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 На основата на оценката на ефективността на управлението на ПП 
„Витоша“ в т.1.22.4. и формулираните за постигане главни и второстепенни 
цели в Част 2: Дългосрочни цели и ограничения от Плана за управление, са 
определени приоритетни направления за 10 годишен период на действие на 
Плана. Критериите  за определяне произтичат от:  
-     Международни и национални  документи, планове и стратегии; 
-     Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в Плана за 
управление; 
-    Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и 
ограничения отразени в точкова система за приоритетност в „Оценка на 
ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 10-
годишен план за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г.“ 



Основните критерии са обособени в следните насоки: 
 Избор на местообитания, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 
 Избор на видове, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 
 Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и наматериалното културно 

наследство 
 Дейности за опазване и възстановяване на ландшафти; 
 Дейности за поддържане и възстановяване на горски и безлесни територии; 
 Дейности за създаване на условия за природосъобразен туризъм, спорт и рекреация; 
 Въздействие върху ключови  компоненти на околната среда и др. (атмосферен въздух, води, 

почви); 
 Развитие на бъдещи научни изследвания с приоритетни области за постигане на целите на 

План‘2 
 Планиран Комплексен мониторинг на абиотични фактори, биологични групи и видове, 

социално-икономически фактори за управленски мерки. 
 Развитие на образователни дейности в посетителските и информационните центрове, развитие 

на мрежата от информационни центрове; 
 Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП „Витоша“ 
 Прилагане на модел за управление на Парка, съчетаващ интересите на държавата и местните 

общности 



Очертават се следните приоритети степенувани по важност, 
свързани с постигане на главните цели: 

ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното 

разнообразие на Природния парк като защитена територия, 
съществен елемент от Националната и Европейската екологична 

мрежа НАТУРА 2000 

ВТОРА ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите 

на Природния парк 





 Опазване Природния парк като забележително геоложко и геоморфоложко 
образувание, планина, съхранена в значителна степен с естествени природни 
елементи – екосистеми, природни местообитания, характерни растителни 
съобщества и видове от  флората и фауната. 

 Съхраняване/възстановяване на естественото състояние и качествата на 
ландшафта и неговите компоненти, запазване естественото състояние на 
представителните, типични и уникални елементи на ландшафта като каменни 
реки, речни долини и речната мрежа, растителните формации от обикновен 
смърч и букови формации, съобщества от редки и ендемитни видове дървесна и 
храстова растителност, скални стени, извори и водопади, водни площи, 
уникалните торфищтни комплекси и др. 

 Концепция за запазване на естественото състояние на  карстовите извори и 
повърхностните водни тела на територията на ПП „Витоша“; 

 Да се съхранят естественото състояние, биологичният потенциал и 
разнообразие на уникалните торфени съобщества, крайречни местообитания и 
другите влажни зони в парка; 



 Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и 
местообитания на видове от флората и фауната; 

 Опазване и поддържане/възстановяване на реинтродуцираните  
популации на видове от флората и фауната; 

 Определяне за територията на Природния парк на зони, режими и 
норми в тях за дейности и управление на посетителите, 
осигуряващо  антропогенно въздействие съвместимо с предмета и 
целите на опазване на защитената територия и защитената зона. 

 Определяне с План‘2 на режими на ползване на земеделските 
територии в съответствие с определеният начин на трайно 
ползване, в съответствие с предмета и целите на опазване 
защитена зона Витоша за опазване на дивите птици; 

 Необходимост от функциониране на защитена зона Витоша буфер 
за опазване границите и въздействието върху Природния парк 



 Изпълнение на ангажиментите съгласно  международните конвенции и 
директиви по които Република България е страна, свързани с опазване на 
биологичното разнообразие, ландшафта, културното наследство, водите, 
промените на климата, международната търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора, достъпа до информация и др. 

 Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и 
наматериалното културно наследство във връзка с природното наследство на 
ПП „Витоша“ с цел по-дълбоко осмисляне на връзките на хората с планината и 
развитието на културен туризъм 

 Подкрепа за носителите на нематериалното културно наследство в 
прилежащите територии на парка и осигуряване на възможност за неговото 
описване и по-възможност дигитализиране. Насърчаване на практиките на 
ревитализация на отделни обреди, празници и местни традиции. 

 Създаване на защитени територии с граници и режими на опазване на 
археологическите недвижими културни ценности; 

 Изработване на програма за интегрирано опазване и социализация на 
културните и природни ценности в ПУ Витоша; 



 Изработване на нови културни коридори и маршрути, които да 
представят  по-точно и по възможност тематично недвижимите  
културни ценности и нематериалното културно наследство в 
прилежащите към парка територии 

 Разработване на Програма за научни изследвания с приоритетно 
значение за постигането на главните цели; 

 Разработване на Програма за Комплексен мониторинг на територията 
на ПП „Витоша“; 

 Програма за мониторинг по състоянието на водните тела в парка; 
 Развитие на образователни дейности в посетителските и 

информационните центрове, развитие на мрежата от информационни 
центрове и пунктове; 

 Изнасяне на информационните и образователни дейности в природна 
среда, тематични маршрути, зелени класни стаи, участие на 
подрастващи във  възстановителни дейности в местообитанията и др.; 



 Поддържане на широк спектър на обучение на територията на Парка 
във видове спорт(ски, алпинизъм, ориентиране, безмоторно летене и 
др.), водачество в биологичните аспекти на познанието; 

 Да се създадат от ДПП организационни условия за  функциониране на 
Общественият консултативен съвет съгласно приетият Правилник за 
дейността му. 

 Да се приложи модел за управление на парка, съчетаващ интересите на 
държавата и  местните общности; 

 Изграждане на капацитет на Дирекцията на ПП в съответствие с 
изискванията за ефективно управление на ПП и структурни промени; 

 Разработване на Програма за обучение и квалификация на персонала на 
ДПП. 





 Опазване, поддържане и възстановяване на горскодървесните ресурси със 
специализиран проект (паркоустройствен); 

 Оценка и картиране  на материални, регулиращи и културни услуги на 
територията на ПП „Витоша“ – предоставяне на качествени 
Екосистемни услуги; 

 Разработване на водозащитна програма от оперативни мерки за 
пречистване на отпадъчните води на територията на ПП „Витоша“ 

 Подобряване на състоянието на санитарно-охранителните зони в 
съответствие с нормативните изисквания; 

 Подобряване на техническото състояние на водохващанията на 
територията на парка 

 Осигуряване на дървесина за нуждите на Дирекцията на ПП и местното 
население предимно като дърва за огрев;  



 Устойчиво ползване на недървесни продукти съгласно разработени 
планове и проекти за паша, лечебни растения, горски плодове, гъби, 
сенокос и др. ползвания ;  

 Планиране на основата на природния потенциал на територията, на 
възможности  за съвременно развитие на устойчив туризъм и неговите 
форми; 

 Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи; 
 Съвместяване на План’2 с национални, регионални и местни/общински 

стратегически документи свързани с развитието на туризма, спорта 
и рекреацията, в т.ч. с общинските планове за развитие за програмен 
период 2014-2020 г. и общите устройствени планове (приети или в 
процедура по приемане), други приети  проекти и документи; 

 Природен парк „Витоша“ – обект от Програмата „София - 
Европейска столица на спорта 2018 г.“ 



 Адаптиране на управлението на парка към осигуряване на традиционни и 
нови алтернативни възможности за осигуряване на приходи  за местните 
хора; 

 Запазване/възстановяване на  традиционните форми на земеделие и 
животновъдство; 

 Разработване на устройствен проект за паша в определените за паша 
райони от План’2 на ПП „Витоша“; 

 Подкрепа за производство на животински продукти от местни породи крави 
и овце с гарантиран произход и запазена марка с името на ПП „Витоша“; 

 Въвличане на местното население от общините в района на Парка и 
неправителствените организации в развитието на природосъобразни 
доходоносни дейности от малкия и среден бизнес. 

 Въвеждане на устойчив транспорт в ПП „Витоша“, като съвместна 
инициатива и грантов проект с общините за  въвеждане на електромобили 
като средство за екологичен транспорт за ограничен автомобилен достъп в 
ПП. 



Формулираните програми са в съответствие с 
набелязаните Главни цели и определени 
Приоритети за тяхното реализиране с План’2, като 
допълват програмите от План’1.  





 Разработване на Ландшафтноустройствен проект за горските и 
безлесни територии на ПП „Витоша“;  

 План за управление на ЗЗ „Витоша“; 
 Проект за включване на ПП „Витоша” в глобалната мрежа от 

геопаркове на ЮНЕСКО.; 
 Концепция за запазване на естественото състояние на  карстовите 

извори и повърхностните водни тела на територията на ПП „Витоша“; 
 Изследване на гъбното разнообразие на територията на уникалните 

торфищни комплекси в ПП ,,Витоша”; 
 Включване на гъбите (консервационно значими и стопански важни 

ядливи видове) в програмите за обучение и квалификация на персонала 
на ДПП; 

 Изследване и картиране на чуждоземните инвазивни видове на 
територията на ПП ,,Витоша”;  



 Инвентаризация, картиране и мониторинг на находищата на Lilium 
jankae – единствения вид от флората на Витоша, защитен от Бернската 
конвенция; 

 Инвентаризация, картиране и мониторинг на находищата на Echium 
russicum J. F. Gmel. (Boraginaceae), Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) 
Spreng. (Orchidaceae) и Tozzia carpathica Woloszczak (Scrophulariaceae) – 
видове от флората на Витоша, включени в Приложение II на Директива 
92/43/ЕИО; 

 Оценка на състоянието на водораслите в уникалните торфени 
съобщества в ПП „Витоша“; 

 Оценка на водорасловите находища разположени в карстови форми, 
пещери и скални образувания;  

 Възстановяване на популацията на балканският ендемит (Colias 
caucasica balcanica) в ПП „Витоша“;  



 Опазване популациите и местообитанията на защитени видове риби на 
територията на ПП „Витоша“ - балканска пъстърва, видовете главоч, 
струмски гулеш, балкански щипок; 

 Дейности по изграждане, поддържане и функциониране на волиера за 
дневни и нощни грабливи птици. Възможности за разселване на 
територията на парка;  

 Проучване възможностите за реинтродукция на глухара (Tetrao urogallus) 
и кеклика (Alectoris graeca) на територията на парка;  

 Състояние и тенденции в разпространението и числеността на 
високопланинската орнитофауна;  

 Значението на ПП Витоша за миграцията на птиците по миграционния 
коридор Via Aristotelis;  

 Проучване на кълвачите (разр. Piciformes) на територията на ПП Витоша; 
 Изследване на горската прилепна фауна в ПП „Витоша“;  
 Наблюдение и анализ върху смъртността на животинските видове 

следствие автомобилния трафик по пътищата в ПП „Витоша“ 



 Разработване на Специализирани подробни устройствени планове 
за Зона III и Зона IV със задължителна схема и  решения за 
комуникационно-транспортна достъпност;  

 Разработване на водозащитна програма от оперативни мерки за 
пречистване на отпадъчните води на територията на ПП „Витоша“; 

  Подобряване на състоянието на санитарно-охранителните зони в 
съответствие с нормативните изисквания;  

 Подобряване на техническото състояние на водохващанията на 
територията на парка;  



 Проект за развитие на ПП „Витоша“ като биосферен резерват по 
Програмата „Човекът и биосферата“ за определяне на преходна зона в 
посока Палакария и Верила;  

 Изследване на устройствените проблеми по граничния контур на ПП 
„Витоша“ и последващи мероприятия за отстраняването им;  

 Парньорски проект с общините за въвеждане на устойчив обществен 
транспорт в ПП „Витоша“;  

 Транспортна достъпност и вътрешно паркова транспортна и алейна 
мрежа;  

 Адаптиране на съществуващия сграден фонд  и инфраструктура към 
променените реалности;  

 Отстраняване на допуснатите непълноти   и  грешки в действащите  КК 
и КР и КВС;   

 Разработване на устройствена схема за връзка  на парковата 
инфраструктура с природни територии извън границите на ПП основно 
в землищата на Бистрица, Железница, Кладница и Рударци;  



 Проект за проучване разширяване границите на ПП „Витоша“ в 
посока Палакария, Верила и долината на Куртова река и Ведена;  

 Устройствени и инвестиционни проекти за увеличаване 
достъпната площ и елементи за отдих за хора с увреждания - 
Специализирани площадки за достъп на хора с увреждания;  

 Програма и план за действие за борба с бедствия и аварии, оценка 
на риска;  

 Проекти за развитие на системата от посетителски и 
информационни центрове в общините Перник и Самоков и 
близките до Парка населени места;  

 Проект за балансирано туристическо развитие с посетителска 
инфраструктура за Боснешкия карстов район;  

 Проект за актуализиране на съществуващата устройствена схема 
за управление на отпадните води на територията на ПП „Витоша“;  



 Изграждане на образователни и информационни кътове по 
изготвени вече проекти в южната и западната територия на парка 
(Нови туристически атракции в ПП Витоша); 

 Изработване на концепция за единна информационна система; 
 Изграждане на информационен център за ПП „Витоша” в село 

Ярлово и Чуйпетлово; 
 Изготвяне на проект и реализиране на ремонт / изграждане на 

музеи на Водното конче и Совата в м. Белите брези; 
 Изготвяне на проект за експониране и трайно обезопасяване на 

Боянския водопад и неговото реализиране на терен; 
 Маркиране на екстремен маршрут и изграждане на препятствия 

за "офроуд" автомобили в прилежаща на парка територия; 
 Създаване на природозащитен информационен център в с. 

Боснек, в съчетание с музей на пещерите от ПП „Витоша“;  



 Опис на състоянието, възстановяване и поддръжка на чешми; 
 Проект за възстановяване и поставяне на нови маси с пейки 

"Витошки тип",  ремонт и подмяна на скари и мостове, беседки и 
др. архитектурни елементи;  

 Описание, ремонт и възстановяване на стълбовете за указателни, 
забранителни и др.информационни табели;  

 Опис, ремонт и възстановяване / изграждане на стълбова зимна  
маркировка и нейното оптимизиране на участъци, които са 
обосновани;  

 Подобряване и развитие на туристическите пешеходни и вело 
маршрути;  

 Освежаване на  стара и изграждане на нова лентова маркировка 



 Програма за нови системни теренни издирвания на археологически 
обекти на територията на ПП „Витоша“;  

 Проекти за консервация, реставрация и експониране на стенописите в 
черквите в с. Чуйпетлово и с. Боснек;  

 Документално и историческо проучване за вписване на хижите „Кумата” 
и „Селимица” като архитектурни културни ценности; 

 Проекти за консервационни и възстановителни дейности в Кладнишкия и 
Драгалевския манастири; 



 Проекти за проучвания и опазване – експониране, на най-значимите 
археологически обекти;  

 Проект за подготовка на документация за предложение до Министерство 
на културата за обявяване на Рилски водопровод за културна ценност на 
индустриалното наследство;  

 Проект за устройство на Парковата територия като място за временни 
експозиции на открито за съвременно изкуство;  

 Разработване на система за водене на документация и опазване на  
нематериалното културно наследство в областта на песенния фолклор и 
местните традиции;  

 Проект: Споменът за Св. Иван Рилски в полите на Витоша;  
 Проект: Столичани и Витоша;  
 Витошките кариери - благо за столицата, беда за планината;  
 Проект: Създаване на експозиция на закрито и открито на тема природата, 

поминък и занаятите на територията на ПП-рударство, металодобив, 
добиване и обработка на камък, златотърсачество и др. 



 Проект за възстановяване на естествените смърчови гори в ПП „Витоша“; 
Разработване на методика за космически мониторинг на атмосферни 
замърсявания, пожари на база спътникови и ГИС данни;  

 Разработване на Методика и ресурсна оценка на лечебните растения на 
територията на ПП „Витоша“; 

 Проекти за ремонт  и осигуряване рибни проходи на съществуващи 
техникоукрепителни съоръжения; 

 Проекти за противоерозионни съоръжения и мерки в участъци от пътната 
и  алейната мрежа на Парка. 



Научни изследвания 

 Детайлно проучване на популациите консервационно значимите 
видове мъхове на територията на Парка;  

 Възможности за биологична борба с листни въшки в ПП „Витоша“; 
 Проучване върху глациалната реликтна фауна в ПП „Витоша“;  
 Влияние на дърводобивните практики върху оставащите на корен 

насаждения и на околната среда /местообитанията в ПП „Витоша“; 
 Разработване на програма  за управление на отпадъците генерирани 

на територията на ПП „Витоша“; 



Комплексен мониторинг 
 Програма за мониторинг по състоянието на водните тела в 

парка; 
 Мониторинг на водораслите на територията на ПП 

„Витоша“;  
 Комплексен мониторинг на консервационно значимите 

видове гъби на територията на ПП ,,Витоша”;  
 Мониторинг на избрани видове торфени мъхове, извън тези, 

които са обект на мониторинг от НСМБР;  
 Мониторинг на състоянието на торфищата;  
 Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и 

контрол на консервационно значимите лечебни растения на 
територията на ПП Витоша; 



Комплексен мониторинг 

 Мониторинг на консервационно значими видове от разред Coleoptera- 
еленов рогач- Lucanus cervus, буков сечко- Morimus asper funereus и 
алпийска розалия- Rosalia alpinа в ПП „Витоша“; 

 Мониторинг на Maculinea nausithous  (Lepidoptera) в ПП „Витоша“; 
 Мониторинг на поточният рак- Austropotamobius torrentium в ПП 

„Витоша“; 
 Мониторинг на водните кончета на територията на парка;  
 Мониторинг на скалния орел (Aquila chrystaetos) на територията на парка; 
 Мониторинг на популацията на дива коза;  
 Мониторинг на популацията на лалугера;  
 Мониторинг на фауната в зоните с типични скални образувания, пещери и 

карстови форми 



 Изработване на образователни материали за водораслите в ПП „Витоша“;  
 Включване на гъбите (консервационно значими и стопански важни 

ядливи видове) в програмите за обучение и квалификация на персонала 
на ДПП;  

 Създаване на геоинформационен център с образци от скали и минерали, 
показващи скалното разнообразие на Витоша;  

 Проект: Геоложки обекти-изготвяне на мобилни приложения за 
смартфони и таблети за най-популярните платформи  (Android и Windows 
Phone);  

 Фотоопределител на мъховете;  
 Изработване на образователни материали „Албум на защитени и 

консервационно значими видове от фауната на ПП „Витоша”;  



 Изработване и поставяне на образователни табла със защитени и 
консервационно значими видове животни в границите на ПП 
„Витоша“;  

 Поставяне на специализирани гнездилки (къщички) и мониторинг 
на заселващите ги хралупогнездещи видове;  

 Разработване на проект за прилагане на различни форми на 
образователни програми за деца, свързани с наблюдение и 
изучаване на фауната на парка (птици, бозайници, водни кончета 
и др.);  

 Проект: Създаване партньорства с  университети и научни звена;  
 Осигуряване от ДПП функционирането на Консултативния съвет;  
 Проект: Публично частни партньорства за поддържане на 

парковата инфраструктура 



 Проект за нова структура с допълнителни функции и отговорности на 
ДПП „Витоша“;  

 Прилагане на механизми за плащания на екосистемни услуги; 
  Разработване на система за планиране на дарения от физически лица;  
 Проект за развитие на стопански дейности за осигуряване на 

допълнително финансиране на дейностите на парковата администрация;  
 Разработване на Програма за обмяна на опит с други сходни в чужбина 

паркови администрации;  
 Проект за работа с доброволци на основа на разработената методика 

възложена от ДПП. 



За всеки от изброените проекти в програмите е 
посочено наименование на проекта, цел и обект на 

прилагане, очакван резултат, метод на работа и 
приоритетност 



Приоритетност: висока +++, средна ++, ниска +  

№ 
по 
ре
д 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ПРОЕКТА 

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА 
ПРИЛАГАНЕ 

ОЧАКВАН 
РЕЗУЛТАТ 

МЕТОД НА 
РАБОТА 

ПРИОРИТЕТНОС
Т 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Програма за нови 
системни теренни 
издирвания на 
археологически обекти на 
територията на ПУ 
Витоша.  
  
  

Актуализация на 
информацията за 
наличието на 
археологически обекти 
на територията на парка,  
установени досега само 
с инцидентни 
проучвания. 

Превенция при 
всякакъв вид 
намеси в 
територията на 
парка, по-точни 
данни за 
археологическия 
ресурс за 
културен туризъм.  

Проект и 
археологически 
разкопки. 

+++ 

2 

Проекти за консервация, 
реставрация и 
експониране на 
стенописите в черквите в 
с. Чуйпетлово и с. Боснек. 

Опазване, експониране 
на непознати за 
публиката ценни 
художествени 
паметници на културата. 

Нови 
привлекателни 
обекти за 
културен туризъм 

Проекти и 
реализация на 
консервационно -
реставрационни 
работи. 

++ 

3 

Документално и 
историческо проучване за 
вписване на хижите 
„Кумата” и „Селимица” 
като архитектурни 
културни ценности. 

Възстановяване на 
ценни архитектурни 
образци от първите 
хижи във Витоша. 

Привлекателни 
обекти за 
културен туризъм. 

Заснемане, 
проучване и проект 
за кандидатура за 
вписване в 
регистъра на 
недвижимите 
културни ценности. 

++ 

            
            

ПРОГРАМА: Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и 
нематериалното културно наследство във връзка с природното наследство на 
ПП „Витоша“ 



На основата на оценката на ефективността на управлението на ПП „Витоша“ 
в т.1.22.4. и формулираните за постигане главни и второстепенни цели в Част 
2: Дългосрочни цели и ограничения от Плана за управление, са описани 
актуализирани оперативни задачи за изпълнение от Дирекцията на ПП 
„Витоша“ и взаимодействие с нейните партньори и заинтересовани страни.  
Оперативните задачи се отнасят до организация на дейностите от 
Дирекцията на ПП „Витоша“, която подпомага изпълнителния директор на 
ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването, 
устойчивото използване и възстановяване на горите, биологичното и 
ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на 
Европейската общност и поетите международни ангажименти в тази насока 
в териториалния й обхват на дейност. 



Критерии за представяне на оперативните  задачи на ДПП „Витоша“ 
Произтичат от Устройствен правилник на Дирекция  на   Природен 
парк  "Витоша", в сила от 10.02.2012 г., издаден от 
Изпълнителната агенция по горите към Министерството на 
земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г., изм. 
и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 
Септември 2014г. 
o Не могат  да бъдат оформени и включени като проекти и 

дейности в Програмите; 
o Включват функциониране на Обществен Консултативен съвет  

към Дирекцията на  ПП „Витоша“ като оперативни задачи; 
o Не следва да се определят оперативни задачи и задължения  на 

Парковата администрация извън определените с Правилника за 
дейността й. 



o Дирекцията осъществява координация, методическо 
ръководство и контрол по прилагане на законодателството в 
областта на горите и опазването на околната среда в 
териториалния й обхват на дейност.  

o Съгласно чл.5  от Устройствения правилник, Дирекцията 
има планиращи, координиращи, контролни и 
информационни функции.  

o Изпълнението на оперативните задачи е следствие и в пряка 
връзка с определените функции на Дирекцията на ПП 
„Витоша“.  



Планира, организира, координира, контролира и участва в 
изпълнението на дейности и проекти, свързани с:  
 
 научноизследователска работа;  
 поддържане и възобновяване на биоразнообразието;  
 опазване и възстановяване на естествените местообитания и на 

популациите на растителни и животински видове или на условията в 
техните местообитания;  

 опазване и управление на компонентите на ландшафта; 
възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и 
поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и 
туризма;  

 съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и 
стационари за мониторинг;  



 изработване и издаване на информационни, рекламни, 
образователни и други популярни материали;  

 осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието 
на природните екосистеми, съобщества и отделни таксони;  

 състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и 
ендемични представители на дивата флора и фауна като част от 
Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие; 

  туристическото натоварване в границите на парка;  
 разработва, организира и координира провеждането на 

образователни програми за местното население и 
посетителите на парка; 



 планира, организира и провежда курсове за обучение на 
работниците, служителите, собственици на поземлени имоти в 
горските територии, служители на общинските администрации и 
издава обучителни материали; 

 организира изграждането и функционирането на посетителски и 
информационни центрове; 

 координира и контролира рекреационните и туристическите 
дейности в рамките на своята компетентност; 

 кандидатства с проекти и програми за финансиране на 
извършваните от нея дейности пред регионални, национални и 
международни финансиращи институции след съгласуване с ИАГ; 



 организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, 
стопанисването, устройството и опазването на горските, земеделските и 
нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на 
дирекцията; 

 участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление 
на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на 
дейност на дирекцията и свързаните с тях устройствени и технически 
планове и проекти; 

 осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и 
опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за 
рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за 
биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на 
селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи 
и подзаконовите актове по прилагането им, както и по други закони и 
нормативни актове, за които е упълномощена от органа по прилагането 
им; 



 поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и 
образователни институции, неправителствени организации, 
физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в 
областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното 
наследство, рекреацията и туризма; 

 взаимодейства с местните органи на МВР, МЗХ и ИАГ, ГД "Пожарна 
безопасност и защита на населението", планинските спасителни 
служби и общините за координирани действия срещу пожари и други 
бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в 
териториалния обхват на дейност на дирекцията;  

 съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански 
дейности и документи за района на дейност на ДПП; 



 участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както и при писмена покана за 
участие в комисии на регионалните структури на МЗХ, МОСВ, 
МРР, МВР, при осъществяване на контрол от тяхна страна в 
района на дейност на ДПП; 

 предоставя информация за парка и оказва съдействие на 
заинтересувани организации и лица; 

 извършва административно обслужване, административни услуги 
и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за 
администрацията; 

 организира доброволческата дейност в териториалния обхват на 
дейност на дирекцията, свързана с предмета на дейност на 
дирекцията; 

 организира специализирана група от служители на ДПП за 
участие в гасене на горски пожари; 



 разработва годишен план за работа през следващата календарна 
година; планът включва всички предвидени за изпълнение дейности 
по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, 
поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, 
образователни програми и други в съответствие с плана за 
управление на природния парк и на останалите категории защитени 
територии, попадащи в териториалния обхват на дейност на 
дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите; 

 в срок до 31 януари на всяка календарна година изготвя отчет за 
дейността на дирекцията през предходната година по образец, 
одобрен от директора на дирекция "Гори и лесовъдски дейности"; 



Съгласно Чл. 20. Дирекцията формира приходи от дейността си от: 
1. извършване на административни услуги; 
2. продажба на печатни издания, сувенири и други материали с логото или 
наименованието на природния парк; 
3. образователна, водаческа и консултантска дейност; 
4. рекламна дейност; 
5. други дейности, разрешени от закона и водещи до постигане целите на парка и 
защитените зони. 
  

Следва да се отбележи отсъствие на охранителни функции, както и структура на 
охрана от страна на ДПП. Охранителните функции са възложени на ТП ДГС/ДЛС. 
  
Представените оперативни задачи на Дирекцията на ПП „Витоша“, осигуряват 
предпоставките за организационно и професионално, в рамките на служебните 
задължения на персонала, да се осъществи подготовка и изискващото се финансиране 
на планираните Програми и Проекти от Актуализацията на Плана за управление на 
ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. 



Приоритетност: висока +++, средна ++, ниска +  

ПРОГРАМА I: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното 
разнообразие на Природния парк като защитена територия, съществен 
елемент от Националната и Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000   

 
Наименование на проекта 

 
І-ва 
год. 

 
ІІ-ра 
год. 

 
ІІІ-та 
год. 

 
ІV-та 
год. 

 
V-та 
год. 

 
Източник на 
финансиране 

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



ИЗПЪЛНЕНИЕ 
За изпълнението от Д ПП на определените цели с Актуализация на 
План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. се 
предвижда на четвъртата година от приемането на Плана от 
Министерски съвет, преглед на тяхното изпълнение и актуалност. 
  
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРЕГЛЕДА  
Процедиране по Закона за обществените поръчки. 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДА 
Дирекцията на ПП „Витоша“ като Възложител на  Прегледа, 
предоставя цялата информация по изпълнението на Плана, до етапа 
на Прегледа. Информацията следва да включва: 
 Годишни доклади на Д ПП за изпълнение на проектите в 

съответствие с  Програмите от Плана за управление; 
 Подкрепящ докладите доказателствен материал: описания, карти, 

междинни и окончателни отчети, резултати от анализи на водни, 
почвени проби, статистически данни, констативни протоколи и др. 

 Анализ на изпълнение на главните и второстепенни цели, 
преодолени ли са ограниченията от естествен и антропогенен 
характер описани в т. 2.3. Ефект на ограниченията от Част 2: 
Дългосрочни цели и ограничения.   



 Критериите за оценка на изпълнението да бъде главно степента и 
качеството на изпълнение на включените Проекти в  Програмите 
от I-VII. от План’2.   

 При избора на Проектите за изпълнение, отчитана ли е тяхната 
степен на приоритетност; 

 Необходимост от съставен точен график за подготовка на 
Прегледа, Процедура по ЗОП, реализиране на Прегледа и 
подготовка на Публично обсъждане на изпълнението на План‘2. 

 Утвърдената от Изпълнителният директор на ИАГ Техническа 
документация и Задание за Прегледа към Обществената поръчка 
е необходимо условие и гарант за обективна процедура. 



ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 
Съгласно ЗЗТ - чл. 60. (3) на всеки четири години се организира 
публично обсъждане на изпълнението на плана за управление на 
националните и природни паркове, организирано от Министерството 
на околната среда и водите, на което се канят за участие лицата по 
ал. 2 от чл. 60 на ЗЗТ 
(2) За участие в заседанията на съвета по ал. 1 на чл. 60, се 
уведомяват представители на заинтересованите държавни органи, 
областни управители, общини, научни и неправителствени 
организации. Уведомленията се изпращат предварително, не по-
малко от 20 дни преди датата на заседанието, а също така съобщения 
за него се поставят на видно място в съответните общини, 
регионални инспекции по опазване на околната среда и водите и 
Министерството на околната среда и водите в същия срок.  



Процесът на „Преразглеждане на задачите“ включва изискване за 
Преглед и Оценка на изпълнението на „Оперативните задачи“. 
  
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕГЛЕДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Представената схема за отговорности и дейности на Дирекцията на 
ПП „Витоша“, описана  в т.4.4. „Оперативни задачи“ от настоящия 
План за управление, е основа за прегледа на изпълнението на 
задачите. За целите на прегледа и оценката, следва да се проучат 
документи от действащата система за отчетност и контрол в рамките 
на Администрацията на ПП. Включва месечни отчети  и годишни 
доклади в определените от Устройственият правилник  направления.  



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