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РАБОТНА СРЕЩА  
"ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА 
ПП „ВИТОША“ И ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ – 

ПЕТИ МОДУЛ“ ОТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПП „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.“ 

ланд. арх. Димитринка Берберова 
Ръководител на екип „Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 

ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАПЛАХИТЕ 
ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ В РАМКИТЕ НА 

10-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  
ПП „ВИТОША“ 

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/ 

09-10 юли 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



2.3.1. Влиянието на ограниченията и заплахите върху  постигане на 
поставените главни цели е оценено по следните критерии 

 
Значително – 3 точки:  
Ограничението/Заплахата е сериозна пречка, която вероятно ще въздейства 
през целия срок на изпълнение на План‘2 
Средно – 2 точки:   
Ограничението/Заплахата са важни, но могат да бъдат намалени или 
контролирани през периода на действие на План‘2 
Незначително – 1 точка:  
Ограничението/Заплахата заслужава внимание, но са предприети 
управленски мерки за ограничаване 
  



2.3.2.Териториален обхват на влиянието на ограниченията и заплахите 
в Парка е оценено по следните критерии 

 
 
  Влиянието да се оцени по следните критерии: 
 
Повсеместно - 3 точки 
влияние върху целия парк 
 
Локално - 2 точки 
върху определена част от парка 
 
Потенциално - 1 точка 
възможно е при определени ситуации да окаже влияние 



 
2.3.3. Отговорности на Дирекцията на Природен парк „Витоша“  и степента 

на усилията за отстраняване на дадена заплаха.  
Доколко е възможно и реалистично тя да бъде премахната 

 
 
Оценката се извършва по следните критерии 
 
Отстраняването на ограниченията/заплахите са задача на Дирекцията на парка и е необходимо да 
бъдат предприети задължителни мерки за тяхното премахване – 3 точки 
 
Отстраняването на ограниченията/заплахите не са задача само на Дирекцията на парка, но е 
необходимо тя да предприеме инициативи за тяхното премахване – 2 точки 
 
Отстраняването на ограниченията/заплахите не е задача  на Дирекцията на парка и изисква 
допълнителни проучвания и привличане на още инвестиции, инстанции и партньори за да се 
предприемат необходимите мерки – 1 точка 
 
 















БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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