
      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 

1 

 
ПРОТОКОЛ  

ОТ 
РАБОТНА СРЕЩА 

за обсъждане резултатите от раздел 
"Културна и социално-икономическа характеристика" (т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул от  

„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 
 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

 
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 
 

 
На 18 и 19 юни 2015 г, на основание приет План график на дейностите от Възложителя, се 
проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел "Културна и 
социално-икономическа характеристика" (т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул от 
„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“. 
 
ПЪРВИ ДЕН  
13:00-14:00 ч. Регистрация и кафе-пауза 
 
Работната срещата на 18.06.2015 започна в 14:00 ч. и следваше обявената работна програма. 
Модератор на срещата беше ключов експерт по връзки с обществеността Веселина Паскова 
Присъстваха общо 30 представители на заинтересовани страни.  
 
ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип разработващ актуализиращия се ПУ 
на ПП „Витоша“ отправи встъпителни думи и представи експертите  по раздел „Културно и 
социално-икономическа характеристика”.  
 
След откриването започна работата по сесия I „Културна и социално-икономическа 
характеристика” с частта 1.16 „Ползване на територията и социално-икономически аспекти”.  
Ваня Бижева, експерт „Връзки с обществеността” представи междинни данни по т.1.16 
„Население и демографска характеристика”.  
арх. Мария Арабова-Бояджиева, експерт „Селищна мрежа, сгради и съоръжения, техническа 
инфраструктура и собственост” представи данни по тема „Селищна мрежа.Техническа 
инфраструктура, застроени площи и сгради“ 
арх. Галина Пировска, експерт „Недвижимо културно наследство” представи данни за 
недвижимото културно наследство в територията на парка. 
ланд. арх. Снежана Петрова, директор на Дирекция на ПП „Витоша” постави въпроса да 
бъдат препоръчани конкретни проекти за развитие на културния и поклоннически туризъм, 
както и че бъдещият план  трябва да се допълни и актуализира с информация за подходите към 
Витоша, за транспортната инфраструктура с оглед на бъдеща стандартизация. Постави 
въпросът дали не е добре да се допълни демографската характеристика и с данни за 
населението по етнически признак.  
 

http://www.ope.moew.government.bg/
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16:00-16:15 ч. Кафе-пауза  
Срещата продължи с презентации.  
 
Кета Мирчева, Експерт Нематериално културно наследство, докладва резултати по частта 
„Нематериално културно наследство“ 
Кета Мирчева продължи с презентация на тема „Селско стопанство” 
инж. Итил Гадженаков, експерт ловна фауна изнесе презентация на тема „Лов, риболов, 
събиране на недървесни продукти”  
Кета Мирчева изнесе следващата презентация „Социологическо проучване на общественото 
мнение и мониторинг на туристическия поток“ 
ланд. арх. Снежана Петрова постави  въпрос за по-детайлно представяне на данни от  
мониторинг на туристическия поток, както и презентиране на влиянието и възможностите за 
селско стопанство само на територията на парка, както и за евентуалното съкращаване на 
данните от прилежащите територии.  
 
ВТОРИ ДЕН  
От 9.30: до 10:30 ч.–  регистрация и кафе-пауза 
В 10:30 ч. работната среща продължи.  
 
ланд. арх. Пламен Ненов, експерт „експерт Туризъм, спорт, услуги, туристическа 
инфраструктура” представи темите „Туризъм, рекреация, спорт, услуги“, „Ландшафт – 
структура и естетически качества“ 
ланд. арх. Снежана Петрова постави въпроса за повече и по-детайлна туристическа 
статистика, анализ на планове  за развитие на общински планове 
Анатоли Стефанов, общински съветник в Столична община  постави въпроса за разделяне на 
ползването на планината за туризъм и  спорт 
ланд. арх. Пламен Ненов отговори, че сега се набира и систематизира тази информация и че 
туризъм и спорт вървят ръка за ръка и е трудно разделянето им.  
Веселина Паскова изнесе презентация „Информираност на обществеността за природния  парк 
и отношението за него” 
Ваня Бижева  допълни, че като цяло  комуникацията за ПП „Витоша”  трябва да  бъде по-
интензивна  към пасивните потребители, тези които не търсят специално информация 
Юлия Михайлова поясни, че Дирекцията на парка  ще работи в посока  обогатяване на 
информацията в сайта на дирекцията с видео материали и  филми. Предстои и мултимедийно 
представяне на информация в посетителските центрове.  
ланд. арх. Снежана Петрова допълни, че се работи съвместно с общини и партньори за 
организиране на съвместни акции, събития и кампании.  
инж. Антони Стефанов, ключов експерт гори, продължи с презентация на теми: 1.16.5. „
Горско стопанство“ и „1.17.3. Горско стопанство в прилежащите територии“ 
Иван Воев от „Столична дирекция на пожарна безопасност за защита на населението” зададе 
въпрос дали противопожарните депа са малко, ще има ли в плана стратегия за 
взаимодействието с доброволческите звена? 
 
Петър Георгиев, кмет на с. Мърчаево предложи за всяко населено място да се предвидят 
противопожарни мероприятия и попита дали ще се планират хидранти? 
инж. Марио Картулев, Столична дирекция на пожарна безопасност за защита на населението,  
постави въпроса за наблюдателните пунктове и по-точно какво наблюдение се предвижда -  
автоматично или чрез хора, като предложи да залегне автоматично предизвестяване за 
пожарите. 
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ланд. арх. Снежана Петрова  постави въпроса за адаптиране на противопожарни  мероприятия 
по Наредба 8. Тя поясни, че на национално ниво се предвижда автоматизиране на  
наблюдението на горите с цел превенция на пожари и съответно, може да се каже, че 
наблюдението от кулите ще бъде автоматизирано. Тя уточни,че очаква в плана да се включат  
препоръки, адресирани към компетенциите на дирекцията във връзка с противопожарната 
дейност. Постави и проблема за препоръки за методите на водене на сечите. 
инж. Антони Стефанов отговори,  че най-добре е актуализацията на Плана за ПП „Витоша” да 
препоръча в частта „Програми и проекти” актуализация на мероприятията и ще се вземат под 
внимание поставените въпроси 
Юлиан Антонов от Дирекция на ПП „Витоша” постави въпроса за необходимостта от 
национална стратегия за кулите за наблюдение, за да може наблюдението да е по-ефективно  и 
да се постига максимален ефект с по-малко точки  и инвестиции. 
ланд. арх. Димитринка Берберова обобщи, че превенцията на пожарите е част от  много 
голям въпрос за координиране на усилията и дейностите за опазване на ПП „Витоша“ от страна 
на заинтересованите държавни и общински органи. Съгласно ЗЗТ задължение на МОСВ са 
координиращите функции за защитените територии. Необходимо е създаване на 
Междуведомствена комисия или комитет, няма значение наименованието, за координиране 
дейностите на територията на ПП „Витоша“. Става въпрос освен за съвместни дейности и 
поемане на отговорности, но и за финансиране на Природния парк. 
Васко Стоянов, кмет на Владая постави въпроса за деривацията на върховите води на 
Владайската река и необходимостта от препоръки и ограничения, свързани с това в План 2. 
Петър Георгиев, кмет на с. Мърчаево попита ще се предвидят ли буферни зони на  ПП 
”Витоша”, защото някои къщи в с. Мърчаево буквално опират в границата на парка и това 
представлява опасност според него.  
ланд. арх. Снежана Петрова отговори, че ПП „Витоша” няма буферна зона и че е необходим 
анализ на горските пътища. 
доц. д-р Мариана Дончева-Бонева, експерт „Състояние на компонентите на околната среда”,  
изнесе  
Юлиан Антонов постави проблема за регламентиране на срок за събиране на отпадъците от 
опесъчаването на пътищата след зимния сезон. 
доц. Мариана Дончева-Бонева поясни, че отговорни за събиране на остатъчните пясъци след 
зимния сезон са фирмите, на които е възложена тази дейност, но те нямат данни за събраното 
количество пясък, спрямо разпръснатото. 
ланд. арх. Снежана Петрова постави въпроса за изясняване на контрола върху чешмите и 
отпадъците в План 2.  
ланд. арх. Димитрина Берберова отговори, че проблемът е регламентиран в съществуващата 
Наредба на РИОКОЗ. 
 
ланд. арх. Димитрина Берберова - Благодари на присъстващите, закри работната среща и 
обяви  програмата за следващата среща. 
Веселина Паскова – Благодари на присъстващите за активността по време на срещата и обяви 
край.  
 
 
Изготвил протокола: 
Ваня Бижева, 
Експерт „Връзки с обществеността”  
Актуализацията на Плана за управление на 
ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. 
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18-19.06.2015 г., 
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

 


