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Всички експерти и авторитетни международни 
институции – IUCN, EC, UNEP  са единни, че 
защитените територии установени в изолация  и без 
подкрепа, могат  да не дадат  планираните и  
очаквани екологични ползи  в дългосрочен план.   
Затова важен елемент при планирането на 
управлението е да се даде  ясна равносметка за 
всички ползи от използване на територията.    
 
По тази причина всички  експерти  са на единно 
мнение, че  едно добро решение Е интеграцията на 
защитените територии в по-широк контекст, както и 
обвързването им със съответните  секторни 
стратегии и документи на общинско, областно и 
национално ниво.   



Към настоящия момент тези възможности по отношение на 
ПП Витоша не се използват пълноценно. Определените с 
План’1 потенциални ресурси и начини за тяхното ползване  
реално съществуват, но въведените изключително силно 
ограничаващи режими и норми, на практика са го 
възпрепятствали, което е водело до негативни явления като, 
напр.: бракониерство, незаконна  паша, дърводобив, бране 
на гъби и билки, обезлюдяване на малки населени места, 
обедняване и т.н. Същевременно една прекрасна и в 
количествено, и в качествено отношения изградена в 
миналото база за туризъм и рекреация на столичани и 
техните гости, е останала да се руши вместо да претърпи 
дори минимално развитие.  
 

На практика се е получило така, че вместо да благоприятства опазването на природния 
комплекс и балансираното и екологосъобразно икономическо развитие на местните общности 
около парка, (в т.ч. райони на Столицата), въведените режими  са  изолирали от парка една 
голяма част от тях, като са скъсани традиционни исторически обусловени връзки с 
планината. 
Констатира се силно изразено недоволство на местни структури и общности с територии в 
границите на ПП „Витоша“, заради тяхното буквално изключване от неговото развитие и от 
евентуалните / допустимите ползи от това.  
 



  
Общо 34 природни местообитания, които се срещат в ПП Витоша попадат в 
Приложение 1 на ЗБР и от тях 7 са приоритетни. Установени са 1860 вида висши 
растения или 45.3% от видовете в България. Значителен е и броят на консервационно 
значимите растения – защитените от Закона и различни конвенции ендемити и 
реликти. 

В План’2 са описани и картирани местообитанията и видовете в Защитена зона 
„Витоша“  (от тип „C“)  с идентификационен  код  BG0000113 
На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие  и т.1 от Решение  на Министерски съвет № 122/2.III. 2007 г.(ДВ, бр.21 от 
2007 г., е обявена със Заповед № РД-763 от 28 октомври 2008 г. (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) 
за  защитена зона  „Витоша“ с идентификационен  код  BG0000113 с обща площ 
271 021.6  дка 



Предмет и Цели на опазване на защитена зона 
BG0000113 

(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР): 
 

 Запазване на площта на природните местообитания и 
местообитанията на видове и техните популации, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните 
местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване 
в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 
средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото 
състояние на приоритетни природни местообитания и 
местообитания на видове, както и на популации на видовете, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона. 



Значимостта на ПП „Витоша“ ще продължава да се определя от включените в 
територията му най-представителни и най-значими за съхранението in situ на 
биологичното разнообразие естествени местообитания, в това число  места където 
обитават застрашени от изчезване видове от флората и фауната, които имат 
потенциална стойност от гледна точка на науката и следва да бъдат съхранени за в 
бъдеще 

Съхранена е потенциалната стойност на екосистемите и биотопите в ПП „Витоша“. 34 
вида природни местообитания установени в ПП „Витоша“ са с национално и европейско 
значение. Местообитания на  видове от флората и фауната с консервационно значение 
попадат в границите на 27 от общо 35 природни местообитания от Приложение I към 
Директива 92/43 ЕЕС (HD). Те съхраняват видово разнообразие от: 354 разновидности и 
форми от 69 рода (76,8% от всички) водорасли; 369 вида лишеи (405 от българската 
лихенофлора); 664 вида макромицети (гъби); 340 вида мъхове; 1860 вида висши 
растения (45,3% от всички видове в България), в т.ч. 512 вида лечебни растения; 315 
вида безгръбначни животни; 12 вида земноводни и 14 – влечуги; 236 видове птици (209 
защитени); 56 вида бозайници (59 % от бозайната фауна в България). 



Природен парк Витоша е инструмент за устойчиво интегрално развитие, което 
включва и някои икономически дейности, в полза на местното население. Горските 
територии в парка са източник на дървесни и недървесни ресурси и екосистемни 
услуги, които се ползват на основата на горскостопански и други специализирани 
планове, проекти и програми утвърдени от ИАГ към МЗХ  и/или други ведомства, след 
съгласуване с МОСВ.  

В съчетание с развитието на различните форми на туризъм, летни и зимни 
спортове и ракреация, в ПП „Витоша“ има огромен потенциал за развитие на не 
малък брой природосъобразни стопански дейности. Развива се горското 
стопанство, респ. дървопроизводството, което съдържа и различни форми на 
ползване на дървесина, която в основни линии се ползва от местното население 
за дърва за огрев и от дребни производители. Международно признание има 
ловното стопанство (по южните склонове на планината – представителното 
Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена”), което е на много високо 
професионално ниво и привлича любители на лова и природата от чужбина. 



  
Потенциалът на Парка в сферата на 
екосистемните услуги и природосъобразното 
/устойчиво ползване на природни ресурси е 
голям и предоставя възможности за развитие в 
следните основни направления: 

 
 
 
 
 

 Водоползване  - огромна част от територията на парка представляват обособени санитарно-
охранителните зони с водохващания. Освен това в прилежащите територии са изградени 
МиниВЕЦ-ове за производство на ел-енергия. 
 

 Близостта на ПП „Витоша“ до Столицата, като съхранена природна среда с възможности за 
туризъм, летни и зимни спортове и рекреация - допринася за преодоляване на стреса и 
напрежението, и съответно възстановяване на част от най-активното икономически и 
социално население в страната (столичани).  

 



За фирми в сферата на туристическото обслужване – 
развитие на видове бизнеси в сферата на услугите – 
хотелиерство, ресторантьорство, превоз, водачество и 
др. Предлагане на разнообразни и качествени 
допълнителни услуги, развитие на алтернативни форми 
на туризъм с цел икономическо развитие; 
 

 Възможности за контролирано ползване в ПП на площи за паша от 
животновъди от прилежащите на ПП територии; 

 Чрез провеждане на планирани поддържащи и възстановителни дейности в 
горите – добив на дърва за огрев на местното население и на ограничени 
количества дървен материал за занаяти, вкл.производство на мебели и 
др.нужди от местни малки и средни предприятия; 

 Събиране на билки, ядливи гъби и горски плодове, охлюви и др. за дребно 
местно производство и предлагане за продажба само в региона; 

 
Въвличане на всички местни производители на стоки и услуги с произход или отнасящи се за 
ПП Витоша,  в съревнование за присъждане от Дирекцията на ПП на Запазена марка „Местен 
продукт/услуга на ПП “Витоша“ ....година”. 
Последното е разработено като проект за изпълнение в Част 4 на План‘2. 
 



Природен парк “Витоша” е модел за развитие на устойчив туризъм, летни и зимни 
спортове и рекреация, които максимално отговарят на разнопосочните интереси на 
столичани и на местните общности, чийто социално-икономически статус расте. 

Витоша е недооценения бисер в короната на 
Св.София - символът на Столицата ни гр.София. 
Много милионни градове завиждат на нашата 
столица за това богатство.   
ПП Витоша е притегателен център за туристи от 
всички категории и разновидности. 
Съществуващият интерес към ПП Витоша налага 
ефективно управление на туризма при 
съхраняване на биологичното и ландшафтно 
разнообразие с цел оптимизиране на 
рекреационните и туристически дейности на 
територията на парка, съвместими с поддържането 
на биоразнообразието и ландшафта чрез  
възможности, които Плана развива: 



 Разработване на екологично ориентирана туристическа политика за развитието на 
Парка и прилежащите територии, насочени към: 

• Развитието на природосъобразни форми на туризъм: летен пешеходен 
туризъм, зимен пешеходен туризъм със ски и снегоходки, познавателен 
туризъм; 

• Създаване на информационни материали за туристическите маршрути, 
обектите, консервационно значимите видове, съобществата и процесите 
в парка, както и за неговото популяризиране като туристическа 
дестинация; 

• грижа за безопасността на туристите: предупредителни стълбове и 
табла за опасност от лавини, разчистване на пътеки от паднали дървета 
и др. 

 Пренасочване на туристическия поток към южните склонове на планината чрез 
изграждане на маршрути; 

 Определяне и оборудване на зони и маршрути, достъпни за хора с увреждания – 
м. Дендрариума и м. Игликина поляна, пет нови площадки за хора с увреждания; 

 Обновление и допълване на маркировката; 



 Развитие на спортно-рекреационната инфраструктура за лятно ползване - 
включват се многобройните дейности по ремонтиране на разрушени от 
пълноводието на реките и поройните дъждове алеи, пътеки, мостове и дървени 
скари. 

 Определяне на подходящи маршрути и места за практикуване на екстремни 
спортове – разработени са 6 броя концепции за развитие на алтернативни 
спортове. 

 Контрол върху поведението на посетителите и въвеждане на санкции, налагани 
„на място” при извършване на нарушение от посетителите. 

 Богато културното-историческо наследство, на територията на ПП и основно в 
прилежащите територии. 

 Богата информация, печатни материали и програми; 
 Изискванията за опазване и развитие на Парка да намират отражение в 

регионалната схема за планиране и плановете за регионално развитие; 
 Да се поддържа и оптимизира инфраструктурата в съответствие с изискванията 

на специалните закони и при спазване на природозащитните цели на парка. 



Съвременният облик на туризма, като 
социален феномен, обхваща не само 
свободното движение, но и 
оползотворяването на свободното време, 
както и основно средство за 
осъществяване на връзката с природата.  
 
Туризмът също така е важен и в 
икономически аспект, като генератор на 
приходи. Той стимулира и редица сродни 
отрасли (търговия, транспорт, реклама, 
производство свързано с туристическата 
локализация и др.).  

 
Този комплекс от аргументи поставя ангажираните администрации (Столична община и 
Община Перник,  МЗХ – ИАГ – ДПП Витоша, МОСВ и др.) пред необходимостта за постигне 
на едно по-балансирано управление на съществуващите и с потенциал за 
развитие туристически, спортни и рекреационни ресурси.  
 



Потенциалните възможности на Парка по показател „научно-изследователска 
дейност“, която е в развитие  от ДППВ, е планирана в План‘2  като Научни 
изследвания и Комплексен мониторинг. 

Възможностите на Парка по показател „научно-изследователска дейност“ са 
широко застъпени, именно поради огромния му потенциал.    
По признанието на редица учени и изследователи,  
Витоша е най-добре проучената планина в България. 
През периода на действие на План‘1  
научно-изследователската работа е насочена към 
изследвания и възстановяване на природните  
местообитания и местообитания на видове от  
флората и фауната, лечебни растения и дългосрочен  
мониторинг провеждан от НСБМ в съответствие с  
насоките в планираните програми от План’1.  



Качествата и значението на ПП „Витоша“ като среда за развитие на социални дейности, 
предполагат още потенциални възможности за развитие на научно-изследователските и 
приложни дейности  в един още по-широк спектър, а именно: 
 
 Задълбочаване на провежданите до този момент научни изследвания 

на територията на парка свързани с посетителски мониторинг, 
мониторинг на конфликтите и други проучвания свързани с 
туристическото въздействие върху биологичното разнообразие в ПП; 

 Проучвания в контекста на очакваните климатични промени и тяхното 
въздействие върху природния комплекс, местообитанията и видовете 
от дивата флора и фауна. 

 Проучване, изследване и оптимално интегриране като управленска 
практика и политика за развитие на парка, на най-добрите световни и 
европейски тенденции за мултифункционално, природосъобразно 
ползване на ресурси в парка, развитие на туризма, летните и зимни 
спортове и рекреацията, които да са основание за повишаване на 
социалния статус на населението живеещо в близост до парка.  



Природен парк Витоша може да увеличи значението си като обект за провеждане на 
екологично-образователни и интерпретативни програми 

Разкриването и разработването на този 
потенциал на Парка е започнало в началото 
на плановия период на План’01. ПП „Витоша“ 
предлага богата и интересна информация за 
растителния и животинския свят, за типични 
за района местообитания и видове и условия 
за тяхното интерпретиране. Наблюдава се 
повишен интерес на местно, национално и 
международно ниво за обучение по целеви  
групи и интереси с цел запознаване с  
консервационно значимите видове в Парка, 
запознаване с правилата за поведение и др.  



Управлението на комплекса от образователни дейности е насочен към 
поощряване на научните и образователни дейности: 
 
 Представяне на природното и културно-историческото наследство на 

парка; 
 Изграждане на туристически и екологични маршрути с познавателна 

насока; 
 Развитие на мрежата от посетителски центрове и тяхната дейност. До 

този момент на територията на Парка са изградени три музея: Музей 
на мечката, Музей на совите и Музей на водното конче. От 11.12.2012 г. 
започна да функционира детски екологичен информационен център в 
местността „Белите брези“; 

 Осигуряване на достатъчно количество достъпна информация за 
консервационно значимите видове, съобществата и процесите в 
парка; 

 Популяризиране на обектите от културно-историческото наследство. 



Тясното взаимодействие на управлението на парка със съответните 
обществени организации и местни общности, е насочено към промяна на 
общественото мнение към защитената територия в природозащитен, 
социален и икономически  аспект.  
 
Във връзка с развитие на тези възможности, ще се засилва нуждата от 
специфичен опит, знания /квалификация и умения за изпълнение от 
страна на парковата администрация на нови функции, като напр.: 
консултиране на местната администрация и на други заинтересувани 
лица (физически и юридически) за взимане на правилни решения, вкл. за 
проекти касаещи ползване на ресурси, туризъм, спорт и рекреация и т.н. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 
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