклиси 

и оброчища в София и 

околностите . С.,2011. 

КИН - недвижимо и 

нематериално културно 

наследство 

  

Народната култура в София и 

Софийско : [Материали от 

науч. конф. на тема "Нар. 

култура в София и 

Софийско", състояла се на 1 и 

2 дек. 1982 г. в София] / 

Състав. и ред. Веселин 

Хаджиниколов, Иваничка 

Георгиева. С., 1984. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Нецова, Д., Г. Краев. 

Обичаят Тодоров ден от 

селата, разположени в 

западните склонове на 

Витоша (с. Кладница, с. 

Рударци, с. Драгичево). НБУ, 

1996 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Нонев, Б. Забравената 

планина. Летописни бележки 

по скали и стари книги. С., 

1984. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Салтирова-Павлова, 

Кателина. Едно краеведческо 

произведение и сведенията за 

Софийската Мала света гора. - 

Библиотеки, четене, 

КИН - нематериално 

културно наследство  

  

https://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22
https://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%22
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2122598610799628&PF=AU&term=%22%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2122598610799628&PF=AU&term=%22%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1237524452&bno=60000&sid=2&fmt=11
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

комуникации. 2014,  96-104 . 

Сантова, М. Да уловиш 

неуловимото. С., 2015 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Сборник Алеко. С., 1936. КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Свети места в Софийско : 

култове, разкази, образи / 

състав. и науч. ред. Албена 

Георгиева. С, 2013 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

75 години организиран 

туризъм в България. Юбилеен 

сборник. Пловдив. 1971. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Софийската Мала Света гора 

като културен и книжовен 

феномен : изследвания, 

посветени на 110-

годишнината от рождението 

на чл.-кор. проф. Кирил 

Мирчев. =Български език : 

Орган на Института за 

български език при 

Българската академия на 

науките  85/2013 . 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Софийски край. Етнографски 

и езикови проучвания. С., 

1993.  

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Стоева, Х. Размисли и 

спомени с код Я-Р-Л-О-В-О : 

мемоари . Перник, 2011. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Форсайт, Марта. Слушай, КИН - нематериално   

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1237524452&bno=60000&sid=2&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1119829220&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1119829220&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1119829220&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1119829220&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2122598610799628&rec=-1119829220&bno=60000&sid=6&fmt=11
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2122598610799628&PF=AU&term=%22%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

щерко, и добре запомни... : 

Песните и живота на Линка 

Гекова Гергова от с. 

Бистрица, Софийско / = 

Listen, Daughter, and 

Remember Well... : The Songs 

and Life of Linka Gekova 

Gergova from the Village of 

Bistritsa, Sofia / Martha 

Forsyth. С., 1996. 

културно наследство 

Устав на "Кукуряк" 

дружество за закрила 

хубостите на Витоша в гр. 

София. С.,1928. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Cellarius, B. In the Land of 

Orpheus. Rural Livelihoods and 

Nature Conservation in 

Postsocialist Bulgaria. The 

University of Wisconsin Press, 

2004. 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

Sanders, I. Balkan Village. The 

University of Kentucky Press, 

Lexington, 1949. 

КИН - нематериално 

културно наследство 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

http://www.kladnica.com/ КИН - информция и за 

нематериално културно 

наследство 

  

http://www.marchaevo.com/ КИН - информация и за 

нематериално културно 

наследство 

  

http://www.rudarci.com/ КИН - информация и за 

нематериално културно 

наследство 

  

http://stara-

sofia.com/vitosha.html 

КИН - нематериално 

културно наследство, 

снимки 

  

http://www.unesco.org/pv_obj_

cache/pv_obj_id_735FB109193

DE94BCCEB8282640323B000

9E0300 

КИН - документация, 

представена пред 

ЮНЕСКО за 

включването на 

празника "Сурва" в 

вписване в листата на 

световното 

нематериално 

наследство на 

ЮНЕСКО. 

  

http://www.pernik-nis-virtual-

museum.org/?page_id=18 

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

http://www.lostbulgaria.com/?ca

t=489 

КИН - нематериално 

културно наследство, 

снимки 

  

http://laurus-

bg.org/%D0%B4%D0%B5%D0

%B9%D0%BD%D0%BE%D1

КИН - нематериално 

културно наследство 

  

http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_735FB109193DE94BCCEB8282640323B0009E0300
http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_735FB109193DE94BCCEB8282640323B0009E0300
http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_735FB109193DE94BCCEB8282640323B0009E0300
http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_735FB109193DE94BCCEB8282640323B0009E0300
http://www.lostbulgaria.com/?cat=489
http://www.lostbulgaria.com/?cat=489
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

%81%D1%82%D0%B8/%D1%

80%D0%BE%D0%B4%D0%B

8%D1%82%D0%B5%D0%BB

%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%BE

%D0%BF%D0%B5%D1%80%

D0%B0%D1%82%D0%B8%D

0%B2-

%D1%81%D1%80%D0%B5%

D0%B4-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D1%80%D0%BE%D0%B4%D

0%B0%D1%82a/ 

 

Разработил: арх. Мария Арабова-Бояджиева 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски 
Съответствия с целите на 

плана 

1. План за управление на ПП 

“Витоша“  

 *  

2.  Регионален план за развитие на 

Югозападен район от ниво 2 за 

периода 2014-2020 г. 

Територията на Югозападен 

район 

* Съвместяване на целите на 

Плана с целите и стратегиите за 

развитие на Югозападен район. 

3.  Закон за одобрение и 

приложение на Общия 

градоустройствен план на София и 

Правилник за неговото приложение 

Столична община и 

крайградските, граничещи с нея. 

* 

 

 

 

 

* 

Утвърждава Плана за 

управление на парка като водещ 

инструмент за устройството на 

Природен парк „Витоша“ . “. 

Съгласно ОУП на столицата 

ПП Витоша попада в 

Териториите за защита на 

природни обекти. 

4.  Закон за устройството и 

застрояването на Столична община 

и графичните материали на ОУП 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски 
Съответствия с целите на 

плана 

5.  Общински  план за развитие на 

Столична община за периода 2014- 

2020 г. 

Столична община * Съвместяване на целите и 

режимите на Плана за 

управление на парка с 

предвижданията и целите  на 

общинските планове за 

развитие, с пряко отношение 

към повишаване на резултатите 

от интегрирания модел на 

управление на територията. 

6.  Общински план за развитие на  

община Перник 2014-2020 г. 

Община Перник * 

7. Общински план за развитие на  

община Самоков 2014-2020 г. 

Община Самоков * 

8. Кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землищата на:.  

 

 

Землище на с. Мърчаево, 

попадащо в границите на парка 

 

 

 

 

 Прекъснати гранични 

контури на парковата територия; 

 Отворени контури на 

отделни поземлени имоти; 

 Неотразени сгради.  

 Непълноти в описатерните 

характеристики на обектите. 

  

 

 

 

 

 Участват в 

организирането, актуализацията 

и допълването на базата от 

данни и характеристики на 

територията на парка и неговата 

инфраструктура. 

 Основа са  за 

дефиниране на проблеми, 

свързани с територията, 

границите на поземлените 

имоти и тяхното 

местоположение и 

индивидуализиране, подходите 

8.1. Село Мърчаево - СО, одобрена 

със Заповед № РД-18-45/2011 г. 

ЕКАТЕ49597 

8.2. Село Владая -СО, одобрена със 

Заповед № РД-18-44/2011г.  

ЕКАТЕ 11394 

Землище на с. Владая, попадащо 

в границите на Парка 

8.3. Село с. Бистрица- СО одобрена 

със Заповед №. РД-18-45/2011 г  

 Землище на с. Бистрица, 

попадащо в границите на Парка 

8.4.Село Железница- СО одобрена 

със Заповед №. РД-18-45/2011 г  

Землището на с. Железница, 

попадащо в границите на Парка 

8.5. Град София - СО – част 

одобрена със Заповед №. РД-18-

45/2011 г  

Землища на Княжево, Бояна, 

Драгалевци и Симеоново, 

попадащо в границите на Парка 

9.КК и КВС на землищата на:    

 

 
9.1. Село Ковачевци, община 

Самоков,  ЕКАТЕ 37527 

Землище на с. Ковачевци, 

попадащо в границите на парка 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски 
Съответствия с целите на 

плана 

9.2. Село Ярлово, община Самоков, 

Софийска област ЕКАТЕ87552 

Землище на с. Ярлово, попадащо 

в границите на Парка 
 Отворени контури на 

отделни поземлени имоти; 

 Неотразени сгради.  

 Непълноти в описатерните 

характеристики на поземлените 

имоти 

към парка и пътните връзки. 

 Дефиниране на 

допуснатите непълноти и 

грешки, в т.ч. и в описателните 

характеристики на поземлените 

имоти, наличието на контактни 

зони по граничния контур и 

тяхното отстраняване. 

 

9.3.Село  Чуйпетлово, община 

Перник, област Перник ЕКАТЕ 

81623 

Землище на с. Чуйпетлово 

9.4. Село Боснек, община Перник, 

област Перник ЕКАТЕ 05760 

Землище на с. Боснек, 

9.5. Село. Горна Диканя, община 

Радомир, обл. Перник ЕКАТЕ16208 

Землище на с. Горна Диканя 

 

9.6. Село. Кладница  община 

Перник, обл. Перник ЕКАТЕ37174 

землище на с. Кладница   

9.7. Село. Рударци община Перник, 

област Перник ЕКАТЕ63152 

землището на с. Рударци о 

10. Басейна дирекция за управление 

на 

водите Дунавски район – Списъци, 

регистри, разрешителни, заповеди 

относно СОЗ 

 Територията , ограничена от 

зоната на отговорност на 

басейновата  дирекция 

* Инвентаризация и допълване на 

базата от данни по част 1.16.3.- 

електрификация , 

водоснабдяване и канализация 

10. Басейнова дирекция за 

управление на водите, Западно 

беломорски район- Списъци, 

регистри, разрешителни, Заповеди 

относно СОЗ. 

Територията, ограничена от 

зоната на отговорност на 

басейновата  дирекция 

* Инвентаризация и допълване на 

базата от данни по част 1.16.3.- 

електрификация , 

водоснабдяване и канализация 

 

В процеса на разработването  на Плана за управление ще се ползват регламентите на нормативната уредба, публични регистри и архивни 

фондове, представените документи и данни от длъжностни лица в отговорните ведомства, обстоятелства “от място” и различни публикации, 

установени в ход 
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Разработил: ланд. арх. Пламен Ненов 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

ПУ ПП „Витоша“ – 2005/2014 

г. 

Дейността на Д ПП 

„Витоша“. 

Недостатъчно информация 

относно туризма. 

Основата за актуализация 

Концепция за развитие на 

безмоторното летене 

(парапланеризъм и 

делтапланеризъм) в ПП 

„Витоша” по Дейност 2.3. по 

Проект № DIR-5113326-4-98 

„Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк 

„Витоша”, съгласно Договор 

№ DIR-5113326-С-010. 

Парапланеризъм и 

делтапланеризъм в 

парка. 

  

Приложения към „Концепция 

за развитие на безмоторното 

летене (парапланеризъм и 

делтапланеризъм) в ПП 

Витоша”. 

   

Проект „Разработване на 

стратегия за развитие на 

конен туризъм в ПП Витоша и 

описание на маршрути за 

практикуване" по Дейност 2.3. 

по Проект № DIR-5113326-4-

98 „Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк 

Витоша", съгласно Договор № 

DIR-5113326-G-010 за 

безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна 

Възможност за конен 

туризъм в парка 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

програма „Околна среда 2007-

2013", съфинансирана от 

Европейския фонд за 

регионално развитие и от 

Кохезионния фонд на 

Европейския съюз. 

Стратегия за развитие на 

алпинизма и скалното 

катерене в ПП „Витоша“ – 

БФКА (юли 2013 г.). 

развитие на алпинизма 

и скалното катерене в 

парка 

Объркваща е ГИС – базата данни 

свързана с темата. 

 

Концепция за развитие на 

свободни стилове ски - ски 

туризъм, извънпистови ски и 

фриистайл ски на територията 

на ПП „Витоша" – БАССЕС 

(2014 г.) 

Развитие на свободни 

стилове ски - ски 

туризъм, извънпистови 

ски и фриистайл ски на 

територията на парка 

  

Стратегия за развитие на 

спелеологията в ПП „Витоша“ 

- Клуб Екстрем (2014 г.) 

   

Проект: „Разработване на 

стратегия за развитие на 

планински велотуризъм в ПП 

Витоша (вкл. даунхил) и 

описание на маршрути за 

практикуване". 

Концепция за изграждане и 

развитие. 

Основната цел на 

проекта е създаването 

на алтернативен център 

за развлечения и 

активен живот, който 

да помогне за доброто 

име на Витоша и 

неговите природни 

забележителности. 

Природните дадености 

на областта дават 

възможността за 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

създаване на 

атрактивни спортни 

съоръжения, които да 

привлекат повече 

туристи не само от 

България, но и от 

Европа и Света. 

Другата основна задача 

на проекта е 

регулирането на зоните 

за практикуване на 

планинско колоездене 

от хора с различни 

умения. Освен това 

възможността за 

свободно практикуване 

следва да не пречи на 

останалите посетители 

в планината - туристи и 

хора практикуващи 

езда, планинско 

катерене и т.н. 

„Разработване на концепция 

за осигуряване на достъп за 

хората с увреждания в ПП 

Витоша, включително избор 

на подходящи съществуващи 

обекти и места и разработване 

на технически задания за 

възстановяване и адаптиране 

на специализирани маршрути 

Осигуряване на достъп 

за хората с увреждания 

в парковата територия. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

и съоръжения" по Дейност 2.4 

по Проект № DIR-S113326-4-

12 „Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк 

Витоша", съгласно Договор № 

DIR-S113326-C-010 за 

безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-

2013", съфинансирана от 

Европейския фонд за 

регионално развитие и от 

Кохезионния фонд на 

Европейския съюз. 

Паметниците в ПП „Витоша“    

Социологическо проучване на 

общественото мнение с цел 

отразяване на обществените 

нагласи и разбирания във 

връзка с предстоящата 

актуализация на Плана за 

управление на ПП „Витоша” 

   

Изпълнение на заложените 

проекти и програми в ПУ на Д 

ПП „Витоша“ - 2005-2014 г. 

   

Мнения, препоръки и 

становища относно ПУ на 

физически лица, граждански 

групи и др. 

   

Природата и Витоша - Доклад 

на Дирекция на ПП „Витоша“ 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Годишни отчети за дейността 

на парка от 2005-2014 г. 

   

Изпълнение на заложените 

проекти и програми в ПУ на Д 

ПП „Витоша“ – 2005/2014 г. 

   

ПП Презентации относно ПП 

„Витоша“ 

   

ГИС база данни – линейни, 

полигонови и точкови обекти 

свързани с туризма. 

Парка и прилежащите 

територии 

Много объркваща, повтаряща се 

информация, неяснота коя е 

актуалната. 

Съвпада 

Други писма, становища, 

документи и пр. 

   

 

Разработил: д-р ланд. арх. Диана Малинова-Каратотева 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

План за управление на НП 

Витоша 2005-2014 

-Част 1.19 Ландшафт 

-Схеми 14, 15, 16, 17, 

18 и 19 

Актуализация на съвременната 

ландшафтна структура 

- 

Териториален анализ на ПП 

Витоша в качеството му  на 

крайградска природна 

територия - в изпълнение на 

Компонент 3 на проект 

№0574R2 финансиран по 

програма „INTERREG IVC 

- - - 

Становища и мнения от 

препоръки на обществеността 

 

Писма от Инициативна 

група, Предложения от 

граждани, становища 

от КАБ и др. 

Разнопосочни мнения, слаба 

компетенция относно 

предназначението и 

функционирането на ПП 

- 
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Разработил: доц. д-р Мариана Дончева-Бонева 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Международна кооперативна 

програма „Оценка и 

мониторинг за въздействието 

на замърсения въздух върху 

горските екосистеми“/ МКП-

Гори/ 

1986 – 2013 год. 

В 5 постоянни пробни 

площи от района на НП 

Витоша за периода 

1989 до 2013 год. се 

провежда мониторинг 

на различни 

компоненти на 

горските екосистеми. 

Информационната база 

от данни включва:  

 визуална оценка 

на короните на 

наблюдаваните   

насаждения от смърч, 

бял бор, дъб и бук,  

 фитоценотични 

наблюдения,  

 съдържание на 

макро- и 

микроелементи в 

индикаторни видове,  

 съдържание на 

макро- и 

микроелементи в 

иглолистата/листата на 

наблюдаваните 

дървесни видове,  

ПП са разположени основно в 

северната част на парка. 

Съответства с целите на плана 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

 морфологична и 

химична 

характеристика на 

почвите. 

Национални  доклади за 

състоянието и опазването на 

околната на околната среда, 

ИАОС, МОСВ 2009-2013г. 

Ежегодни доклади, 

предоставящи 

информация за 

територията по 

отношение на: 

 Емисии на 

вредни вещества и 

качество на въздуха; 

 Управление на 

водните ресурси и 

качество на водите; 

 Земеползване и 

състояние на почвите; 

 Биологично 

разнообразие; 

 Горски 

екосистеми.  

 Официални данни за състоянието на 

компонентите на ОС 

„Природата и Витоша“ 

Доклад на Дирекция на 

природен парк  „Витоша“ 

 

В доклада е 

представена кратка 

характеристика на 

местоположение и 

специфика на релефа, 

минералното 

разнообразие и пещери, 

водни ресурси, 

ладшафтно 

 Съответства с целите на плана 
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разнообразие, 

природни 

местообитания, флора и 

растителност, фауна. 

 Разгледано е 

въздействието на 

фактори от естествен 

(промени в климата, 

поява на каламитети, 

ветровали, ветроломи и 

снеголоми и др.)  и 

антропогенен произход 

(ерозия, сечи 

бракониерски лов, 

незаконен риболов, 

унищожаване на 

растителни видове с 

декоративни качества, 

улов на птици и др).  

Природното богатство на ПП 

Витоша, 2014. Дирекция на 

Природен парк „Витоша” 

В книгата са събрани и 

обобщени 

дългогодишни 

проучвания за 

територията на парк 

Витоша. Включена е 

подробна 

характеристика на 

геоложката основа и 

минерално 

разнообразие. 

Климатичната 

 Съответства с целите на плана 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

характеристика е 

направена като са 

ползвани данни за 

климатичните елементи 

измервани на различни 

надморски височини от 

София, Студена, 

хижите – „Селимица“, 

„Боерица“, „Алеко“ до 

„Черни връх“. 

Описани са 

водосборните области 

на Витошките реки, 

естествените и 

изкуствени  езера, 

минералните извори и 

изградените чешми. 

Почвено разнообразие е 

представено съгласно 

почвената 

класификация на ФАО 

от 1988 и 1990 г. 

Описана е флората и 

растителността, 

животинското 

разнообразие, 

защитените видове 

растения и животни в 

парка. 
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ИАОС, тримесечни бюлетини 

за състоянието на околната 

среда  

за периода 2009-2014 год. 

 

За оценка на качеството 

на въздуха на Копитото 

е монтирана 

Автоматична 

измервателна станция. 

Измерват се в 

непрекъснат режим 

концентрациите на 

серен оксид, азотни 

оксиди, ФПЧ10, озон, 

въглероден оксид, 

бензен и някои 

метеорологични 

елементи.  

В тримесечните бюлетини се 

публикуват само данни за 

атмосферните замърсители.  

Липсва информация за 

метеорологичните елементи. 

Частично съответства с целите на плана 

Проект № 5103020-11-654 

„Изпълнение на приоритетни 

дейности от плана за 

управление на природен парк 

Витоша - фаза ii” финансиран 

с договор № 5103020-с-001 по 

Оперативна програма 

”Околна среда  2007-2013г.” 

Отчет: Изготвяне на воден 

баланс за територията на 

Природен парк „Витоша” 

 

В проекта е включена 

кратка информация за  

почвеното  

разнообразие и 

растителността на 

територията на ПП. 

Същевременно е 

представена обстойна 

климатична 

характеристика за 

района. 

В отчета е включена 

информация относно 

речна мрежа, 

хидроложки режим и 

хидрометрични 

станции, моделиране и 

 Съответства с целите на плана 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

оценка на оттока, 

хидрогеоложка 

характеристика, оценка 

на експлоатацията на 

подземните води и 

ролята им в баланса на 

речния отток, 

използване на водните 

ресурси, 

водностопански баланс. 

Приложено е 

моделиране на 

водностопанския 

баланс при различни 

ситуации като 

климатични промени и 

засушаване. Анализ на 

високите нива и 

наводненията. Зоните с 

охранителен режим.   

Програма за намаляване 

нивата на фини прахови 

частици РМ10 и серен 

диоксид SO2 и достигане на 

установените норми за 

съдържанието им в 

атмосферния въздух за 

периода 2012-2016 г.Община 

Перник, 2012 г. 

Включена информация 

за метеорологичните  

условия, източниците 

на емисии на вредни 

вещества в района на 

община Перник. 

Моделирано е 

разпространението на 

ФПЧ и серен диоксид, 

изпускани от всички 

източници от района на 

 Частично съответства с целите на плана 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

гр. Перник. Определени 

са зони с концентрации 

на ФПЧ и серен 

диоксид.   

Оценка на качество на 

въздуха, основни 

метеорологични елементи и 

мелиориращ ефект на алейни 

насаждения в югозападни 

райони на гр. София, 2015. 

Л.Гостева. Дипломна работа 

Представена 

информация за отделни 

метеорологични 

елементи в град София 

и Витоша и промените 

през последните 

години. 

Направена е оценка на 

качеството на въздуха в 

югозападните райони 

на гр.София. 

Включена е 

информация за 

замърсяването на 

въздуха в района на 

Копитото за периода 

2009-2013 г.  

Има само 1 пункт, разположен в 

северната част на парка. Някои от 

метеорологичните елементи не са 

коректно записани. 

Съответства частично на целите на проекта 

Доклад по опазване на 

околаната среда 2007 г. 

Софийска вода. 

 

“Софийска вода” АД 

поддържа и 

експлоатира 

водоснабдителните и 

канализационни мрежи 

на територия на 38 

населени места – 4 

града (София, Банкя, 

Бухово и Нови Искър) 

и 34 села 

Информацията не е изчерпателна 

и доклада може да се ползва 

частично. 

Съответства частично на целите на проекта 
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или приблизително 1,5 

милиона души. 

Представени са 

източницине с 

разрешение за 

водоползване.   

В доклада са 

представени данни за 

качество на питейните 

води от ПСПВ – 

Бистрица и ПСПВ – 

Панчарево.  

Доклад за Екологична оценка 

на Общ устройствен план на 

гр. Самоков и крайградската 

територия. 2011. Община 

Самоков 

 

Информация за 

компонентите на 

околната среда – 

въздух, почви, земи, 

земеползване, води, 

земни недра и 

минерално 

разнообразие, 

биологично 

разнообразие, 

природни обекти, 

ландшафт, културно-

историческо 

наследство, отпадъци и 

здравен риск, за града и 

крайградската зона на 

гр. Самоков  

Частично ползане на 

информацията. 

Съответства частично на целите на проекта 

Доклад за Екологична оценка 

на изменение на ОУП  на гр. 

Информация за 

компонентите на 

 Съответства на целите на проекта 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

София и Столична община. 

2009 г. Столична община. 

http://www.sofproect.com/ovos

_web.aspx 

 

 

околната среда – 

въздух, климат, почви, 

земи, земеползване, 

води, земни недра и 

минерално 

оразнообразие, 

биологично 

разнообразие, 

природни обекти, 

защитени зони, 

ландшафт, културно-

историческо 

наследство, отпадъци и 

здравен риск за 

Стобична община. 

Прогнози за 

въздействието върху 

компонентите на 

околната среда и 

попадащите на 

територията защитени 

зони и територии в 

зависимост от 

заложените в ОУП  

икономически и 

демографски 

параметри. 

План за управление на риска 

от наводнения на територията 

на Столична община. 

 

Информация за реките 

преминаващи през 

Софийското поле, 

характеристика на 

 Съответства частично на целите на проекта 

http://www.sofproect.com/ovos_web.aspx
http://www.sofproect.com/ovos_web.aspx
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

водосборите, водно 

количество. Язовири – 

местоположение, 

основни параметри, 

собственост.     

Изменения на основни 

показатели на почвата от 

района на Биосферен резерват 

„Бистришко бранище“ след 

пожар 

Е. Велизарова -ИГ – БАН 

 

Представена е 

информация за промяна 

на  показателите на 

почвите в Бистришко 

бранище, след 

опожаряване на гората. 

Информацията може да се ползва 

частично. 

 

Цавков, Е и Д. Димова. 2000. 

Дърветата и храстите на ПП 

Витоша” . Издание на 

Дирекция на Природен парк 

Витоша–НУГ–МЗГ 

Изданието включва 

описание на 110 вида 

дървета и храсти, 

харатерни за 

територията на ПП.   

Определителят е 

насочен към широк 

кръг любители на 

природата и затова 

описанията са дадени 

на достъпен език, като 

акцентът е насочен към 

илюстрациите. 

 Съответства на целите на проекта 

Д. Алексова, Д. Гюрова. 2011. 

Растителност и флора на 

природен парк Витоша – 

възможности за развитие на 

ботанически туризъм. 

Екологизация 2011, НБУ 

Направено е описание 

на растителността в 

парка, на характерните 

редки видове и 

районите, в които се 

срещат. Акцентирано е 

 Съответства на целите на проекта. 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

върху слабия интерес за 

развитие на 

ботанически туризъм в 

България и конкретно 

за ПП.  

Бешков, С., 2014. 

Определител на дневните 

пеперуди в ПП „Витоша“ – 

том 1и том 2. 

Библиотека Витоша. 

В изданието са 

описани, срещащите се 

на територията на ПП 

видове дневни 

пеперуди. Включени са 

илюстрирации на всеки 

вид в естествените му 

пози с оригинални, 

направени в природата 

цветни снимки. 

Приложен е списък на 

видовете дневни 

пеперуди, които 

попадат в „Червения 

списък“. 

 Съответства на целите на проекта 

Цанков, Н. и др. 2014. 

Определител на земноводните 

и влечугите в ПП Витоша 

Описани са видовете 

земноводни и влечуги, 

които се срещат на 

територията на ПП, с 

техните характерни 

белези на разпознаване.  

Представена е 

информация за 

разпространението им, 

начин на живот, 

местообитания и 

 Съответства на целите на проекта 
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численост в ПП 

Витоша, и заплахите за 

отделните видове.  

Отчет за дейността на ПП 

Витоша – 2006 г. 

 

Проучване 

разпространението и 

състоянието на вековни 

дървета на Витоша 

Извършена и 

инвентаризация на 

разпространението на 

част от вековните 

дървета на територията 

на ПП Витоша. 

 Съответства на целите на проекта 

Отчет за дейността на ПП 

Витоша – 2006 г., 2007г. 

Дейности за 

подпомагане 

популацията на 

мушмуловидната 

скоруша (Sorbus 

chamaemespilus) на 

Витоша. Направена е 

морфологична 

характеристика на 

вида, описани са 

основните му 

екологични изисквания. 

Извършена е 

хорологична справка, 

както и литературна 

справка по отношение 

на размножаването му. 

В резултат на теренни 

 Съответства на целите на проекта 
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проучвания през 

вегетационния сезон на 

2006 година са 

установени само 2 

индивида на 

територията на ПП 

Витоша. 

Отчет за дейността на ПП 

„Витоша“ – 2010г. 

Доклад „Проучване на 

биоразнообразието 

на водораслите в някои 

Натура 2000 местообитания 

на територията на Природен 

парк Витоша” - март 2010. 

 

Установено е високо 

видово богатство – 463 

вида, разновидности и 

форми водорасли от 

110 рода на 8 отдела. 

От тях 82 вида се 

съобщават за първи път 

за България, открит е 

един нов за науката 

вид. 

 Съответства на целите на проекта 

 

Разработил: проф. д-р Екатерина Павлова 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Международна кооперативна 

програма „Оценка и 

мониторинг за въздействието 

на замърсения въздух върху 

горските екосистеми“/ МКП-

Гори/ 

1986 – 2014 год. 

В шест постоянни 

пробни площи от 

района на НП Витоша 

за периода 1986 до 2013 

год. се провежда 

мониторинг на 

различни компоненти 

на горските 

екосистеми. 

Информационната база 

Съгласно международната 

методика за изпълнение на  МКП-

Гори, пробните площи са 

разположени в пресечна точка на 

16-километрова квадратна мрежа. 

Необходимо е сгъстяване на 

мрежата в източната част на 

природния парк до размери 8/8 км, 

за да се обхване разнообразието на 

видовете гори в НП Витоша. 

Съответства с целите на Плана за управление 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

от данни включва: 

визуална оценка на 

короните на 

наблюдаваните   

насаждения от смърч и 

бял бор фитоценотични 

наблюдения, 

съдържание на макро- и 

микроелементи в 

индикаторни видове, 

съдържание на макро- и 

микроелементи в 

иглолистата на 

наблюдаваните 

дървесни видове, 

морфологична и 

химична 

характеристика на 

почвите. 

Отчет за дейността на ПП 

Витоша -2005г.2012 г. 

   

 1.Мониторинг върху 

популациите на 

защитените и 

застрашените 

растителни и 

животински видове.  

 

Организиран е и се  

провежда мониторинг 

върху популациите на 

 

 

 

 

 

 

Получена е целенасочена 

информация, която може да се 

ползва при разработването на 

комплексния екологичен 

  

 

 

Съответстват с целите на Плана за 

управление 
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защитени и застрашени 

растителни видове – 

Trollius europaeus и 

Lilium jankae, върху 

състоянието на видове, 

свързани с Боснешки 

карстов район - Ophrys 

cornuta, Fritillaria 

orientalis, Adonis 

vernalis, Anemone 

nemorosa, Hyssopus 

officinalis.  

Извършено е проучване 

на редки и 

консервационно 

значими мъхове на 

Витоша, стартиран е 

мониторинг на 

Buxbaumia viridis 

.Потвърдени са 

находищата на 13 вида 

мъхове, 4 вида са 

намерени за първи път 

на Витоша, а 

популацията на 

Tayloria lingulata под 

Резньовете е първата 

регистрирана 

популация на вида в 

България.  

Заложени са  пробни 

мониторинг на ПП Витоша 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

площадки за Buxbaumia 

viridis и са проучени 

района на Кладнишкия 

манастир и долината на 

река Владайска. По 

течението на река 

Владайска през 2008 г. 

е открито находище на 

Ulota crispa, застрашен 

в България вид, което 

през 2009 е маркирано 

и отчетено по 

методиката на НСМБР.  

Мониторинг на кафява 

мечка  

  

Ззаложени са площадки 

за събиране на проби за 

ДНК анализ, метод с 

помощта на които може 

да се определи най-

точно числеността и 

половата структура на 

мечките. ДНК пробите 

престои да бъдат 

обработени.  

При провеждане на 

наблюденията са 

попълвани 

стандартните 

формуляри на НСМБР 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

в България, като това 

спомага за 

стандартизиране и по-

добро обработване на 

информацията. 

Попълнените 

формуляри са 

обработени с 

програмата BIOMON и 

са предоставени на 

ИАОС  

 

Мониторинг на дива 

коза.   

Наблюдавано е 

движението и 

местоположението на 

пуснатите на свобода в 

парка животни. 

Установено е, че те 

предпочитат да се 

придържат към един 

сравнително ограничен 

район в близост до 

аклиматизационното 

ограждение.  

   

Проучване на 

земноводните на 

територията на ПП 

Витоша  
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Направено е изследване 

нa видовия състав, 

числеността на 

популациите и 

заплахите за някои 

видове земноводни.  

 

2.Мониторинг на 

короядното петно в 

района на Офелиите  

 

Представени са карнети 

с данни и скици на 

пробните площи в 

короядното петно. 

  

3.Изграждане на 

система от 

постоянни пробни 

площи за мониторинг 

на видове и 

съобщества  

Поддържа се система 

от постоянни пробни 

площи за мониторинг 

на горски съобщества – 

9130, 9170, 9410, 91Е0, 

91М0, 91H0. 

  

Проучване на природни 

местообитания в 
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Боснешки карстов 

район - картиране и 

изясняване на 

синтаксономичната им 

принадлежност по 

метода на Braun-

Blanquet  

Изготвена е карта с 

прецезирани граници и 

разпространение на 

типовете 

местообитания 6210 и 

62А0, както и карта с 

по-големи находища на 

някои видове лечебни 

растения. Изяснена е 

синтаксономията на 

двата типа 

местообитания. 

Посочени са редките, 

защитени и ендемични 

растения, както и някои 

нови видове, досега 

непубликувани за 

региона на на Витоша 

планина. 

Информационна система за 

защитени зони от екологична 

мрежа Натура 2000 

(Специфична информация 

получена в резултат на 

3160  Естествени 

дистрофни езера 

4060 Алпийски и 

бореални ерикоидни 

съобщества 
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проект: "Картиране и 

определяне на 

природозащитното състояние 

на природни местообитания и 

видове - фаза I") 

4070* Храстови 

съобщества с Pinus 

mugo 

4080 Субарктични 

храсталаци от Salix spp. 

5130 Съобщества от 

Juniperus communis 

върху варовик 

6110 Отворени 

калцифилни или 

базифилни тревни 

съобщества от Alysso-

sedion albi 

6150 Силикатни 

алпийски и бореални 

тревни съобщества 

6210 Полуестествени 

сухи тревни и храстови 

съобщества върху 

варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни 

местообитания на 

орхидеи) 

6230* Богати на видове 

картълови съобщества 

върху силикатен терен 

в планининте 

62А0 Източни 

субсредиземноморски 

сухи тревни 

съобщества 
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62D0 Оро-мизийски 

ацидофилни тревни 

съобщества 

6410 Ливади с Molinia 

на карбонатни, торфени 

или глинести почви 

(Molinion caerulea)  

6510 Низинни 

сенокосни ливади 

7140 Преходни блата и 

плаващи подвижни 

торфища 

8110 Силикатни сипеи 

от планинския до 

снежния пояс 

8210 Хазмофитна 

растителност на 

варовикови скални 

склонове 

8220 Хазмофитна 

растителност по 

силикатни скални 

склонове 

8310 Неблагоустроени 

пещери 

9110 Букови гори от 

типа Luzulo-Fagetum 

9130 Букови гори от 

типа Asperulo-Fagetum 

9150 Термофилни 

букови гори 
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Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

(Cephalanthero-Fagion) 

91W0 Мизийски букови 

гори 

9170 Дъбово-габърови 

гори от типа Galio 

Carpinetum 

9180* Смесени гори от 

съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни  

склонове 

91D0* Мочурни гори  

91E0 *Алувиални гори 

с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91Н0*Панонски гори с 

Quercus pubescens 

91M0 Балкано-

Панонски церово-

горунови гори 

91ВА Мизийски гори 

от обикновена ела 

9410 Ацидофилни гори 

от Picea в планинския 

до алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea) 
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Разработил: Веселина Паскова-Мънъри, Ваня Бижева 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

 

1. Сайта на ПП”Витоша”- 

www.park-vitosha.org 

Визитна картичка за 

цялостната дейност на 

дирекцията на парка в 

частнаст на звеното за 

Публична 

комуникация.  

  

2. План за управление на 

ПП”Витоша”, в частност част 

4: приоритети, програми 

ипланове 

 

Програми и проекти, 

свързани с 

информационната и 

образователната 

дейност на екипа на 

дирекцията на 

ПП”Витоша”. 

  

3. Информационни 

материали - брошури и 

дипляни , отпечатани от 

дирекцията на ПП”Витоша”, 

по различни видове проекти 

 

Подробна и обобощена 

информация за 

дейности, залегнали в 

приоритетни програми 

и проекти на 

ДПП”Витоша” 
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Разработил: инж. Вахрам Алтунян, инж. Мариан Николов, инж. Николина Панова 

 

Вид на документа Обхват Слаби страни/ пропуски Съответствия с целите на плана 

Цифрови данни за границите 

на парка 

 

Данните обхващат 

цялата територия на 

парка 

  

Цифрова ортофото карта 

 

За цялата територия на 

парка се разполага с 

изготвено ортофото 

изображение, разделено 

в отделни файлове по 

определена разграфка 

  

Цифров модел на релефа 

 

За цялата територия на 

парка се разполага с 

цифров модел на 

релефа 

  

Цифрови данни за 

хидрогеология 

 

За цялата територия на 

парка има налични 

цифрови 

хидрогеоложки данни 

  

Цифрови данни за 

организиране в ГИС база 

данни 

 

Данните обхващат 

цялата територия на 

парка.  

Данните нямат добра структура. 

Наличие на повтарящи се данни от 

различни източници и значително 

различаващи се по точност и 

пълнота на обектите. Данните 

нямат изградена топологична 

структура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

Проучване на мнението и отношението на заинтересованите страни към 

защитената територия ПП „Витоша“ 
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ВЪПРОСНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

 
  

Уважаема госпожо, 

Уважаеми господине, 

 

Важна цел, която си поставя екипът на „Пролес Инженеринг” ООД в процеса на разработване 

актуализацията на Плана за управление (ПУ) на Природен парк (ПП) ”Витоша”, е да работи 

максимално близо с всички заинтересовани страни – държавни институции, местни органи на 

властта, неправителствени организации (НПО), сдружения, граждани и др., за да се гарантира 

високо качество и пълна прозрачност в изпълнение на заданието на Възложителя – Дирекция 

на ПП „Витоша“. На Вашето внимание е въпросник, който да регистрира отношението на 

заинтересованите страни (ЗС) към ПП „Витоша“, към положителните и негативните тенденции 

при неговото стопанисване, които в максимална степен да бъдат отразени от нас в новия ПУ, и 

да Ви направи съпричастни към процеса по разработването на плана, както и в периода след 

неговото приемане и прилагане (2015-2024г.).  
 

 

01. Вие се идентифицирате към една от следните основни ГРУПИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: 

Моля да оградите вярното 

 

1. Централни ведомства, в т.ч. културно-образователни институции 

2. Местни власти и други фактори, вкл. в прилежащите територии 

3. Домакинства и други живущи в непосредствена близост 

4. Местен бизнес/ ползватели на ресурси  

5. Собственик на земи и гори на територията на ПП „Витоша“/ в непосредствена близост до 

границите му (маркирайте/оградете вярното) 

6. Академична и научна общности  

7. НПО, имащи отношение към ПП „Витоша“ 

8. Друго (Моля посочете): ........................................................................................ 

 

02. Вие сте в качеството си на: 

1. Представител на съответно ведомство организация, институция, местна власт, НПО, 

фирма и пр: Моля посочете нейното име:................................................................................................... 

2. Частно лице : възраст .................; пол: ...................; град/село:................................... 

 

3. Друго важно обстоятелство:  
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№ В Ъ П Р О С  

Указания за попълване / оценяване 

 

ОТГОВОР / ОЦЕНКА 

1 Знаете ли, че в момента се разработва план за 

управление на ПП „Витоша“? 

1. Да  

2. Не 

2 Оценете вашето ниво на информираност по общи 

екологични въпроси и такива по опазване на горските и 

защитените територии в Р.България. 

Оценка 4 и по-висока при познаване на съответната 

нормативна база – ЗГ, ЗЗТ, ЗБР и др.п 

5 е най-високата/положителна 

стойност  

1   / 2   / 3   / 4   / 5   
 

3 Вашата представа за сегашното състояние на природата 

и нейното опазване в България:  

Заградете 1 отговор –най-важния за Вас 

1. България е отличник 

2. Много добро 

3. Добро  

4. Може още много да се 

направи 

5. Не мога преценя. 

4 Като заинтересована страна запознат ли сте  с  дейнос-

тите и предвижданията на предишния план за 

управление на парка?  

1. Да  

2. Не 

3. Не мога да преценя 

5 Участвал ли сте в дейности по изпълнение на предишния 

план за управление на парка? 

1. Да  

2. Не 

3. Не зная 

6 Уведомени ли сте, че е стартирал процеса по 

разработване на актуализиран план за управление на ПП 

Витоша 

1. Да  

2. Не 

3. Не зная 

7 Смятате ли , че  сега действащият план успешно  е  

интегрирал  приоритетите за опазване на защитената 

територия  с нуждите  на  софиянци? 

1. Да  

2. Не 

3. Не мога да преценя 

 

8 

Моля ,  оценете състоянието на парка към  началото на 

2015 г.: 

 В най-общ план; 

 5 е най-високата/положителна 

стойност  

1   / 2   / 3   / 4   / 5   
 Състоянието на горскодървесната растителност, 

загуби от корояда, от пожари и др.природни бедствия; 1   / 2   / 3   / 4   / 5   

 Предприетите мерки и резултати от действията на 

компетентните органи за отстраняване на 

последствията от каламитети и др.природни 

въздействия  

1   / 2   / 3   / 4   / 5   
 

 Наличие на нерегламентирани дейности  на 

територията на парка, в т.ч. бракониерство на дивеч, 

на ценни растителни видове, на дървесина, други: ? – 

Моля споделете: ....... 

 

5 е най-високата/положителна 

стойност  

1   / 2   / 3   / 4   / 5   
 

 Туристическия потенциал / инфраструктура 

(пътеки/маршрути, маркировка, забележителности, 

хижи – поддържане и обслужване, предоставяни 

услуги и др.п.); 

Имам следните препоръки: ............ 

 

1   / 2   / 3   / 4   / 5   

 

9. 

Моля ,  оценете грижите за опазване и развитие на парка 

на следните административни структури: 

- Дирекция на „ПП „Витоша“ към ИАГ: 

5 е най-високата/положителна 

стойност  

1   / 2   / 3   / 4   / 5   
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- Столична община – Район Витоша: 1   / 2   / 3   / 4   / 5   
- Столична община – Район Панчарево 1   / 2   / 3   / 4   / 5   
- Община Самоков: 1   / 2   / 3   / 4   / 5   
- Община Перник: 1   / 2   / 3   / 4   / 5   
- Община Радомир 1   / 2   / 3   / 4   / 5   

 

10. 

Моля,  оценете посочените по-долу  твърдения за  ПП 

„Витоша“:    

 Подходяща за научни  изследвания 

5 е най-високата/положителна 

стойност  

1   / 2   / 3   / 4   / 5   
 Важна за образованието и възпитанието на 

подрастващите към любов и опазване на природата 
1   / 2   / 3   / 4   / 5   

 Важна за биоземеделието, вкл. паша и други форми на 

щадящо природата ползване на природни ресурси 
1   / 2   / 3   / 4   / 5 

 Необходимост от специални усилия за екологично и 

ландшафтно възстановяване  
1   / 2   / 3   / 4   / 5 

 Важна е с рекреационния си потенциал за туризъм, 

спорт и отдих за столичани 
1   / 2   / 3   / 4   / 5 

 Оценка на състоянието на летните спортове и 

различни видове туризъм 

 Оценка на необходимост от развитие на летните 

спортове и туризъм, в т.ч..: 

............................................................ 

1   / 2   / 3   / 4   / 5 

1   / 2   / 3   / 4   / 5 

 Оценка на състоянието на зимните спортове и 

туризъм 

 Оценка на необходимостта от развитие на зимните 

спортове и туризъм , в т.ч.: 

............................................................. 

1   / 2   / 3   / 4   / 5 

1   / 2   / 3   / 4   / 5 

 

11. 

Смятате ли, че туристическият потенциал на парка (маршрути, забележителности, 

инфраструктура и др.) се оползотворява оптимално? 

Моля, опишете накратко Вашите виждания и препоръки в тази насока:......... 

 

 

12. 

Настоящата транспортна осигуреност /достъпът/ към 

парка отговаря ли на потребностите Ви?  

 

1. Да, напълно   

2. Да, частично   

3. Не   

4. Не мога да преценя   

 

13. 

Имате ли препоръки относно алтернативни възможности за достигане до парка? 

Моля, опишете накратко: …………… 

 

 

14. 

Подредете по важност за Вас (1-4) източниците, от които 

се информирате за ПП „Витоша“/планината „Витоша“. 

Дайте препоръка:  .......... 

 

1. Интернет  -  

2. Преса  -  

3. Телевизия   - 

4. Собствени наблюдения и 

приятели  - 

 

15. 
Коя от функциите и ролите на ПП „Витоша“, смятате че 

е по-важна за местните хора и общности.  

 

Заградете 1 отговор – най-важния за Вас и може да 

подчертаете, следващия по важност отговор. 

 

Моля изразете становище по въпроса: .............. 

1. Осигуряване на икономически 

ползи за местното население и 

дребния бизнес (ползване на ресурси, 

предоставяне на услуги и др.).  

2. Осигуряване на  културни, 

образователни, спортно-

възстановителни, естетически и др. 

социални функции за хората от 

региона. 
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3. Съхранено природно и ландшафтно 

наследство, биоразнообразие 

4. Баланс между всички изброени  

 

16. 

В кои от изброените етапи от процеса по разработване 

на АПУ на ПП „Витоша“ , бихте желали да вземете по-

активно участие ? 

 

Моля, изразете становище или дайте препоръка за 

формата на контакт: .......... 

 

1. Описателна и аналитична части, 

вкл. предоставяне на полезна 

информация за парка: 

....................................................... 

.........................................................

...................................................... 

2. Представяне на характеристика на 

абиотичните фактори за ПП 

„Витоша“; 

3.  Представяне на биологичната 

характеристика (местообитания, 

флора, фауна, гори) на ПП 

„Витоша“; 

4. Планиране – Функционално 

зониране, норми и режими за 

ползване в ПП 

5. Планиране – приоритети за 

развитие, програми и проекти за 

следващите 10 години. 

6. Обществено обсъждане на готовия 

проект на АПУ на ПП „Витоша“. 

 

17. 
С какво и как бихте могли да сте полезен в процеса по изпълнение на АПУ на ПП „Витоша“ 

периода 2015-2024 година. 

Моля в свободен текст : .............. 

 

 

18. 

Имате ли инвестиционни намерения/ проекти в процес на разработка или във фаза на предстоящо 

изпълнение относно рехабилитация на обекти от техническата инфраструктура и/или сграден 

фонд на територията на парка?  

1. Да 

Моля опишете в коя сфера са  ………………………….......................................................... 

 

2. Не 
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Имате ли реализирани или текущи проекти, свързани с прилежащите територии на ПП 

„Витоша“, от значение за парка. 

1. Да 

Моля опишете име на проект, срок за изпълнение, ръководител: ....................... 

 

 

2. Не 

 

20. 

По-общи или по-конкретни препоръки към изпълнителя на АПУ на ПП „Витоша“ 

Моля, в свободен текст: .......... 

 

 

 

 

 
Благодарим Ви за отделеното време и за това,  

че станахте съпричастен към бъдещото развитие на ПП „Витоша“! 



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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛИ ОТ РАБОТНА СРЕЩА НА 05.03.2015 Г. ЗА 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК 

„ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г. ВКЛ. РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ГЕОБАЗИ ДАННИ И КАРТИ И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 
 Обява за сградите на общините и кметствата в района на ПП „Витоша“ 

 Покана;  

 Програма; 

 Списък на поканени; 

 Материали за медиите и пресконференцията; 

 Други информационни материали;  

 Протокол от работната среща;  

 Присъствен лист 

 

 

 



ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
1303 София, ул. “Антим І” №17

телефон:+359 2 989 53 77, факс: +359 2 989 53 77
e-mail: dppvitosha@iag.bg  

www.park-vitosha.org

офис: гр.София
1303 София, бул. “Христо Ботев” № 68, 

m.: 0887 797 886, факс 02 9866781, 
 e-mail: 

www.pu-vitosha.com
office.puvitosha@gmail.com,

, www.proles.bg 

ПОКАНА

Фирма „Пролес Инженеринг“ ООД – Изпълнител на
Задание за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“

и Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“

Работната среща за оповестяване е първата среща със 
заинтересованите страни, която е началото на съвместния 

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.“

ISO 9001-2008 Certified Company 

ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“

П Р О Г Р А М А 
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА 

 
„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“ 

 
ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 

 
 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 
място: гр. София, ул. "15 ноември" №1, зала „Голям салон“, сграда на Българската академия на науките (БАН) 

 

05.03 2015 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) 

Пресконференция ландш. арх. Снежана Петрова,  
Директор Дирекция на ПП „Витоша“; 
Представител на Община Столична; 
Представител на МОСВ; 
Представител на МЗХ/ИАГ; 
инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД; 
ланд. арх. Димитринка Берберова,  
Ръководител на екип разработващ 
актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“ 

13:00 – 14:00 

Регистрация Веселина Паскова,  
Кл. експерт Връзки с обществеността 

14:00 – 14:10 Откриване - Представяне целите на Работната 
среща и Екипа разработващ Плана за управление 

инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

14:10 – 14:20 Представяне на 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.“ 

ландш. арх. Снежана Петрова,  
Директор Дирекция на ПП „Витоша“ 

14:20 – 14:50 Представяне: „Цели и особености на Плана за 
управление на ПП „Витоша“ и „Задание за 
разработване на „Актуализация на Плана за 
управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 
2024 г.“. Информация по частите и разделите от 
Заданието, дейности и очаквани резултати. 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  
Ръководител на екип разработващ 

актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“ 

14:50 – 15:00 Представяне: „Процес на разработване на Плана 
с участие на заинтересованите страни. Календар 
на дейностите“ 

инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

15:00 – 16:00 Дискусия „Бъдещето на Природен парк „Витоша“ 

16:00 Закриване на Работната среща инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

 



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.“

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
1303 София, ул. “Антим І” №17

телефон:+359 2 989 53 77, факс: +359 2 989 53 77
e-mail: dppvitosha@iag.bg  

www.park-vitosha.org

Фирма „Пролес Инженеринг“ ООД – Изпълнител на
Задание за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“

и Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“

Работната среща за оповестяване е първата среща със 
заинтересованите страни, която е началото на съвместния процес 

офис: гр.София
1303 София, бул. “Христо Ботев” № 68, 

m.: 0887 797 886, факс 02 9866781, 
 e-mail: 

www.pu-vitosha.com
office.puvitosha@gmail.com,

, www.proles.bg 

ПОКАНА
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ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“

П Р О Г Р А М А 
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА 

 
„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“ 

 
ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 

 
 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 
място: гр. София, ул. "15 ноември" №1, зала „Голям салон“, сграда на Българската академия на науките (БАН) 

 

05.03 2015 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) 

Пресконференция ландш. арх. Снежана Петрова,  
Директор Дирекция на ПП „Витоша“; 
Представител на Община Столична; 
Представител на МОСВ; 
Представител на МЗХ/ИАГ; 
инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД; 
ланд. арх. Димитринка Берберова,  
Ръководител на екип разработващ 
актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“ 

13:00 – 14:00 

Регистрация Веселина Паскова,  
Кл. експерт Връзки с обществеността 

14:00 – 14:10 Откриване - Представяне целите на Работната 
среща и Екипа разработващ Плана за управление 

инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

14:10 – 14:20 Представяне на 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.“ 

ландш. арх. Снежана Петрова,  
Директор Дирекция на ПП „Витоша“ 

14:20 – 14:50 Представяне: „Цели и особености на Плана за 
управление на ПП „Витоша“ и „Задание за 
разработване на „Актуализация на Плана за 
управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 
2024 г.“. Информация по частите и разделите от 
Заданието, дейности и очаквани резултати. 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  
Ръководител на екип разработващ 

актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“ 

14:50 – 15:00 Представяне: „Процес на разработване на Плана 
с участие на заинтересованите страни. Календар 
на дейностите“ 

инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

15:00 – 16:00 Дискусия „Бъдещето на Природен парк „Витоша“ 

16:00 Закриване на Работната среща инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

 





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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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

 

 

ДО: БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

 

 

П О К А Н А 
 

ЗА УЧАСТИЕ В 

 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА 

 
„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“ 

 

 

 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н ЛУКАРСКИ, 

 

Във връзка с изпълнение на 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“ 

финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ Дирекция на „Природен парк 

Витоша“, гр. София и ИЗПЪЛНИТЕЛ – фирма „Пролес Инженеринг“ ООД, гр.София Ви  

 

К А Н И  

 

за участие в Работна среща за оповестяване началото на разработване План за управление 

на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. 

 

 

 

Място: гр. София, ул. "15 ноември" №1, зала „Голям салон“, сграда на БАН 

Дата: 05.03.2015 г., с начало и край, съгласно приложената „Програма“ 

Поканени: съгласно приложеният “Списък на поканените“ 

 

 

 

С уважение: 

инж. Антоний Стефанов 

Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 



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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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

 

 

 

 

 

П О К А Н А 
 

ЗА УЧАСТИЕ В 

 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА 

 
„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“ 

 

 

 

 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с изпълнение на 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“ 

финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ Дирекция на „Природен парк 

Витоша“, гр. София и ИЗПЪЛНИТЕЛ – фирма „Пролес Инженеринг“ ООД, гр.София Ви  

 

К А Н И  

 

за участие в Работна среща за оповестяване началото на разработване План за управление 

на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. 

 

 

Място: гр. София, ул. "15 ноември" №1, зала „Голям салон“, сграда на БАН 

Дата: 05.03.2015 г., с начало и край, съгласно приложената „Програма“ 

Поканени: съгласно приложеният “Списък на поканените“ 

 

 

 

 

 

С уважение: 

инж. Антоний Стефанов 

Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 
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П Р О Г Р А М А 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА 

 
„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“ 

 

ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 
 

 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 
 

място: гр. София, ул. "15 ноември" №1, зала „Голям салон“, сграда на Българската академия на науките (БАН) 
 

05.03 2015 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) 

13:00 – 14:00 Пресконференция ландш. арх. Снежана Петрова,  

Директор Дирекция на ПП „Витоша“; 

Представител на Община Столична; 

Представител на МОСВ; 

Представител на МЗХ/ИАГ; 

инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД; 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Ръководител на екип разработващ 

актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“ 

Регистрация Веселина Паскова,  

Кл. експерт Връзки с обществеността 

14:00 – 14:10 Откриване - Представяне целите на Работната 

среща и Екипа разработващ Плана за управление 

инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

14:10 – 14:20 Представяне на 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.“ 

ландш. арх. Снежана Петрова,  

Директор Дирекция на ПП „Витоша“ 

14:20 – 14:50 Представяне: „Цели и особености на Плана за 

управление на ПП „Витоша“ и „Задание за 

разработване на „Актуализация на Плана за 

управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 

2024 г.“. Информация по частите и разделите от 

Заданието, дейности и очаквани резултати. 

ланд. арх. Димитринка Берберова,  

Ръководител на екип разработващ 

актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“ 

14:50 – 15:00 Представяне: „Процес на разработване на Плана 

с участие на заинтересованите страни. Календар 

на дейностите“ 

инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

15:00 – 16:00 Дискусия „Бъдещето на Природен парк „Витоша“ 

16:00 Закриване на Работната среща инж. Антоний Стефанов,  
Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ  

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НАЧАЛОТО НА 

 

„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“ 

ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 

 

Възложител: Дирекция на „Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

дата: 05 март 2015 год. 

място: в гр. София, ул. "15 ноември" №1, зала „Голям салон“,  

сграда на Българската академия на науките (БАН) 

 
№ ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ/ ДЛЪЖНОСТ 

Национални, регионални, местни институции, академични общности и организации 

1 Ивелина Василева Министър на околната среда и водите 

2 Лиляна Павлова Министър на регионалното развитие и благоустройството 

3 Десислава Танева Министър на земеделието и храните 

4 Николина Ангелкова Министър на туризма 

5 Красен Кралев Министър на младежта и спорта 

6 Вежди Рашидов Министър на културата  

7 проф. дпн Тодор Танев Министър на образованието и науката 

8 Ивайло Калфин Министър на труда и социалната политика 

9 Божидар Лукарски Министър на икономиката  

10 д-р инж. Ваня Григорова  Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/- МОСВ  

11 Тони Кръстев   Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/- МЗХ 

12 инж. Валентин Йовев Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ 

13 Николай Николов Директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" /ПБЗН/- МВР 

14 Росица Тодорова Областен управител на Софийска област 

15 Веселин Пенев  Областен управител на Областна администрация Област София-град 

16 Ирена Соколова Областен управител на област Перник 

17 Йорданка Фандъкова Кмет на община Столична 

18 арх. Петър Диков Главен архитект на Община Столична 

19 инж. Валери Йорданов Кмет на Районна администрация район „Витоша“ 

20 Димитър Сичанов Кмет на Районна администрация район „Панчарево“ 

21 Иван Иванов Кмет на Община Перник 

22 Васил Станимиров Кмет на Община Ковачевци, Област Перник 

23 Владимир Георгиев Кмет на Община Самоков 

24 Пламен Алексиев  Кмет на Община Радомир  

25 Красимир Борисов Председател Общински съвет Общинска администрация Радомир 

26 Николай Гюров Кмет на с. Бистрица, Община Столична 

27 Васко Стоянов Кмет на с. Владая, Община Столична 

28 Петър Георгиев Кмет на с. Мърчаево, Община Столична 

29 Дойчин Сремкин Кмет на с. Железница, Община Столична 

30 Богдан Богданов Кмет на с. Рударци, Община Перник 

31 Васил Мирчев Кмет на с. Кладница, Община Перник 

32 Борислав Велинов Кметски наместник на с. Боснек, Област Перник 

33 Васил Миленов Кметски наместник на с. Ярлово, Община Самоков 

34 Иринка Йоргова Кмет на с. Горна Диканя, Община Радомир 

35 инж. Михаил Михайлов Директор на Дирекция "НСЗП"- МОСВ 

36 Ирена Петкова  Директор на РИОСВ - София 

37 Пламен Ангелов Директор на РИОСВ - Перник 

38 д-р инж. Теодор Панев  Директор на Централна лаборатория към ИАОС - София  

39 инж. Чавдар Молов Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДЗБР/ – Благоевград  

40 Петър Димитров  Директор на Басейнова дирекция за управление на водите /БДУВ/ – Дунавски Район 

41 инж. Росен Попсавов Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – София  
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42 инж. Здравчо Тодоров  Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – Кюстендил  

43 доц.д-р Янчо Найденов  Директор на Лесозащитна станция - София  

44 инж. Свилена Божинова Директор на Горска семеконтролна станция - София 

45 Дамян Дамянов Директор на Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ – Благоевград 

46 Георги Христосков  Директор на ТП Държавно горско стопанство /ТПДГС/ София  

47 Сашка Дамянова  Директор на ТП Държавно ловно стопанство  /ТПДЛС/ - Витошко-Студена  

48 инж. Тодор Тодоров Директор на ОП Управление на общински земи и гори /ОПУОЗГ/ 

49 проф. дсн Христо Цаков Директор на Институт за гората – БАН  

50 доц. д-р Людмил Вагалински   Директор на Национален археологически институт с музей – БАН  

51 Божидар Димитров  Директор на Национален исторически музей  

52 арх. Даниела Джуркова Директор на Национален институт за недвижимо културно наследство 

53 доц. д-р Анна Ганева Директор на ИБЕИ-БАН  

54 проф. дн Димитър Сираков Председател на Научен съвет НИМХ - БАН 

55 проф. Николай Спасов  Директор на Национален природонаучен музей  

56 проф. Веселин Брезин  Ректор на Лесотехнически университет, гр. София 

57 проф. Иван Илчев  Ректор на Софийският университет „СВ. Климент Охридски“ /СО „Климент Охридски“/ 

58 проф. Димитър Греков  Ректор на Аграрен университет /АУ/ – Пловдив  

59 доц. Пламен Бочков  Ректор на Нов български университет /НБУ/ 

60 доц. д-р Пенчо Гешев Ректор на Национална спортна академия (НСА) 

61 доц. Алексей Стоев  Председател на Български Туристически Съюз 

62 арх. Владимир Дамянов Председател на Камара на архитектите в България 

63 арх. Георги Бакалов Председател на Съюз на архитектите 

64 Проф. Иван Палигоров Председател на Съюз на лесовъдите в България 

65 инж. Иван Пенков Председател на Асоциация на горските фирми в България (АГФБ) 

66 Методи Тодоров Директор на Планинска спасителна служба - БЧК 

67 Радко Марков  Началник на отряд София на Планинска спасителна служба - БЧК 

68 Филип Цанов Председател на НГС „Природата за хората“ 

69 Георги Аврамов Председател на УС „Балкански център за устойчивост и екоинженеринг“ 

70 проф. Димитър Синьовски  Европейската асоциация за опазване на геоложкото наследство. 

71 Радостина Ценова Изпълнителен директор на Българска фондация „Биоразнообразие“ 

72 Веселина Кавръкова Програмен ръководител на „WWF Дунавско-Карпатска програма“ 

73 Веселина Василева Председател на „БДЗП“ 

74 Златка Николова Изпълнителен директор на Федерация на природозащитни сдружения „Зелени балкани“ 

75 Александър Карадинков Представител  на „Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил“ (БАССЕС) 

76 Кирил Русев Председател на „Българска федерация по катерене и алпинизъм“, гр. София 

77 Петър Берон Председател на Българска федерация по спелеология (БФС) 

78 Тодор Гергов  Председател на Българска федерация по конен спорт (БФКС) 

79 Красимир Коцев Председател на УС  на Съюза на инвалидите в България 

80 Аспарух Мачирски 
Управител на „Мачирски спорт“ ЕООД и  

Председател на Сдружение на „Витошки ски и сноуборд училища и клубове“ 

81 Марина Тепавичарова Управител на Ски и сноуборд училище „Марина спорт“ 

82 Аннемари Сярова Управител на Детски ски-сноуборд колеж „Дино“ 

83 Ели Димитрова Директор на ски училище „Мотен спорт“ 

84 Румяна Чальова Управител на Рино спорт 

85 Тодор Самърджиев Управител на ски училище „Марнито“ 

86 Радослав Коритаров Управител на „Атмосфера спорт“ 

87 Радослав Пеев Представител на „Витоша ски“ АД 

88 Иван Илиев Ски гардероб „Купен спорт“ 

Дирекция на „Природен парк Витоша“ към ИАГ 

89 Снежана Петрова Директор   

90 Нели Димитрова Главен счетоводител  

91 Наталия Илиева Заместник-директор, Ръководител на проект 

92 Юлиан Антонов Главен експерт Охрана на горите и земите от горския фонд 

93 Розалия Трайкова Главен експерт Паркова инфраструктура 

94 Юлия Михайлова Главен експерт Връзки с обществеността 

95 Десислава Гюрова Старши експерт Флора 

66 Стоян Йорданов Старши експерт Реализиране на проекти и връзки с донори 

97 Антоанета Панайотова Юрист-консулт 

98 Никола Дойкин Младши експерт Фауна 

99 Николай Николов Главен специалист ГИС 

100 Албена Станева Координатор проект, старши специалист ИО и НПИЦ 
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101 Христина Минчева Оперативен счетоводител 

102 Лидия Господинова Старши специалист Ползване и опазване на природните ресурси 

103 Сава Попсавов Старши специалист Екологично образование и рабора с доброволци 

104 Даниел Илиев Оперативен счетоводител 

105 Мария Петкова Главен специалист План за управление 

106 Димитър Мухтийски Експерт 

107 Ваня -Георгиева Заместник-директор - в отпуск по майчинство 

108 Силвия Арангелова Старши специалист Туризъм – в отпуск по майчинство 

109 Марушка Генова Служител, отговорен за мониторинга и докладването по проекта 

110 Евелина Кабакова Юрист по проекта 

Екип за разработване на ПУ ПП "Витоша" 

111 инж. Антоний Стефанов Управител и ключов експерт Гори 

112 ланд. арх. Димитринка Берберова Ръководител на екип 

113 Анелия Димова Координатор на екип 

114 проф. д-р Надка Игнатова Ключов експерт Абиотични фактори 

115 проф. д-р Александър Ташев Ключов експерт Растителност и флора 

116 зоолог Николай Караиванов Ключов експерт Фауна 

117 соц. доц. д-р Мариана Драганова Ключов експерт Културно наследство и социално-икономически аспекти 

118 Веселина Паскова-Мънъри Ключов експерт Връзки с обществеността 

119 инж. Вахрам Алтунян Ключов експерт Географски информационни системи /ГИС/ 

120 докторант Панка Бабукова Експерт Климатология 

121 докторант геол. Георги Начев Експерт Геология 

122 д-р Радостина Ризова-Джоза Експерт Геоморфология 

123 доц. д-р Даниела Златунова Експерт Хидрология и хидрография 

124 доц. д-р Пламен Иванов Експерт Хидробиология 

125 д-р Любомир Кендеров Експерт Хидробиология 

126 проф. д-р Росица Петрова Експерт Почви и Почвени процеси 

127 доц. д-р Стефан Стефанов Експерт Дендрохронологичен анализ и здравословно състояние на горите 

128 инж. Георги Налбантов Експерт Лесоустройство 

129 инж. Емилия Георгиева Експерт Лесоустройство 

130 инж. Ивайло Йорданов Експерт Лесоустройство 

131 инж. Ангел Ненов Експерт Лесоустройство 

132 инж. Станислав Станов Експерт Лесоустройство 

133 инж. Итил Гадженаков Експерт Ловна фауна 

134 инж. Павел Панов Експерт Противопожарни дейности 

135 ас. Анна Гаврилова Експерт Природни местообитания и растителни съобщества 

136 инж. Илия Петров Експерт Природни местообитания и растителни съобщества 

137 доц. д-р Райна Начева Експерт Висша флора - мъхове 

138 гл. ас. д-р Боряна Сиджимова Експерт Висша флора 

139 докторант Цветелина Ишева Експерт Водорасли 

140 доц. д-р Добри Иванов Експерт Лишеи 

141 доц. д-р Мелания Гьошева Експерт Макромицети 

142 д-р Огнян Тодоров Експерт Безгръбначни животни 

143 доц. д-р Диана Кирин Експерт Риби 

144 зоолог Красимир Дончев Експерт Земноводни и влечуги 

145 зоолог Георги Стоянов Експерт Птици 

146 зоолог Борислав Борисов Експерт Птици 

147 доц. д-р Ценка Часовникарова Експерт Бозайници 

148 гл. ас. д-р Христо Димитров Експерт Бозайници 

149 арх. Галина Пировска Експерт Културно наследство 

150 ист. Кета Мирчева Експерт Недвижимо културно наследство 

151 арх. Мария Арабова – Бояжиева Експерт Селищна мрежа, сгради, съоръжения, техническа инфраструктура и собственост 

152 ланд. арх. Пламен Ненов Експерт Туризъм и техническа инфраструктура 

153 ланд. арх. д-р Диана Каратотева Експерт Ландшафт 

154 Ваня Бижева Експерт Връзки с обществеността 

155 инж. Мариан Николов Експерт Географска информационна система 

156 инж. Николина Панова Експерт Географска информационна система и картография 

 

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕСА ПО 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУ НА ПП ВИТОША 

 

„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“ 

 

I. Планът за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024“ е дейност от Проект DIR-

5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“ финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 

В изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г. с Възложител Д ПП Витоша,  „Пролес инженеринг“ ще 

осигури изпълнението на Основните  цели  на Обществената поръчка за „Актуализация на План за 

управление на ПП Витоша за периода 2015-2024, включително разработване на геобази данни и карти, и 

развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ , а именно : 

• опазване на природата и ландшафта;  

• балансирано използване на рекреационните възможности и природните ресурси на територията;  

• превръщането на защитената територия в социално-икономически фактор за регионално развитие; 

• включване на заинтересованите страни в процеса на разработване на Плана за управление на парка  

Дейностите по актуализиране на Плана за управление (ПУ) ще представляват надграждане на цялата събрана 

информация, отразяване на тенденциите и ограничителните фактори, както и подробен анализ на 

постигнатите цели от предходния План. ПУ на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 съгласно Наредбата за 

разработване на планове за управление на защитени територии (НРПУЗТ) е „нов план“ разработен за 

реализиране дългосрочните цели на управлението на Природния парк. 

 

Съгласно Закона за защитените територии (Чл. 29 , ал.2), Природните паркове се управляват с цел:  

1. поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 

2. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; 

3. устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, 

както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.“ 

С изпълнението на договора ще се постигнат и следните специфични цели : 

1. Разработване и приемане на актуализиран план за управление на Природен парк „Витоша“; 

2. Подкрепа за усъвършенстването и укрепването на институционалния капацитет и административната структура 

на парка; 

3. Изготвяне на 10-годишен план за управление на защитената територия (1), едногодишен оперативен план (2) 

Средносрочен (5 годишен) работен план (3) и рамка за процеса на адаптиране на плана за управление, според 

промените в общите условия, напр. законодателство,  биологични тенденции (4); 

4. Представяне същността и предназначението на Актуализирания План за управление на ПП „Витоша“ като 

инструмент за управление на Природния парк. 

 

За разработването на Плана, фирма ПРОЛЕС е ангажирала интердисциплинарен Екип от 8 ключови и 37 

неключови експерти (научни работници, преподаватели, специалисти в съответните области) с квалификация и 

професионален опит, съгласно изискванията на обществената поръчка осигуряващи качествено изпълнение на 

всички изисквания поставени в Заданието за разработване на Плана. Допълнителен екип от 5 сътрудници ще 

осигуряват логистиката по реализация и обслужване на членовете на екипа, вкл. финансово. 
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Очакваните резултати, които трябва да постигне изпълнителят са: 

10-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ НА ОСНОВАТА НА 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ И КАРТИРАНЕ :  

 Актуализирана информация и база данни относно характеристики, анализи и оценки за абиотичните 

фактори на средата (климат, геология, геоморфология, хидрографска мрежа и води, хидрохимични 

показатели, почви) и биологична характеристика (екосистеми, местообитания, растителност, гори, флора 

и фауна), културна и социално-икономическа характеристика. Прилагане на актуални методики и данни 

от разработени национални проекти (Натура 2000); 

 Интегрирани бази данни в нов Цифров модел на територията и Географска информационна система; 

  Екологична и социално-икономическа оценка на фактори и компоненти на околната среда, социално 

икономически показатели и тенденции; 

 Потенциална стойност и потенциална поемна възможност на парковата територия; 

 Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите съгласно част 2: дългосрочни 

цели и ограничения, част 3: норми, режими, условия и препоръки, част 4: оперативни задачи и 

предписания (приоритети, програми, проекти, оперативни задачи) на План‘1; 

 Потвърждаване/преформулиране на дългосрочните цели или преформулиране на 

второстепенните/оперативни цели, ограниченията и тяхното преодоляване; 

 Потвърждаване/допълване/преформулиране на функционалното предназначение и териториалния обхват 

на обособените зони и функции в План‘1; 

 Потвърждаване/допълване/преформулиране на програмите и проектите от План‘1. Средносрочен работен 

план (5-годишен); 

 Осигурена публична информация, консултации (провеждане на работни срещи, семинари, обществени 

обсъждания) и механизъм за оперативно ангажиране на Обществеността в управлението на парка. 

 

II. Важен момент за процеса на разработване на Плана за управление на ПП Витоша е съвместната работа 

и обсъждане на отделни етапи от Проекта на Плана за управление, както и информация за виждания и 

инвестиционни намерения на общините в прилежащите територии на Националния парк за важни 

екологични и социално-икономически проекти с отношение и връзка с ПП Витоша през новия 

програмен период 2014 – 2020 г. 
 

Фирма “ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще приложи специален  План за ангажиране на заинтересуваните страни с 

конкретен подход към всяка от заинтересуваните страни, с фокусиране вниманието по определени проблеми - 

включване на заинтересуваните страни в процеса и сроковете на изработка. Целта е да се укрепи доверието между 

Екипа разработващ Плана и заинтересуваните страни (ЗС), да се предотвратят опити за невярно представяне 

/интерпретация на дейностите по Плана за управление. Активното участие на ЗС е важна предпоставка за доброто 

разбиране от тяхна страна на дейностите, които се планират за следващия период, с оглед включването им в тях.  

От друга страна това участие гарантира и прилагането на по-хармоничен подход при планирането, който се опира 

на баланса на икономическите, социалните и екологическите функции на територията на ПП Витоша, който има 80 

годишна история ! 

 

При осъществяване на процеса по изготвяне на ПУ на ПП Витоша, Фирма “ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ще 

приложи следните комуникационни средства при взаимоотношенията си с експерти и консултанти на Възложителя 

-  Д ПП Витоша - гр.София и всички останали групи заинтересувани лица, в т.ч. и Столична община. 

 

Ще се разчита на следните Комуникационни средства: 

 Работни срещи и семинари 

 Консултации  

 Въпросници 

 Информационни материали 

 Интернет страница: www.pu-vitosha.com  

 Комуникация с медиите /2 бр. Пресконференции.  

  
Съвместно с Дирекцията на ПП Витоша, са идентифицирали голям брой заинтересувани страни, които ще участват 

в съответните дейности с комуникации, както следва: 

http://www.pu-vitosha.com/
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Заинтересовани страни 
Работни 

срещи 

Семи-

нари 

Консул-

тации 

Мейл-

инг 

групи 

Въпрос 

ник 

Прес-

кон 

ферен

-ции 

Инфор-

мац. 

мате-

риали 

Възложител: ДПП „Витоша“  ИАГ - Дирекции 

„Гори и лесовъдски дейности“ (Отдел 

„Възобновяване, стопанисване, ползване и защита 

на горите“)  и „Инвентаризация и промени в 

горските територии“. 

Да Да Да Да  Да Да 

Държавни органи и институции:  Областни 

администрации: гр. София – град, София – Област и 

гр.Перник; 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; др. 

 Да Да Да Да Да Да 

Местните власти: представители на 

администрациите на общини: Столична община, 

Самоков,  Перник, Радомир, както и на конкретните 

кметства с територия в ПП 

 Да Да Да Да Да Да 

Местни общности  Да Да Да Да   Да 

Неправителствен сектор, имащ отношение към 

Проекта: БФ „Биоразноо-бразие“, БДЗП, „Природа 

за хората и регионите“,   WWF, НСОБ, БТС, БЧК - 

ПСС  и др. 

 Да Да Да Да Да Да 

Академични среди:  ЛТУ, СУ „Св. Климент 

Охридски“, НБУ, И-т за гората към БАН, И-т по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания,  

НПНМ и др. 

 Да Да Да Да  Да 

Културни и образователни институции, имащи 

отношение към територията на парка – МК, 

НИНКН, РИМ -областен център, МОН и др. 

 Да Да Да Да  Да 

Ползватели в парка (пашуване, ловуване, 

дърводобив , недървесни продукти, туристически 

услуги и др. 

 Да Да Да Да Да Да 

Местния бизнес сектор (фермери, производствени 

предприятия, инвеститори на проекти в областта на 

ВЕИ, строителни предприемачи (хотели, хижи, ски 

писти и др.) фирми за добив на дървесина, агенции 

за недвижими имоти, туроператори, представители 

на средния и малкия бизнес и др. 

 Да Да Да Да  Да 

Професионални и браншови организации  Да  Да   Да 

Медии    Да  Да Да 

Широката общественост    Да   Да 
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III. ЕТАПИ И СРОКОВЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 

 

 

№ 

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 предстоящите 

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. Симеоново, 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/Радомир 

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  

2.4 Четвърта работна среща - двудневна 

Работна среща с експерти на ДПП, ЕУП, ИАГ, Д „НСЗП“ и др.   

за представяне и обсъждане на Част 1: “Първа оценка“ т.1.21 до т. 1.24, 

включително и обобщено представяне на Част 1:  - Четвърти   модул 

29-30.06.2015  

На т-ята /в 

региона/ на ПП 

Витоша 

2.5 Пета работна среща и семинар /първи ден 

Работна среща с експерти на ДПП, ЕУП, ИАГ, Д „НСЗП“ и др.   

за представяне и обсъждане на Част 2:  Дългосрочни цели и ограничения и 

Втора оценка  т. 2.1 до т. 2.5 включително Пети  модул 

09-10.07.2015  

На т-ята /в 

региона/ на ПП 

Витоша 

 Първи Семинар – среща с ОКС и др. Заинтересувани страни /втори ден – за 

представяне и обсъждане на Част 1и Част 2. 

 



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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№ 

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 

2.6 Шеста работна среща - двудневна 

Работна среща с експерти на ДПП, ЕУП, ИАГ, Д „НСЗП“ и др.   

за представяне и обсъждане на Част 3:  Раздел – „Зониране, режими, 

условия, норми и препоръки за осъществяване на дейности – т. 3.1 до т. 3.3 

включително, Шести модул 

16-17.07.2015  

На т-ята /в 

региона/ на ПП 

Витоша 

2.7 Седма работна среща / първи ден 

Работна среща за представяне и обсъждане на Част 4:  и Част 5,  съответно 

Раздели: „Оперативни задачи и предписания за ползване“ и  „Преглед и 

изпълнение на целите и задачите“  - т. 4.1 до т. 5.1 включително, Седми  

модул 

30-31.07.2015  

На т-ята /в 

региона/ на ПП 

Витоша 

Втори Семинар – среща с ОКС и др. Заинтересувани страни / втори ден – за 

представяне и обсъждане на Част 3, Част 4 и Част 5. 

 

2.8 
 

Трети Семинар – среща с ОКС и др. Заинтересувани страни за представяне 

и обсъждане на Проект на ПУ на ПП Витоша 

12.08.2015  

На т-ята /в 

региона/ на ПП 

Витоша 

3. 
ЗАВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА съгласно  НРПУЗТ , предхождаща 

ОБЩЕСТВЕНОто  ОБСЪЖДАНЕ  на проекта  на ПУ 

Публикуван в Интернет Проект на Плана за управление и на хартиен носител 

в 3 екземпляра представен на Дирекцията на ПП 

 

28.08.2015 г. 

4. „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ ПРЕДИ ОБЩЕСТВЕНОТО 

ОБСЪЖДАНЕ  
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. Симеоново, 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, и Община Самоков. 

 

23–25.09. 2015 г. 

5. ОБЩЕСТВЕНО  ОБСЪЖДАНЕ  НА ПРОЕКТА  НА ПЛАНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ  
Провеждане на Обществено обсъждане на Проекта за  Плана за управление на 

ПП  „Витоша” съгласно чл. 12 (1); чл. 13; чл. 14 от Наредбата за 

разработване на планове за управление на защитени територии 

 

30.09.2015 г. 

6. Внасяне на Документация от Общественото обсъждане, съгл. НРПУЗТ в 

ДПП (в 1-мес. срок от Общ.обсъждане)  

Представен проект на Плана за управление с отразени бележки от 

Общественото обсъждане и документацията – СВИТЪК „Обществено  

обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки за 

внасяне от Възложителя в МОСВ, съгласно изискванията на НРПУЗТ 

 

28.10.2015 г. 

 
Подробна информация за изпълнението на графиците по етапи, както и готовите междинни документи 

– доклади и части на проекта на ПУ, ще се публикуват на специално създадената интернет страница от 

„Пролес Инженеринг“ ООД - www.pu-vitosha.com, където също така може да бъдат задавани въпроси, 

изказвани мнения и становища и предложения в процеса на разработване на ПУ.  

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


„ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

1303 - гр. София; бул. „Хр. Ботев“ 68 

тел.: +359 882 250 624; факс: 986 67 81 

e-mail: office.puvitosha@gmail.com; www.pu-vitosha.com   ISO 9001-2008 Certified Company 

 

 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА ФИРМА „ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, 

СВЪРЗАН С ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА   

„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” ЗА ПЕРИОДА 2015 – 

2024 Г., ВКЛ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ, КАРТИ И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планове за управление на Защитени територии, които фирма „Пролес Инженеринг“ ООД 

е изработила или е участвала в процеса на изработване: 

 НП „Пирин“ (2014-2015 г /на етап: готов Проект на План за управление) 

 НП „Централен балкан“ (I етап от ПУ) 

 НП „Пирин“ (2004 г. ГИС, Цифрови модели, Рекултивация и др.) 

 ПП „Златни пясъци“ 

 ПП „Русенски Лом“ 

 ПП „Беласица“ (част от ПУ) 

 Р „Казаните“ 

 Р „Кастракли“ 

 Р „Сосковчето“ 

 ПР „Момчиловски дол“ 

 ПР „Шабаница“ 

 ПР „Долна Топчия“ 

 ПР „Балабана“ 

 ПР „Острица“ 

 



„ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

1303 - гр. София; бул. „Хр. Ботев“ 68 

тел.: +359 882 250 624; факс: 986 67 81 

e-mail: office.puvitosha@gmail.com; www.pu-vitosha.com   ISO 9001-2008 Certified Company 

 

 Инвентаризация на горските територии и Горско-стопански планове, разработени от фирма 

„Пролес Инженеринг“ ООД след 2006 г. върху чиято територия попадат Защитените зони от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000, за които е направено: 

- Инвентаризация на абиотични и биотични фактори; 

- Идентификация и картиране на установените хабитати в съответните защитени зони (части 

от тях, попадащи в границите на ДГС/ДЛС) и извършване на характеристика на 

горскодървесната растителност в тях; 

- Планиране на дейности в горите със защитни  и специални функции, съобразно 

установените режими и норми за горскостопански дейности в тях;  

- Планове за дейностите по опазване и защита на горските и на защитените територии  от 

пожари; 

- Ловностопански планове за горските и защитените територии; 

- Еколого - икономически ефект от горскостопанското планиране; 

- Описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, 

условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите; 

- Очаквано въздействие на планираните горскостопански мероприятия върху предмета и 

целите на Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. 

 

 ТП  ДГС “Хисар”     

 ТП  ДДС “Алабак”    

 ТП  ДЛС “Дикчан“ 

 ТП  ДГС “Малко Търново”   

 ТП  ДЛС “Пловдив”    

 ТП  ДГС “Смилян 

 ТП  ДГС “Чирпан”      

 ТП  ДГС “Айтос”                                                             

 ТП  ДГС “Гърмен”   

 ТП  ДГС “Първомай”   

 ТП  ДГС “Силистра”   

 ТП  ДГС “Твърдица”        

 ТП  ДГС “Елхово“ 

 ТП  ДЛС “Шерба”      

 ТП  ДГС “Трън”   

 ТП  ДГС “Казанлък”        

 ТП  ДЛС “Дунав – Русе“ 

 ТП  ДЛС “Ропотамо“ 

 ТП  ДЛС “Чепино”   

 ТП  ДГС “Болярка”        

 ТП  ДГС “Бяла“ 

 ТП  ДГС “Карнобат“ 

 ТП  ДГС “Самоков”   

 ТП  ДГС “Котел”        

 ТП  ДГС “Сунгурларе“ 

 ТП ДГС „Плевен“ 

 ТП ДГС „Белово“ 

 ТП ДГС „Брезник“ 

 НП Пирин /само инвентаризация/ 

 и множество общински проекти. 

 

 

 Други сходни проекти: 

 Проучвания и анализи на ресурсите за разкриване на туристическия потенциал в община Бобов 

дол - Стратегия за развитие; 

 Устройствен проект за част от ПЗ “Белоградчишки скали”екопътеки за експониране на 

природните феномени; 

 Проект за противопожарно устройство на Р “Торфено бранище” и Р “Бистришко бранище”  ПП 

“Витоша”. Картиране на ветровално петно; 

 Технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в НП “Пирин”; 

 Екологични проучвания за състоянието на дървесната растителност и горските месторастения в 

ДГС „Пловдив“ и др. 



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.“ 

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 

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


ДПП   „ВИТОША“,  
към  ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 



 
 

80 ГОДИНИ  
ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 
 Първият парк на Балканския полуостров (1934) 

 
 Най-посещаваният 
 
 Най-старият и най-сложен за управление парк 

 
 Природен парк – пета категория съгласно ЗЗТ 
 

 

Presenter
Presentation Notes
27 октмври 1934г. – Нац. П ВитошаЕдна година след Лондонското определение за НПС активното участие на българката природозащитна общественост1936 – Наредба закон за защитата на родната природаДо 1936 действа специален правилник за стопанисване и управление на НП като Нац П до 1952гСлед това НПОт 2000 – ППДП – от 1996г –  Основни функции – УПРАВЛЕНИЕ , КОНТРОЛ   И КООРДИНАЦИЯ



 
 27 079 ха (~80% гори) 
 IUCN – V 
 2 резервата- 1845,7 ха 

(IUCN – I ) 
  Защитена зона Натура 

2000   
 3 области 
 4 общини 
  14 селища 

 

Presenter
Presentation Notes
27 079 ха – от 20041934 – 6410ха1952 – 22 726хаНамалява на 15 807ха1981 – 26606ха3 области – София град, Софийска, Пернишка4 общини – Столична, Самоков, Перник, Радомир2 РДГ1 ДГС1ДЛС към Югозападно предприятиеР ББ – 1061,6хаТБ – 784,1хаПещера Духлата – 18км, над 50зали с варовикови образувания, и езерач6 пещерни нива, тесни галерии - лабиринт



Разпределение площта на парка 
по области 



АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ 



Разпределение на територията 
по вид собственост 





Основни дейности, идентифицирани в 
Плана за управление 2005-2014 г. 

• Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното 
и ландшафтно разнообразие; 

 
• Управление и устойчиво ползване на възобновимите 

природни ресурси; 
 
• Ефективно управление на туризма при съхраняване на 

биологичното и ландшафтно разнообразие; 
 
• Поощряване на научните и образователни дейности; 
 
• Осигуряване на обществена подкрепа и развитие на 

партньорства за постигане целите на парка; 
 
• Постигане на ефикасно управление на парка. 

 
 



Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
„Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България чрез 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Дейност 4.1 Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 



ЕТАПИ за осъществяване 
Актуализацията на ПУ  2015-2025 г 

 Разработване и приемане на Заданието за АПУ 

 

 Процедура за избор на изпълнител 

 

 Процедура за разработване на АПУ 
 



Разработване и приемане на Заданието  

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ПУ СЛЕД 
ПРОВЕЖДАНЕ НА 3 КРЪГЛИ МАСИ: 

 Две конференции в САБ, под патронажа на Столична община, съвместно 
с КАБ и САБ – м. март 2013 г. – обсъдени проблеми и предложения; 

 В Столична община при арх. Петър Диков - главен архитект на София в 
Направление "Архитектура и градоустройство"; 

 Проекто-Задание поставено за ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ на сайта WWW.PARK-VITOSHA.ORG - за обществена 
достъпност и публичност - получени становища, обсъдени на кръгла маса 
в Информационния център на ДПП „Витоша“; 

 Преработеното след обществената дискусия задание беше внесено в 
МОСВ на 24.07.2013 г. за съгласуване с Дирекция „НСЗП“; 

 Утвърдено задание за актуализация на ПУ от Министъра на околната 
среда и водите на 12.09.2013 г. 



Процедура за избор на изпълнител 

• Изготвена документация за възлагане на обществена поръчка по ЗОП; 
 
• Документацията изпратена за съгласуване в АОП, след одобрение - 

изпратена в ИАГ и МЗХ; 
 
• Съгласуване на документацията за поръчката от ИАГ  - 16.01.2014 г.; 
 
• На 23.01.2014 г. е публикувана откритата процедура; 
 
• Подадени са 4 оферти: Планеко ООД, ДЗЗД „ФОРТИС-НПМ-АЙКО”, 

Пролес инженеринг ООД, Консорциум „За устойчиво развитие на 
Витоша”; 

• На 14.05.2014 г. е издадено решение за класиране на участниците и 
определяне на изпълнител;  



Процедура за избор на изпълнител 

• На 26.05.2014 г. - подадена жалба от единия от участниците до КЗК; 
 

• На 06.06.2014 г. получено писмо–уведомление от КЗК за образувано 
производство по жалбата; 
 

• На 09.06.2014 г. ДПП „Витоша“ е представила становище, както и 
изискуемите документи  в КЗК; 
 

• На 23.06.2014 г. е получено писмо от КЗК, в което се посочва, че се допуска 
предварително изпълнение, което също е обжалвано; 
 

• Протокол 4.11.2014 г. на ВАС, в който се посочва, че оставя без уважение 
жалбата на ДЗЗД „Фортис - НПМ – Айко“. 



Процедура за разработване на АПУ 

• Подписан договор ОПОС-03-145/10.12.2014 г. с Пролес инженеринг ООД; 
 
• Срок на договора - 28.10.2015 г.; 

 
• Внесен  е първият Тримесечен доклад за изпълнение на план-графика за 

периода 10.12.2014 - 31.12.2014 г. на 5.01.2015 г.; 
 

• Предоставени са всички налични материали, база данни, проектни и 
научни разработки на Изпълнителя; 

 
• Внесен е Встъпителен доклад на 09.01.2015 г.; 

 
• Проведена е Работна среща в ДПП Витоша за представяне на 

Встъпителен доклад на 15.01.2015 г, който е утвърден на 16.02.2015 г.; 
 



Предшестващи базови разработки за АПУ, 
 реализирани 2013-2014 година 

• СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП - Геокад 93 ЕООД; 
 

• ВОДЕН БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША” – екип от НИМХ; 
 

• СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ - ДЗЗД 
„ЕСТАТ - Онлайн сълюшънс“, в състав ЕСТАТ ООД и Онлайн сълюшънс; 
 

• МОНИТОРИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТОК - Дружество по ЗЗД 
„Витоша“, Анна Мантарова – Ръководител на екип. 

  



• Експертност и професионализъм 
 
- Назначена е  комисия към ДПП, която да разглежда 

разработените материали; 
- Сформиран е КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ към ДПП на 

26.02.2015 г. 
 

• Публичност 

Основни принципи при разработване на АПУ 



      адрес: 1303 София, ул.”Антим I” 17                               
Tel.: +359 2 988 58 41  
Tel./fax: +359 2 989 53 77  
e-mail: dppvitosha@nug.bg  
URL: www.park-vitosha.org  

Presenter
Presentation Notes
Личен съставРъководни длъжности – директор, зам. директорЕксперти – флора, фауна, връзки с обществеността, охрана, туризъм, реализиране на проекти и връзки с донориСпециалисти – паркова инфраструктура, ползване и опазване на природни ресурси, информационно обслужване, ГИСр парков информ. ЦентърОбща администрация – гл. Счетоводител, счетоводител, техн. Сътрудник, шофор, чистач-куриер



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

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 

e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

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 

Д
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ст
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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


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

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

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“ 

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 

 „ЦЕЛИ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 





ПРЕДМЕТ 
на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. са:  

  Земите, горите и водните площи в неговите граници с обща площ от 25 234,714 ха. 
(Заповед РД-179 от 01.03.2004 г. на МОСВ), без площите на биосферен резерват 
„Бистришко бранище“(1061,6 ха) и резерват „Торфено бранище“(782,8 ха), които са обект 
на отделно планиране. Определена информация за резерватите ще бъде включена в 
План‘2. 

 Обектите и дейностите, свързани с поддържане и използване на ресурсите и развитие на 
туризма; 

 Целите на управлението на парка за периода 2015 г.- 2024 г.; 

 Режимите, нормите, мерките и дейностите, плановете и проектите за постигане на  
поставените цели. 



ВОДЕЩИ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: 

 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 НАРЕДБА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА, ЕВРОПЕЙСКИ 
ДИРЕКТИВИ, ДОКУМЕНТИ ЗА ПП „ВИТОША“ 

ПП Витоша е включен в две защитени зони от националната екологична мрежа Натура 
2000,   резерват „Бистришко бранище” е Биосферен резерват по Програмата „Човекът и 
биосферата” на ЮНЕСКО. 



РАЗРАБОТВАЩИЯТ СЕ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015 -2024 Г. 
ЩЕ АКТУАЛИЗИРА  ПЛАН‘1. 

      СЪЩЕВРЕМЕННО  ТОЙ Е НОВ ПЛАН С ОГЛЕД НОРМАТИВНАТА БАЗА, НЕГОВИТЕ 
ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Изглед към Черни връх, пощенска картичка, 1932г.,  
архив ДПП “Витоша” 



ОЦЕНЯВА И АКТУАЛИЗИРА  ПЛАНА  В  СЛЕДНИТЕ НАСОКИ: 

 СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИРОДНИЯ КОМПЛЕКС НА ПРИРОДНИЯ ПАРК 

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ И БЕЗЛЕСНИ ТЕРИТОРИИ С ПРОВЕДЕНИ И 
ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ГОРСКОСТОПАНСКИ И ЛОВНОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ПП „ВИТОША“; 

  
 КАРТИРАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ, РАСТИТЕЛНИ СЪОБЩЕСТВА И ВИДОВЕ; 
 
 ОТРАЗЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ – ФАЗА I“; 
 
 ОЦЕНКА И ОТРАЗЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ОТ ДИРЕКЦИЯТА НА ПП ПРЕЗ 

ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАН‘1; 
 
 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

И МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИДОВЕ ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В СЛЕДСТВИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО 
ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ, ПОЛЗВАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ, 
СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА. 



 АКТУАЛИЗИРАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

 АКТУАЛИЗИРА И ДЕФИНИРА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ПАРКА ЗА ПЕРИОДА НА ОСНОВАТА НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ГЛАВНИ И 
ВТОРОСТЕПЕННИ ЦЕЛИ ОТ ПЛАН‘1  

 ПОТВЪРЖДАВА ИЛИ ПРОМЕНЯ НОРМИ И РЕЖИМИ В РЕЗУЛТАТ НА  
ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ЕКСПЕРТНИ ПРОУЧВАНИЯ  И ОЦЕНКИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ПАРКОВАТА ТЕРИТОРИЯ 

 ОЦЕНЯВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ КАТО 
ПЛАНИРА ПРОДЪЛЖЕНИЕ И ВКЛЮЧВА НОВИ НАУЧНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПАРКА И 
ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ТЕРИТОРИИ 



ОСОБЕНОСТИ НА РАЗРАБОТВАЩИЯТ СЕ ПЛАН‘2 

 АКТУАЛИЗИРАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА 
ЦЯЛАТА СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПЛАН‘1 
И В ПЕРИОДА НА НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ, 
ОТРАЗЯВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И 
ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ, КАКТО И 
ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ЦЕЛИ 
С ПЛАН‘1  

 ОСОБЕНОСТ И СЪЩЕСТВЕН НОВ МОМЕНТ ЗА 
ПЛАН‘2 Е ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИ ПРИПОКРИВАЩИ ВЕЧЕ 
ФИНАНСИРАНИ ИЛИ ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ ПО 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ДОНОРИ, 
КАКТО И ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ 
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ  

Зима във Витоша, снимка, 1961г.,  
архив ДПП „Витоша“ 



 НЕОБХОДИМОСТ ОТ АДАПТИРАНЕ НАСОКИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНИЯТ ПЛАН, ОБЛАСТНИТЕ 
СТРАТЕГИИ, И ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. КЪМ 
ДЪЛГОСРОЧНАТА ВИЗИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПП „ВИТОША“ - 
РЕАЛНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПАРТНЬОРСТВА И БАЛАНСИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ  

 ОСОБЕНОСТ НА ПЛАН‘2 Е ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ДОСТАТЪЧНА ПУБЛИЧНА 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОТОВИ РАЗДЕЛИ И 
ЧАСТИ ОТ ПЛАНА, ПРЕДСТАВЕНА НА 
РАБОТНИ СРЕЩИ, СЕМИНАРИ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА 
ДИСКУСИЯ, КАКТО И ПУБЛИКУВАНЕ НА 
САЙТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 
ОПЕРАТИВНО АНГАЖИРАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Хижа "Алеко", пощенска картичка, 1940 г.,  
архив ДПП „Витоша“ 



„ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОГОВОРА 

ИЗПЪЛНЯВА АНГАЖИМЕНТ 
ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ НА  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  
ОЩЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ПРОЦЕСА 

ДА СЕ ИНФОРМИРАТ ЗА ЦЕЛИТЕ, ПРОЦЕСА,  
ЗАДАЧИТЕ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ,  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 



ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА СЪГЛАСНО ЗАДАНИЕТО 

І етап  

 Представяне на процеса на изготвяне на План`2 пред местните власти и общности;  
 Събиране, обработка и обсъждане на наличната информация;  
 Извършване на теренни и други проучвания, предвидени в заданието; 
 Предлагане на моделните  видове за мониторинг;  
 Представяне от Изпълнителя на подробни отчети за възложените задачи. 

ІI етап  

 Подготовка на проект на Част 1 и 2 на План‘2;  
 Организиране на работни срещи/семинари за представяне на Части 1 и 2;  
 Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка за неприетите. 



ІII етап  

 Подготовка на проект на Части 3, 4 и 5 на План`2;  
 Организиране на семинар за обсъждане на Части 3, 4 и 5 от актуализирания План за 

управление;  
 Организиране на семинар за представяне на цялостния План`2 ;  
 Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка за неприетите. 

ІV етап  

 Организиране на официално обществено обсъждане на План`2;  
 Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка за неприетите;  
 Внасяне на Проекта на План`2 пред Възложителя.  

V етап  

 Внасяне на Проекта на Плана за управление в МОСВ за разглеждане и приемане от 
ВЕЕС. Отразяване на решенията на ВЕЕС и внасяне на ПУ за приемане от 
Министерски съвет 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 РАЗРАБОТЕН АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 10-ГОДИШЕН ПЕРИОД 
 

 РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПОДКРЕПЯЩИ 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ПП 

 

 ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ И НЕЗПЪЛНЕНИ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ ПРОЕКТИ ОТ ПЛАН‘1 
 

 РАЗРАБОТЕН СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТНОСТ 
 

 ПОСТИГАНЕ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ И ИНСТИТУЦИАЛЕН  КАПАЦИТЕТ НА 
ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДНИЯ ПАРК 

 

 ВКЛЮЧВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БР„БИСТРИШКО БРАНИЩЕ“ 
И Р „ТОРФЕНО БРАНИЩЕ“ 

 

 ПЛАНИРАНЕ НА ПП „ВИТОША“ КАТО „БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ“ С „ПРЕХОДНА ЗОНА“ С 
ТРАДИЦИОННО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСКО ПОЛЗВАНЕ В ПОСОКА ПАЛАКАРИЯ И 
ВЕРИЛА 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

































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.“ 

 

  

 
 

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 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

 

 

 

 

Работна среща на Научен съвет за  

приемане на подготвените документни за представяне на 

Възложителя.Обсъждане на предстоящи дейности. 
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