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ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И КАРТИ И 
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ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 
 

изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. 
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ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ 
от проучвания и изследвания извършени в процеса на разработване на плана  

доказващи изпълнението на конкретния етап 
 

ТОМ I 

 
 

гр. София, 31.07.2015 г. 
 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република България  
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ланд. арх. Димитринка Берберова 
Ръководител на екип 

Ч А С Т 0: ВЪВЕДЕНИЕ 
 
01. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ (ПЛАН‘2) НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 
 
Разработването на настоящия План за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. 
(План’2) се основава на основополагащи документи от природозащитното национално 
и международно законодателство: 
 
0.1.1. Законова и нормативна основа 
 
0.1.1.1. Закон за защитените територии (ЗЗТ) обн. ДВ.бр.133 от 11Ноември 1998 г.  

 
0.1.1.2. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 
(НРПУЗТ) обн., ДВ, бр.13 от 15.02.2000 г. 
 
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Плановете за управление се актуализират на всеки 
10 години по реда на глава трета. До актуализацията на плана за управление се запазват разписаните в него 
режими и норми за ползване на земи, гори и водни площи, строителство и други дейности, освен в случаите 
на промени по реда на глава четвърта. 
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) По смисъла на наредбата "актуализация на план за 
управление" е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление(допълнителна разпоредба) 
 
                          НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 
20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 

 
0.1.1.3. Договор с Възложителя: 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“ 
 
0.1.1.4.  Утвърдено Задание от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 
за актуализация  на План за управление на Природен парк „Витоша“ 
 
Разработването на настоящия План за управление се основава на Задание за актуализация 
на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., утвърдено от 
Министъра на околната среда и водите, 2013 г., съгласно чл.58.(3) от ЗЗТ. Заданието следва 
структурата, съгласно Приложението към чл. 5, ал. 1 от НРПУЗТ, като акцентира върху 
анализа на опита и резултатите от досегашното управление на Парка и изпълнението на 
целите на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 година, посочва етапи 
и срокове за проучване, обобщаване на информацията с оценки, прегледи и обсъждане. 
 

Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, 
определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет. 
(2) Плановете за управление на национални и природни паркове се разработват в срок до три години, а на 
резервати и поддържани резервати - в срок до две години от обявяването им. Плановете се актуализират 
на всеки десет години. 
 
                                                                                                                                                   ЗЗТ-Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г 
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Съгласно Заданието за разработване на ПУ  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 (Общата площ на ПП „Витоша“ е 27 079,114 ха)  
⇒ Разнообразието от екосистеми и местообитания, както и на видовете от флората и фауната обитаващи 
парка; 
⇒ 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. 
 
             Задание за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г. 

 

 
0.1.1.5.Заповеди за обявяване, промени в границите и площите, прекатегоризиране на 
защитената територия и необходимост от промени по границите на ПП „Витоша“ 
Границите и статута на ПП „Витоша“ от момента на неговото обявяване като национален 
парк през 1934 г. с площ 6410 ха са претърпели промени и развитие. В настоящият План за 
управление има основания за актуализиран преглед  на периода 2005-2014 г. относно 
нерешени проблеми по границите на защитената територия. 
 
0.1.1.6.Програмата “Човекът и биосферата” (MAB) на ЮНЕСКО – Севилска стратегия 
за Биосферни резервати, март 1995   
 
Основните насоки са свързани с увеличаване приноса на биосферните резервати за 
прилагането на практика на международните конвенции, свързани с опазването на 
природата и устойчивото развитие, и най-вече на Конвенцията за биологичното 
разнообразие.  
В границите на Природен парк „Витоша“ е разположен Биосферен резерват „Бистришко 
бранище“, обект на отделно планиране, но с функционална връзка с актуализацията на 
Плана за управление на ПП „Витоша“ 
Биосферните резервати са територии със сухоземни или крайбрежни/морски екосистеми 
или комбинация от тях, които са международно признати в рамките на Програмата „Човекът 
и биосферата” (МАВ) на UNESCO в съответствие с определената Нормативна рамка 
(Statutory Framework). Биосферните резервати, в голяма степен, имат предимство в 
сравнение с традиционните строго защитени територии, комбинирайки сърцевинни зони 
“core zones”,  в които се акцентира на дейности, свързани с опазване на природата и зони, в 

Чл. 7. Възложителят конкретизира изискванията към съдържанието на всяка точка, включена в структурата 
на плана, като определя: 
1. показателите на абиотичните и биотичните компоненти, както и методите за определяне на стойностите 
им; 
2. показателите за характеризиране на настоящото ползване на защитената територия; 
3. критериите за екологичната оценка на защитената територия; 
4. изискванията, свързани със зониране или въвеждане чрез плана на допълнителни норми, режими, условия 
или препоръки по ползване на ресурси, строителство и други дейности в защитената територия; 
5. насоките за приоритетните области, в които да се планират конкретни дейности; 
6. изискванията за приложенията към плана. 
Чл. 8. Отчети за научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на план за 
управление, не са част от него и се представят на възложителя в отделно приложение. 
 
   НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 
Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 
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които се поощрява прилагане на устойчиви практики, гарантиращи, както икономическото 
развитие на съответните региони, така и опазването на природата в тях.  
 
0.1.1.7. Решение на Министерски съвет (МС) и Заповеди за включване в европейската 
екологична мрежа от проект Натура 2000 по Директива 92/43/EEC за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/409/EEC за 
опазване на дивите птици адаптирани в Закона за биологичното разнообразие(ЗБР); 
 Натура 2000 за изграждане на единна европейска екологична мрежа на Зони под 
специална защита. Мрежата се състои от места, обхващащи типовете природни 
местообитания вписани в Приложение 1 и местообитания на видовете от Приложение 2 от 
Закона за биологичното разнообразие(ЗБР). Мрежата трябва да гарантира поддържането и 
където е необходимо възстановяването на благоприятното природозащитно състояние на 
природните месообитания и местообитанията на съответните видове в естествената им 
област на разпространение. Натура 2000 включва и защитени зони, определени от Страните 
членки съгласно Директива 2009/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. 
 Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна - цели осигуряване разнообразието на видовете, чрез запазване на техните природни 
местообитания, както и възстановяване на тяхното благоприятно състояние. Директивата 
посочва отговорността на държавите да съхранят прироритетни природни местообитания в 
тяхното естествено състояние. Тези местообитания трябва да се опазват в рамките на единна 
екологична мрежа, като се обявяват за специални защитени територии и се изготвят и 
прилагат планове за тяхното управление.  
 Директива 2009/409/ЕЕС за опазване на дивите птици - най-старата европейска 
природозащитна директива. Изисква мерки за опазване, поддържане и възстановяване на 
необходимите по разнообразие и площ местообитания за всички видове птици. 
 

⇒ Решение № 122 на Министерски съвет от 2 март 2007 г. за приемане на списък на 
защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

⇒ Заповед № РД-763 от 28 октомври 2008 г. за обявяване на защитена зона „Витоша“ 
с идентификационен код BG0000113, с обща площ 271 021, 062 дка 

 
0.1.1.8. Други Европейски Директиви със значение за Природен парк „Витоша“: 
 
 Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС 
Тази Директива е началото на фундаментална реформа в управлението на водите и 
законодателството на Общността и кандидатстващите за членство в ЕС страни. Тя има 
практическо значение за водната индустрия, бизнеса, земеделието, местните специалисти, 
нестопанските организации и т.н. Устойчивото използване на водите и опазването на 
екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата „рамка” от общи подходи, 
задачи, принципи, дефиниции и фундаментални мерки.  
 
0.1.1.9. Международни конвенции по които РБългария е страна 
 
 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на 
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда – приета 
в Орхус, Дания  на 25-ти юни 1998 година.  
 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство – приета на 
Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и 
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култура на своята седемнадесета сесия, проведена в Париж от 17 октомври до 21 ноември 
1972 г.  
 Конвенция  за опазване на нематериалното културно наследство – приета в Париж на 
17.10.2003 г. от Генералната конференция на ЮНЕСКО на своята 32-а сесия. 
 Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство (ревизирана) и 
Обяснителен доклад - Европейската конвенция за опазване на археологическото 
наследство е ратифицирана със закон, приета от 36-то Народно събрание на 1.04.1993г. в в 
сила от 25.05.1995г. Обнародвана е в ДВ. бр.70 от 10.08.2004г.  
 Конвенция за биологичното разнообразие – Подписана в Рио де Жанейро на 05.06.1992 
г. Ратифицирана от РБългария със закон, приет от 37-о Народно събрание на 29.02.1996 г. - 
ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.  
 Европейска  Конвенция за  ландшафта - подписана от министрите на 18 европейски 
страни, в това число и България, 2000 г. във Флоренция. Ратифицирана със закон, приет от 
39-то Народно събрание на 13 октомври 2004 г., ДВ, бр.94 от 2004 г. в сила за Р България от 
1 март, 2005 г., обн.ДВ, бр.22 от 15 март 2005 г.  
 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 
местообитания /Бернска конвенция/ - приета 1972 г. от Съвета на Европа,    ратифицирана 
от Великото народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г.- ДВ, бр.13 от 1991 г., в 
сила за РБългария от 01.05.1991  
 Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици 
 /Рамсарска конвенция/ - утвърдена с Решение на Министерски съвет от 18.11.1974 г., в 
сила за България от 24.01.1986 г., обн., ДВ, бр.56 от 10 юли 1992 г.  
 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни /Бонска/ - 
Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 от 
3.08.1999 г.  
 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и 
флора CITES/Вашингтонска конвенция/. Международно споразумение за опазване на 
дивата природа, което има за цел да предотврати изчезването на видове в резултат на 
търговията с тях. Подписана е във Вашингтон, САЩ през 1973 г. Влиза в сила на 01.07.1975 
г. За България влиза в сила от 1991 г., с обнародван текст  в ДВ, бр.6 от 1992 г.  
 Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата - Ратифицирана 
от РБългария със закон, приет от 37-то Народно събрание/16.03.1995 г.- ДВ, бр. 28 от 
28.03.1995 г. в сила от 10.08.1995 г.   
 
Посочените национални закони, наредби и нормативни документи, международни 
конвенции, Европейски директиви, Последните изисквания на Секретариатът на ЮНЕСКО 
за Периодична оценка на биосферните резервати UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) 
Programme - Biosphere reserve periodic review – January 2013, на обектите от  Листата на 
биосферните резервати по Програмата „Човек и Биосфера“(MAB) на ЮНЕСКО са 
отправните точки при определянето на дългосрочните (главните) цели и визия за 
Природния парк, които ще залегнат в  Актуализация на Плана за управление на ПП 
„Витоша” за периода 2015-2024 г. 
 

 В ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЪТРЕШНО ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА, 
ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – са приложени документи по т.0.1.1.4.; Утвърдено 
Задание за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г.; 0.1.1.5. 
Заповеди за обявяване, промени в границите и площите и прекатегоризиране на защитената територия, 
решение на МС, заповед за обявяване на ЗЗ „Витоша“ за птиците и Натура 2000 Стандартен Формуляр за ЗЗ. 
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0.1.2. Настъпили след 2005 година промени, свързани с територията на ПП „Витоша“ 
 

0.1.2.1.Промени на територията на ПП „Витоша“ 
 

⇒ Необходимост от отразяване чрез инвентаризация (актуализация) на промени в 
горските и земеделски територии, картиране и оценка на биологичното и ландшафтно 
разнообразие, пътната и техническа инфраструктура, мрежата от туристически маршрути и 
информационната система на Парка, актуално състояние на сградния фонд, собственост и 
други данни за постигане през периода на действие на АПУ на ефективно управление на ПП 
„Витоша“; 
⇒  През разглеждания период 2005-2014 г. са настъпили значителни промени по 

здравословното състояние на дървесната растителност; 
⇒ Влязла в сила Кадастрална карта на ПП „Витоша“ за площите от Столична община, 

попадащи на територията на Парка, одобрена по землища със Заповеди РД-18-41/21.07.2011 
г.; РД-18-42/21.07.2011г.; РД-18-43/21.07.2011г.; РД-18-44/21.07.2011г.; РД-18-45/21.07.2011 
г. на Изпълнителния директор на АГКК; 
⇒ Необходимост от завършване на процедурата от 2005 г., прекратена със заповед на 

МОСВ през 2012 г., по уточняване границите на ПП „Витоша“, с оглед навлизане на 
застроени поземлени имоти, урбанизирани територии с околовръстни полигони и 
регулационни граници в ПП „Витоша“; 
⇒ Отразяване актуална информация от разработени Планове за управление на 

Биосферен резерват „Бистришко бранище“ и Резерват „Торфено бранище“, 2015 г. 
   
0.1.2.2.Реализирани проекти, планове и програми; 
⇒ Разработени и приети Лесоустройствени проекти за ТП ДГС „София“, 2009 г. и на ТП 

ДЛС „Витошко-Студена“, 2008 г.  
⇒ Отразяване на Проект: „Определяне на благоприятно природозащитно състояние на 

природни местообитания и видове –Фаза I“. Необходимост от актуализация и отстраняване 
на неточности в ЦМТ, слоеве и картен материал.   
⇒ Разработена е Географска информационна система на ПП „Витоша“, която следва с 

План‘2 да се актуализира с геобази данни; 
⇒ Разработена „Специализирана карта на туристическата инфраструктура на 

територията на ПП “, 2014 г. – основа за актуализация и планиране в План‘2 
⇒ Воден баланс на територията на ПП „Витоша“, 2014 г. – включване на допълнителна 

информация от проучване за План‘2 съгласно промени в нормативната уредба. 
 
0.1.2.3.Влезли в сила устройствени планове, одобрени доклади по екологични оценки и 
оценка за съвместимост и становища по екологична оценка и оценка за съвместимост, 
релевантни към територията на парка; 
⇒ През разглеждания период след приемане на План‘1 не са приети устройствени 
проекти по смисъла на Закона за устройство на територията(ЗУТ).  
⇒ Има становище на РИОСВ-Перник относно проекти за рекултивация на три броя 
кариери на територията на ПП „Витоша“ 

 
0.1.2.4.Резултати от извършени проучвания и научни наблюдения; 
⇒ Необходимост от отразяване в АПУ на актуални резултати от извършени проучвания 
и научни наблюдения от експерти на ДПП „Витоша“ и екипи от научни работници, 
експерти от НПО и др. през периода 2005-2014 г. финансирани от държавния бюджет, 
оперативни програми и др. донори; 
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0.1.2.5.Промени в структурата и управлението.  
⇒ С оглед управлението на ПП „Витоша“ да съответства на по-високите изисквания при 
разработване на проектите финансирани по оперативните програми, включващи 
специфична отчетност, мерки за информация и публичност и правилно изразходване на 
средствата на ЕС и държавния бюджет, са направени промени в организацията на работа на 
ДПП и броя на  персонала с привличане на експерти на граждански договори. Тези промени 
включват:  р-л на проект, координатор на проект, мониторинг и докладване, юристконсулт. 
Експерти от ДПП съвместяват работа по проекти и позиция в ЕУП; 
⇒ Последна промяна в структурата на персонала е направена през м.май, 2015 г. със 
Заповед на изпълнителния директор на ИАГ включваща  намаляване на 2 бр.щатни бройки 
и преструктуриране на функции на 2 бр. щатни бройки; 
⇒ Подготовка и планиране на проекти и дейности за програмен период 2014 – 2020 г. 
ДПП „Витоша“ е представила предложение за новия програмен период за утвърждаване от 
ИАГ; 
⇒ Вътрешно-ведомствени промени    
Дейността на ДПП „Витоша“ е определена с  Устройствен правилник на Дирекцията 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. 
 
0.1.3. Необходимост от съвременно управление на ПП „Витоша“, съобразено с 
изискванията на европейското законодателство 

⇒ Промени в Законовата и нормативна уредба свързана с приемането на РБългария в 
ЕС; 

⇒ Финансиране на проекти и дейности по оперативни програми и други донори за 
изпълнение на План‘1 и подобряване управлението на ПП „Витоша“ за периода 2007-2013 г. 
Изпълнение на новите проекти за финансиране през програмен период 2014 – 2020 г.; 
⇒ Законодателна необходимост от ефективно управление на защитената територия и 
като съществен елемент от Националната и Европейската екологична мрежа Натура 2000. 
Актуализираният план за управление на ПП „Витоша“ следва да отчита и значението, 
предмета и целите на опазване на Защитена зона Витоша с идентификационен код  
BG0000113 
 

 
0.2. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН‘2 – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ 
ОБСЪЖДАНИЯ 
 
0.2.1. Процес на разработване 
 
Процесът на разработване на План’2 следва поставените изисквания на Заданието за 
Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., 
в съответствие с поставените изисквания за видовете проучвания, характеристики, анализи 
и оценки по определени критерии и показатели. За изпълнение на поставените цели 
процесът включва създаване на условия от страна на Изпълнителят за включване на 
заинтересованите страни при обсъждане и вземане на важни решения свързани с 
управлението на Природен парк „Витоша“ 
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0.2.2. Участници в процеса 
 
0.2.2.1. Екип от експерти за изпълнение на Договора 
 
В процеса на разработването на План‘2  вземат участие 46 експерти – интердисциплинарен 
състав от ключови и неключови експерти от различни области на науката и практиката, 
представители на научните и академични среди, специалисти от практиката по планиране и 
управление на защитени територии, осигуряващи качествено изпълнение на всички 
изисквания поставени в Заданието за разработване на Плана и оперативна организация на 
дейностите. 
 
Таблица №1: Списък на Екипа от експерти за изпълнение на План‘2 

 
№ Позиция/Име  Дейност 

1 Ключов експерт 1: Ръководител  Екип 
ланд.арх.Димитринка Берберова 

Ръководство на екипа, 
обобщаване на План‘2 
 

2
. 

Ключов експерт 2: Абиотични фактори 
проф.д-р Надка Игнатова 

Хидрохимия, замърсяване на 
водите, водопотребление, 
хидрохимичен мониторинг 

 докторант Панка Бабукова Климат 
 докторант геол. Георги Начев Геология 
 д-р Радостина Ризова-Джоза Геоморфология 
 доц.д-р Даниела Златунова Хидрология и хидрография 

 доц.д-р Пламен Иванов 
д-р Любомир Кендеров Хидробиология 

 проф.д-р Росица Петрова Почви 
3
. 

Ключов експерт 3: Експерт „Гори“ 
инж. Антоний Стефанов  

 доц.д-р Стефан Стоянов 

Климатични промени, стъблен и 
дендрохронологичен анализ; 
здравословно състояние на 
растителноста 

 инж.Георги Налбантов Горска инвентаризация, база 
данни и програмно осигуряване 

 
инж. Емилия Георгиева 
 
 

Горска инвентаризация за 
актуализация на горските 
територии и базата данни. 
Горскодървесна растителност и 
горско стопанство.  Ползване на 
недървесни продукти. Картиране 
за ЦМТ и ГИС-слоеве 

 инж. Ивайло Йорданов 
 

Горска инвентаризация за 
актуализация на горските 
територии и базата данни  

 инж. Ангел Ненов 
Горска инвентаризация за 
актуализация на горските 
територии и базата  данни.  

 инж. Станислав Стамов 
 

Горска инвентаризация  за 
актуализация на горските 
територии и базата данни.  

 инж. Итил  Гадженаков  
 Ловоустроител - Ловна фауна.  
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 инж.Павел Панов Противопожарни дейности и 
устройство 

4 Ключов експерт 4: Растителност и Флора 
   доц. д-р Александър Ташев  

 д-р Анна Гаврилова               Природни местообитания и 
растителни съобщества 

 инж.Илия Петров 
Природни местообитания и 
растителни съобщества, 
ерозионни процеси 

 доц. д-р  Райна Начева Висши растения -  Мъхове 
 гл.ас.д-р Боряна Сиджимова Висша флора 
 Докторант Цветелина Ишева Водорасли 
 доц.д-р Добри Иванов Лишеи 
 доц.д-р Мелания Гьошева Гъби-Макромицети 
5
. 

Ключов експерт 5: Експерт Фауна    
   Зоолог Николай Караиванов Орнитофауна 

 д-р Огнян Тодоров Безгръбначна фауна 
 Доц.д-р Диана Кирин Риби 
 зоолог Красимир Дончев Земноводни и влечуги 
 Зоолог Георги Стоянов Птици 
 доц.д-р Ценка Часовникарова Хищници, дребни бозайници 
 гл.ас.д-р Христо Димитров бозайници 

6
. 

 Ключов експерт 6: Културно наследство и социално - 
икономически аспекти 
икон. д-р  ф.н.  Мариана Драганова                         

 

 арх. Галина Пировска Недвижимо културно наследство 
в ПП и Прилежащите територии.  

  ист. Кета Мирчева 
Културно-историческо наследство 
– нематериално културно 
наследство 

 арх.Мария Арабова- Бояджиева 
Селищна мрежа. Сгради, 
съоръжения, техническа 
инфраструктура. Собственост 

 ланд.арх.Пламен Ненов Туризъм, спорт, услуги, 
туристическа инфраструктура 

 д-р ланд.арх.Диана Малинова - Каратотева 
Актуализация на типология и 
структура на ландшафта от 
План’1.  

 Проф.д-р Екатерина Павлова Комплексен мониторинг 

 Доц.д-р Мариана Дончева - Бонева Състояние на компонентите на 
околната среда 

7
. 

Ключов експерт 7: Експерт по връзки с 
обществеността 
Веселина Паскова                           

 

 Ваня Бижева 

Експерт по връзки с 
обществеността.  Срещи със 
заинтересовани страни 
Подготовка на работни срещи и 
семинари. 

8
. 

Ключов експерт 8: Географски информационни 
системи (ГИС) 
инж. Вахрам  Алтунян                   

 

 инж. Мариан Николов Географска информационна 
система 

 инж.Николина Панова Картография и ГИС 
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0.2.2.2. Участници в процеса на разработване на План‘2 
 
Разработването на План‘2 е със съдействието и участие на Възложителят на Плана за 
управление – Дирекция на ПП „Витоша“, Екип за управление 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.“, Ръководството и експертите на ИАГ, представители 
на МЗХ, на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград, Регионална 
дирекция по горите София, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, ръководства и 
представители на териториалните поделения – ТП ДГС„София“ и ТП ДЛС „Витошко-
Студена“; ръководството и експерти от Дирекция „НСЗП“ – МОСВ, ръководството и 
експерти от РИОСВ-София и РИОСВ-Перник, ръководството и експерти от БДЗБР-
Благоевград, БДДР-Плевен, Централна лаборатория- към ИАОС, УО ОП „Околна среда 
2007-2013 г.“– МОСВ, кметове, гл.архитекти и еколози от общинските администрации, 
представители на общинските съвети на общини Столична, Район „Витоша“, Район 
„Панчарево“, община Перник, Радомир, Самоков, Областни управители и експерти от 
Областна администрация София-град, Област София, област Перник, представители на 
научните и  академични среди, сдружения с нестопанска цел свързани с природозащитата и 
опазване на околната среда, регионалното развитие, туризма, зимни спортове, услуги, 
собственици на поземлени имоти, сгради и съоръжения, проектанти и др.  
 
Екипът на Изпълнителят е получил съдействие от участниците в процеса в следните 
аспекти: 
⇒ Предоставяне от ДПП „Витоша“ на резултати от приключили и разработващи се 
паралелни проекти за територията на ПП „Витоша“ по проект „ Дейности по устойчиво 
управление на Природен парк „Витоша“ – ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
⇒ Принос на Дирекция на ПП „Витоша“  в резултат на експертен опит в управлението 
на процеси и дейности на територията на ПП „Витоша“; 
⇒ Прегледи и становища за приемане от ДПП и ЕУП на доклади, методики и отчети 
от проучвания и изследвания, разработени от Изпълнителя в процеса на разработване на 
Плана, в съответствие на правилата на ОП „Околна среда 2007-2013 г“; 
⇒ Представяне на базова информация от Дирекция на ПП „Витоша“, ЮЗДП-ТП ДГС 
„София“, ТП ДЛС „Витошко-Студена“, Дирекция „НСЗП“, РИОСВ-София, РИОСВ-Перник, 
БД ЗБР-Благоевград, БД ДР-Плевен, Национална лаборатори-София към ИАОС – МОСВ, 
ОП „Управление на общински земи, гори и водни площи“ и др.необходима за План‘2; 
⇒ Съдействие от страна на национални(МОСВ, МЗХ, ИАГ-МЗХ, МРРБ, АГКК-
МРРБ, МТ, МК, МЕ, МИ, ММС, МОН, МТС), регионални(БДЗБР-Благоевград и БДДР-
Плевен, РДГ-София, РДГ-Кюстендил) и местни институции(общински и районни 
администрации) за набиране на необходима допълнителна информация и данни, както и 
разработени и текущи планове, програми и проекти за територията на ПП и Прилежащите 
територии по оперативни програми, донорски проекти и финансирани от държавния 
бюджет; 
⇒ Предоставяне от ръководствата на общинските администрации на виждания и 
предложения свързани с екологичното и  социално-икономическо развитие на общините, 
свързано с ПП „Витоша“; 
⇒ Участия и внасяне на становища на представители от заинтересованите  
институции и организации в работни срещи на експертно ниво и семинари с участие на 
Общественият Консултативен съвет към ДПП „Витоша“ при обсъждане на основни раздели 
и части от План‘2. 
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0.2.2.3. Участие на заинтересовани страни 
 
В процеса на разработване на Плана е осигурена процедура и възможност за активно 
участие на широк кръг заинтересовани страни: Национални държавни/ИАГ-МЗХ, МОСВ-
Д „НСЗП“, ИАОС-МОСВ, МРРБ, МК-НИНКН, МТСП, МТ, академични и научни среди – 
ЛТУ, СУ „Св.Климент Охридски“, Национална спортна академия(НСА), Югозападен 
университет „Неофит Рилски“-Благоевград(ЮЗУ), Аграрен университет-Пловдив(АУ), ИГ-
БАН, ИБРЕИ-БАН, НПМ-БАН, НАИМ-БАН, регионални и местни институции и 
поделения на БДЗБР-Благоевград и БДДР-Плевен - МОСВ, РИОСВ-София, РИОСВ-Перник 
-МОСВ, ИАОС-МОСВ, ЮЗДП - МЗХ, РДГ-София, РДГ-Кюстендил, ТП ДГС „София“ и ТП 
ДЛС „Витошко-Студена“, Областни администрации-София-град, София-област, област 
Перник,  Общински администрации и представители на общински съвети на общини 
Столична, Район „Витоша“, Район „Панчарево“, община Перник, Радомир, Самоков, 
кметове и кметски наместници на селищата в прилежащите на ПП  територии, Сдружения с 
нестопанска цел – БТС-Централно ръководство, Туристически дружества от района на ПП, 
Български Червен кръст -  Планинска спасителна служба, представители на съюзи и камари, 
екологични, природозащитни, за регионално развитие неправителствени организации, 
експерти на проектантски и строителни фирми и представители на бизнес среди, свързани с 
екотуризма, ски-спорта, спортни федерации и клубове, хижари  и собственици и ползватели 
на територията на ПП „Витоша“ и др. 
 
Форми на участие 
⇒ Чрез кореспонденция с писма, становища и предложения от заинтересовани страни; 
⇒ Срещи и предложения в офиса на Плана за управление по конкретни въпроси от 
заинтересовани страни; 
⇒ Участия в работни срещи и семинари за разглеждане и обсъждане на резултати от 
раздели и части от План‘2; 
⇒ Ползване от заинтересовани страни на актуална информация предоставена на сайта 
www.pu-vitosha.com на План‘2 от Изпълнителя, с възможност за задаване на въпроси и 
получаване на отговори; 
 
0.2.3. Изисквания към участниците за разработване на План‘2 
 
⇒ Отговорностите за процеса на разработване, спазване на план-графика за поетапно 
изпълнение на поръчката и качеството на План‘2 са на Ръководителят на Екипа на 
Изпълнителя; 
⇒ План‘2 се разработва съгласно структурата определена от утвърденото Задание от 
министъра на околната среда и водите, съдържанието на План‘2, формата на представяне, 
обсъждането на определени етапи и съгласувания на експертно ниво и със заинтересованите 
страни, следват поставените от Заданието изисквания; 
⇒ Задължение на Изпълнителят е организиране на Обществено обсъждане на Проекта на 
Плана за управление в съответствие с чл.12 (4) от Наредбата за разработване на планове за 
управление на защитени територии; 
⇒ Изпълнителят е инициирал и други срещи извън изискващите се от Заданието за 
Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ за обсъждане на конкретни теми и уточняване на 
елементи от планирането в План‘2 
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0.2.4.Етапи и обществени обсъждания при изготвяне на План‘2 
 
Процесът на разработване на Плана  включва, съгласно утвърденото Задание, следните 
четири етапа в срока на разработване на АПУ: 
 
Първи 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;  
 
Втори етап:  
 Подготовка на проект на Части 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  
 
Трети 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;  
 
Четвърти 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.  
 
С цел обсъждане и приемане на резултатите от изпълнението на дейността, Изпълнителят  
организира, съгласувано с Възложителя, следните работни срещи:  
o Една двудневна среща – след разработване на темите от т.1.8 до 1.11 част 
Характеристика на абиотичните фактори;  
o Една двудневна среща - след разработване на темите от т. 1.12 до т. 1.15 включително 
(раздел Биологична характеристика);  
o Две двудневни срещи:  
- Първа - след разработване на темите от т. 1.16 до т. 1.20 включително (раздел 
Културна и социално- икономическа характеристика);  
- Втора - след разработване на темите от т. 1.21 до т. 1.24 включително (раздел Първа 
оценка);  
o Три двудневни срещи:  
- Първа - след разработване на темите от т. 2.1 до т. 2.5 включително от раздел Втора 
оценка  
- Втора - след разработване на темите от т. 3.1 до т. 3.3 включително от раздел 
Зониране, режими, условия, норми и препоръки за осъществяване на дейности;  
- Трета - след разработване на темите от т. 4.1 до т. 5.1 включително от раздел 
Оперативни задачи и предписания за ползване и част Преглед и изпълнение на целите и 
задачите.  
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В работните срещи и семинарите организирани от Изпълнителя участват представители на 
ДПП „Витоша”, Дирекция „НСЗП” на МОСВ, РИОСВ- София и РИОСВ-Перник ИАГ-МЗХ, 
ЮЗДП, РДГ София и РДГ-Кюстендил, ТП ДГС „София“, ТП ДЛС „Витошко-Студена“, 
Екипа за управление на проекта и експерти от ДПП „Витоша“, членовете на Обществения 
консултативен съвет към ДПП, представители на заинтересовани администрации, научни 
среди, спортни федерации, собственици и ползватели, НПО и др. В Програмите на 
работните срещи и семинари участват ключовите и неключовите експерти на Изпълнителя, 
които представят резултатите от проучванията, оценките и планирането от План‘2. 
Работните срещи се организират в района на ПП „Витоша“ от Изпълнителят. 

 
 В ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЪТРЕШНО ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА, 
ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – са приложени документи по т.0.2.4.: График за 
провеждане на работните срещи и семинари по етапи изискващи се от Заданието, Програми, Покани, Списък 
на поканени, Протоколи от работни срещи и семинари и Присъствени листове от работните срещи и 
семинари. 

 
  
0.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 
0.3.1. Предназначението на План'2 като инструмент за постигане на главните цели 
 
Предназначението на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. е да 
бъде инструмент за управление на Природния парк за 10 г. период на основата на 
актуализирани /нови данни: 

⇒ Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 
разнообразие в тях;   

⇒ Интегриране на всички бази данни  в нов Цифров модел на територията и Географска 
информационна система на горските и безлесни територии, техническа и 
туристическа инфраструктура; 

⇒ Устойчиво ползване на природни ресурси при запазване на традиционни форми на 
поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм; 

⇒ Отразява социално-икономическото и екологично развитие на общините в района на  
Природния парк; 

⇒ Подобрява възможностите за развитие на научни, образователни и рекреационни 
дейности в тях; 

⇒ Планът е средство за Дирекцията на ПП „Витоша“ за управление и реализиране на 
дефинираните нови средносрочни и потвърждаване на дългосрочните цели; 

 
0.3.1.1. Постигане чрез План‘2 на главните цели със съвременни методи и средства  
  Потвърждаване и формулиране на целесъобразни промени във функционалните зони, 

режими и норми; 
  Развитие и приложение на Програми за действие, подкрепящи екосистемния подход и  

процес на управление на Природния парк и прилежащите му територии; 
  Включване на нови и неизпълнени от План‘1 целесъобразни проекти; 
  Разработване на средносрочен Работен план по приоритетност на включените проекти, 

за преодоляване на ограниченията и заплахите;  
  Усъвършенстване на експертния и институционалния капацитет и административните 

структури на Природния парк; 
 

Page 12



 13 

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 

0.3.2. Особености на План'2 
 
⇒ Актуализиране и надграждане на цялата информация от План’1 и допълнително 
събраната в периода на неговото действие, отразяване на тенденциите и ограничителните 
фактори, както и подробен анализ на постигнатите цели от него.  
⇒ План‘2, 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, което определя възможности за дългосрочна визия за 
бъдещето му; 
⇒ Особеност на План’2 е направената актуализация и частична инвентаризация на 
горските  територии в границите на ПП „Витоша“, на основата на извършена през 2008-2009 
г подробна инвентаризация на двете държавни стопанства: ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-
Студена“ – ТП на ЮЗДП, гр.Благоевград. 
⇒ Цифровият модел на горските територии на ПП „Витоша“ за План‘2 е разработен на 
основата на  разработените ЦМ за инвентаризациите на двете ТП – ДГС „София“ и ДЛС 
„Витошко-Студена“ слой „ЛЕСО“ и извършените частични инвентаризации, с отразени 
промени в собствеността, в границите предоставени от Възложителя.   
⇒ Анализи и оценки на екологичното състояние, социално-икономическото развитие и 
планиране на зони и режими, дейности и мерки за опазване и възстановяване на 
местообитания и видове са направени на база на резултатите от извършени за парка 
проучвания през последните години (данните /резултатите/ - предоставени от Възложителя), 
както и на база на собствени проучвания направени през пролетта-лятото на 2015 г.  
⇒ Необходимост от преработване и допълване на данните от приключилия национален 
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на местообитания и 
видове“(Натура 2000), резултатите от който за територията на ПП „Витоша“са непълни. 
Необходимостта е в съответствие с изпълнение на поставеното изискване на Заданието за 
отразяване  на готовият проект в План’2; 
⇒  Реализирането на  осигурена от Екипа качествена и достатъчна публична информация 
по готови раздели и части на План‘2, представена на работни срещи на експертно ниво, 
семинари с представители на ОКС и др. заинтересовани страни за дискусия и механизъм 
чрез публикуване в сайта на ПУ за оперативно ангажиране на Обществеността в 
разработването на ПУ и бъдещото управление на ПП; 
⇒ Съществен нов момент за периода на разработване на План’2 е да не се допуска  
извършване на дейности припокриващи вече финансирани или текущи  дейности и проекти. 
В тази връзка, са проучени голям обем завършени, текущи и планирани проекти по 
действащи в Република България проекти по Оперативни програми и други донори, както и 
проекти финансирани от държавния бюджет, пряко или косвено свързани с ПП “Витоша”.  
⇒ Особеност на План‘2 е необходимостта от отразяване на базата данни от 
разработените  проекти и дейности по Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво 
управление на Природен парк Витоша“ финансиран от Оперативна програма „Околна среда 
2014-2023 г.“ и др. проекти изпълнени от ДПП през периода на действие на План’1, 
подпомагащи процеса на актуализация с План‘2; 
⇒ Отчитане на необходимостта за партньорства и балансиране на интересите и 
развитието на общините в района на Природния парк „Витоша“, необходимостта да се 
идентифицират виждания и инвестиционни намерения на общините и другите собственици 
в границите на ПП и Прилежащите територии за важни екологични и социално-
икономически проекти с отношение и връзка с ПП „Витоша“. Програмите и проектите 
заложени с План‘2 са база за финансиране през новия програмен период 2014-2020 г.; 
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⇒ Осигуряване на връзка на План‘2 с плана за управление (ПУ) на двата резервата (Р), 
чието разработване се извършва паралелно (бенефициент РИОСВ София). 

 
 
1.3. ЗАКОНОВ  СТАТУТ  
 
1.3.1. Исторически преглед на статута и предназначението на територията на ПП 
„Витоша”  
 
1.3.1.1. Режими и функции до обявяване на ЗТ и причини за настъпилите последващи 
промени в статута на територията 

- Първите документирани мерки за района на защитената територия са от края на ХІХ 
век. През 1893 г. Софийското окръжно управление издава заповеди с цел опазване на 
дивеча и борба с бракониерството, като се забранява лова на сърни, елени, кошути, 
диви кози, фазани и глухари на територията на Витоша и Софийски окръг.  

- С Указ № 66 от 14 март 1903 г. на княз Фердинанд се разпорежда частните имоти 
около Владайска река да бъдат отчуждени в полза на държавата, за да се запазят 
водите. от замърсяване. Отчуждаването на тези имотите не  е изпълнено от страна на 
Софийската управа. 

- На 27 август 1895 г. се е състоял знаменитият поход на Алеко Константинов към 
Черни връх, който поставя началото на организирания туризъм в България. 

- В началото на 1926 г. в изпълнение на Постановление на Министерски съвет от 
13 март 1926 г. започва процедура по отчуждаване на високите части на Витоша в 
полза на държавата съгласно Закона за горите, Закона за отчуждаване на 
недвижимо имущество за държавна и обществена полза. Териториите са 
оценявани от специална оценителна комисия и заплатени на собствениците им от 
Държавното съкровище. 
 

1.3.1.2. Развитиетито на законовия статут на ПП „Витоша” и прекатегоризацията му 
съгласно Закона за защитените територии е както следва:  

- С Постановление № IIIа 15422 от 27.10.1934 г. на Министерството на народното 
стопанство(ДВ, бр. 178 от 1934 г) са обявени границите на Национален парк 
„Витоша”; 

- С Указ № 53 на цар Борис ІІІ от 24.12.1938 г., по предложение на Министъра на 
земеделието и държавните имоти и съгласно Закона за защита на родната природа е 
одобрен Правилникът за Народния парк „Витоша“ и включените в него бранища. 
В Правилника са описани границите на парка и на двата резервата в него. Изработена 
е карта на Парк „Витоша“. Описани са подробно забранените и позволени дейности; 

- През 1940 г. се изработва Правилник за строежите на Витоша. В него се определят 
местата в Парка и околностите му, където се допуска строителство, както и 
условията, при които строежът се разрешава;  

- На 13.11.1951 г. Министерски съвет приема Постановление №1388, свързано с 
използването на Народния парк за отдих и спорт на трудещите се и санитарно-
охранителните зони на територията му; 

- С Постановление № 621 от 01.08.1952 г. на Министерски съвет площта на Народен 
парк „Витоша“ е установена на 22725.8 ха;  

- С ПМС № 987 от 22.12.1952 г. се утвърждава Плановото задание за изработване на 
Паркоустройствен и застроителен план на Народен парк „Витоша“.  
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- С ПМС №П-330 от 01.06.1953 г. се утвърждава идейният проект за устройството на 
Народен парк „Витоша“ и управлението му се прехвърля от държавата на Столична 
община; 

- Със Заповед на Комитета по опазване на околната среда № 1075 от 23.11.1981 г. е 
увеличена площта на Народен парк „Витоша” от 22725.8 ха на 26547.0 ха. 

- Със Заповед № 82 от 08.02.1991 г. на Министерството на околната среда  площта на 
Народен парк „Витоша” е увеличена от 26547.0 ха на 26 606 ха.  

- Със Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на МОСВ Народен парк „Витоша” е 
прекатегоризиран в Природен парк със същото име. 

- Със Заповед № РД-179 от 01.03.2004 г. на МОСВ площта на парка е увеличена до 
днешните 27 079.114 ха. 

- Планът за управление на Природен парк „Витоша“ е приет с Решение № 305 от 
22.04.2005 г. на Министерски съвет и е задължителен за изпълнение в периода 
2005-2014 г., до приемане на нов актуализиран план за управление. 

 
1.3.1.3. Хронограма на действалите и действащите закони и подзаконова нормативна база и 
техния времеви обхват, отнасящи се до управлението на горските и земеделски имоти в ПП 
„Витоша“ и тяхната регулация и управление 
 
ХРОНОГРАМА 
на действалите закони и подзаконова нормативна база в техния времеви обхват 
касаещи управлението на горски и земеделски имоти в ПП „Витоша” и 
тяхната регулация и управление 
 
№ Закони и подзаконова  

нормативна база 
Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

1. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 
1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 
2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 
Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 
Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 
от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. 
бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. 
ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. 
ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. 
ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 
2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 
2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 
2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

От 
11.11.1998г. 
продължава 

Урежда категориите 
защитени 
територии, тяхното 
предназнач. режим 
на опазване, 
ползване, обявяване 
и управление. 

2. ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 
Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 
Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 
Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 
29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 
9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. 
бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. 
ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и 
доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 
2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 
Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. 
бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

В сила от 
09.08.2002 г. 

Урежда 
отношенията между 
държавата, 
общините  
юридическите и 
физическите лица по 
опазването и 
устойчивото 
ползване на 
биологичното 
разнообразие в 
РБългария 
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№ Закони и подзаконова  
нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

3.  ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 
Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. 
бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., 
изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 
от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. 
бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., 
изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 
2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 
2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 
2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 
Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 
от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 
от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. 
бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., 
изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., 
изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. 
и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. 
бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. 
бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 
 

В сила от 
29.09.2002г. 
продължава 

Урежда:  
- опазването на 
околната среда; 
 - съхраняването на 
биолог.ичното 
разнообразие; 
- опазването и 
ползването на 
компонентите на 
околната среда; 
- осъществяването 
на контрол върху 
състоянието на 
околната среда и др. 

4. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ В сила от 
29.12.1997 до 
09.04.2011г. 

Урежда 
управлението, 
възпроизводатвото, 
Ползването и 
опазването на 
горите в Р България. 

5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 
Приет с ПМС № 80 от 06.04.1998 г. 
Обн. ДВ. бр.41 от 10 Април 1998г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., 
попр. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 
2003г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 
Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 6 
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 
31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.89 от 
14 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.76 от 28 Септември 2010г., изм. 
ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г. 
 

В сила от 
10.04.1998г. 
продължава 

Регламентира 
условията и реда за 
стопанисването, 
управлението, 
възпроизводството, 
ползването и 
опазването на 
горите и земите от 
горския фонд, както 
и отношенията, 
свързани с правото 
на собственост 
върху тях. 

6. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ 
Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., 
изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 
2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 
Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. 
ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. 
ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 
2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 
2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

В сила от 
09.04.2011г. 
продължава 

Урежда опазването, 
стопанисването и 
ползването на 
горските територии 
в  
Р България, с цел 
гарантиране на 
многофункционално 
и устойчиво 
управление на 
горските екосистеми 

Page 16



 17 

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 
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Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., 
изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 
2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 
2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 
Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 
Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 
от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. 
ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 
от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. 
бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. 
бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 
2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. 
бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. 
бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. 
бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., 
изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., 
изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 
2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 
Ноември 2009г., 
изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 
2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 
2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 
2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 
2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 10 
Април 2012г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 
18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. 
бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. 
ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. 
бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., доп. 
ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 
2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 
Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. 
ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 
2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 

В сила от 
31.03.2001 г. 
продължава 

Урежда 
обществените 
отношения, 
свързани с 
устройството на 
територията, 
инвестиционното 
проектиране и 
строителството в  
Р България, и 
определя 
ограниченията 
върху собствеността 
за устройствени 
цели. 

8. ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ 
Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 
2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 
Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 
16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. 
бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.80от 9 Октомври 2009г., изм. 
ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28от 5 Април 
2011г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 
Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

В сила от 
07.04.2000 г 

Законът урежда 
управлението на 
дейностите по 
опазване и устойчиво 
ползване на 
лечебните растения, 
включително 
събирането и 
изкупуването на 
получаваните от тях 
билки. 
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9. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР 
Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 
2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.36 от 30 
Април 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. 
бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. 
бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 
2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 
2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 
Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. 
бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 
2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

В сила от 
25.07.2000 г 

Този закон урежда 
организацията, 
финансирането, 
създаването, воденето 
и ползването на 
кадастъра и имотния 
регистър. 
 

10. 
 

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА 
Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 
1958г., изм. ДВ. бр.90 от 8 Ноември 1960г., изм. ДВ. бр.99 от 20 
Декември 1963г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 1973г., изм. ДВ. бр.27 
от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.54 от 12 Юли 1974г., изм. ДВ. бр.87 
от 8 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.55 от 14 Юли 1978г., изм. ДВ. 
бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 1985г., изм. ДВ. 
бр.14 от 19 Февруари 1988г., изм. ДВ. бр.91 от 2 Декември 1988г., 
изм. ДВ. бр.38 от 19 Май 1989г., изм. ДВ. бр.31 от 17 Април 1990г., 
изм. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 
1996г., изм. ДВ. бр.100 от 31 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 
Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.59 
от 21 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 
от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. 
бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. 
ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 
2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.57 от 26 
Юли 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. 
бр.107 от 24 Декември 2014г. 

В сила от 
16.11.1951г. 
продължава 

Урежда 
собствеността, 
другите вещни 
права и тяхното 
придобиване, 
изгубване и защита, 
както и владението 
и вписванията. 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 
Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 
1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., доп. ДВ. бр.61 от 31 Юли 
1997г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.93 от 11 
Август 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. 
бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., изм. 
ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., 
изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., 
изм. ДВ. бр.38 от 17 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 
2002г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 
2004г., доп. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 12 
Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 
от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 
от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. 
бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., 
изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., 
изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 
2009г., изм. ДВ. 

В сила от 
01.01.1996г. 
продължава 

Урежда 
придобиването, 
управлението и 
разпореждането с 
имоти и движими 
вещи - държавна 
собственост, както и 
актуването на имоти 
- държавна 
собственост, освен 
ако в специален 
закон е предвидено 
друго. 
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 бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. 
бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. 
бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. 
бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. 
ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 
Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 
от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. 
бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 
2014г. 

  

12. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА 
СОБСТВЕНОСТ 
Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 
2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 
2008г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 
Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.25 
от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.93 
от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. 
бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. 
бр.69 от 3 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. 
ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 
2011г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2012г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 
2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.80 от 13 
Септември 2013г., изм. ДВ. бр.87 от 4 Октомври 2013г., доп. ДВ. 
бр.13 от 14 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., 
изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г. 

В сила от 
29.092006г. 
продължава 

Урежда условията и 
редът за прилагане 
на Закона за 
държавната 
собственост относно 
придобиването, 
управлението и 
разпореждането с 
имоти и вещи - 
държавна 
собственост, както и 
актуването и 
отписването от 
актовите книги на 
имотите - държавна 
собственост. 
 

13. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 
Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 
1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.22 от 24 
Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.23 
от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.64 
от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 
от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 1999г., изм. ДВ. 
бр.26 от 29 Март 2000г., доп. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. 
бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., 
изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., 
изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 
2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 
2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 
Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 
13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 
Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. 
бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. 
и доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 
Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 
26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. 
бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 

В сила от 
01.06.1996г. 
продължава 
 

Урежда 
придобиването, 
управлението и 
разпореждането с 
имоти и вещи - 
общинска 
собственост, освен 
ако в специален 
закон е предвидено 
друго. 

Page 19



 20 

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“  
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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 

№ Закони и подзаконова  
нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

14. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 
Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 
2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 23 Март 
2001г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 28 
Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 
от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. 
бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. 
бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. 
ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 
2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 
2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 
2012г., доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., доп. ДВ. бр.27 от 15 
Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 
Ноември 2014г. 

В сила от 
27.04.1996г. 
продължава 
 

Урежда опазването 
от увреждане, 
възстановяването и 
подобряването на 
плодородието на 
земеделските земи и 
се определят 
условията и редът за 
промяна на тяхното 
предназначение. 
 

15. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  /  ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И 
ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, 
БР. 14 ОТ 2015 Г.), 
Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 1991г., попр. ДВ. бр.20 от 12 Март 
1991г., изм. ДВ. бр.74 от 10 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.18 от 2 
Март 1992г., изм. ДВ. бр.28 от 3 Април 1992г., изм. ДВ. бр.46 от 4 
Юни 1992г., изм. ДВ. бр.105 от 31 Декември 1992г., изм. ДВ. 
бр.48 от 4 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.64 от 27 Юли 1993г., изм. ДВ. 
бр.83 от 30 Септември 1993г., изм. ДВ. бр.80 от 30 Септември 
1994г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Май 1995г., изм. ДВ. бр.57 от 23 Юни 
1995г., изм. ДВ. бр.59 от 30 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.79 от 17 
Септември 1996г., изм. ДВ. бр.103 от 3 Декември 1996г., изм. ДВ. 
бр.104 от 6 Декември 1996г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., изм. 
ДВ. бр.87 от 1 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Октомври 
1997г., изм. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.124 от 23 
Декември 1997г., изм. ДВ. бр.36 от 31 Март 1998г., изм. ДВ. 
бр.59 от 26 Май 1998г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Юли 1998г., изм. ДВ. 
бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. 
ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 
2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 
2002г.,изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 18 
Февруари 2003г.,изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. 
бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. 
бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. 
ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 
2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 
2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 
Януари 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. 
бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. 
бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 
2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 
Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.,изм. и доп. ДВ. 
бр.25 от 27 Март 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.,изм. ДВ. 
бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 
2013г.,изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 7 
Май 2014г., изм. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 
Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. 
ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.,изм. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. 
 

В сила от 
01.03.1991 г 

Законът урежда 
собствеността и 
ползването на 
земеделските земи. 
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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 

№ Закони и подзаконова  
нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

16. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД 
Обн. ДВ. бр.110 от 25 Ноември 1997г., изм. ДВ. бр.33 от 24 Март 
1998г., изм. ДВ. бр.59 от 26 Май 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 
Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Май 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 
20 Март 2001г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 
30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 
22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г.,изм. ДВ. 
бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. 
ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 
2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 
2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 
Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. 
бр.80 от 9 Октомври 2009г. 

В сила от 25 
Ноември 
1997г 

закон урежда 
възстановяването на 
собствеността върху 
горите и земите от 
горския фонд. 

17. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 
Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.100 от 31 
Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. 
бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. 
бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001г., изм. ДВ. 
бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004г., изм. ДВ. 
бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 
2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 
2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 4 
Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 
20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.35 
от 8 Май 2012г. 

В сила от 
07.10.1996г. 
продължава 
 

Определя условията, 
реда, 
отговорностите, 
правата и 
задълженията на 
държавните и 
общинските органи, 
специализираните 
служби, физическите 
и юридическите 
лица при прилагане 
на Закона за 
опазване на 
земеделските земи  

18. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 
СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 
(ЗСПЗЗ) 

В сила от 
03.051991г. 
продължава 

Урежда прилагането 
на  ЗСПЗЗ  

19. ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 
Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 26 от 20.03.2001 г., бр. 77 
от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г., доп., бр. 88 от 
4.11.2005 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в 
сила от 1.01.2007 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 
29.04.2008 г., изм., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. 
и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., изм., бр. 80 от 
9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., изм., бр. 73 от 
17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., 
изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 
от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 77 
от 4.10.2011 г., в сила от 4.10.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в 
сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 77 от 
9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 
15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.; Решение № 4 на КС на РБ от 
4.07.2013 г. - бр. 62 от 12.07.2013 г. 
 

В сила от 
26.09.2000 г.. 
продължава 

Законът урежда 
отношенията, 
свързани със 
собствеността, 
опазването и 
стопанисването на 
дивеча, 
организацията на 
ловното стопанство, 
правото на лов и 
търговията с дивеч 
и дивечови 
продукти. 
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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 

№ Закони и подзаконова  
нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

20. ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и 
доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 
29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г. кн. 5/2001 г., стр. 300 т. 5, р. 4, № 
510 

В сила от 
1 януари 200  
г., с изкл. на  
46, т. 1, относн  
чл. 35, ал. 1,  
6, която влиза  
сила от  
януари 2007 г 

С този закон се 
уреждат 
отношенията, 
свързани със 
собстве-ността, 
организация-та, 
управлението, 
ползването и опаз-
ването на рибните 
ресурси във водите 
на Република 
България, 
търговията с риба и 
други водни 
организми. 

21. ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 
Обн., ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г., изм. и доп., бр. 22 от 11.03.2003 г., 
бр. 74 от 3.09.2005 г., в сила от 13.09.2005 г., изм., бр. 88 от 
4.11.2005 г. кн. 8/98 г., стр. 66; кн. 4/2003 г., стр. 114; кн. 10/2005, 
стр. 335 т. 1, р. 6, № 685 

В сила от 5 
юли 1999 г. 

урежда обществените 
отношения, свързани с 
пускането на пазара, 
регистрирането, 
пускането в употреба, 
спирането от работа, 
контрола по технич. 
състояние и 
безопасността на 
земеделската и 
горската техника и 
придобиването на 
правоспособност за 
работа с нея. 

22. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА 
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., 
изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., 
изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 
2009г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 
Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

В сила от 
28.01.2007 г. 

 

Определя 
специфичните 
правила и нормативи 
за устройството и 
застрояването на 
територията на 
Столичната община. 

 
 

 
1.3.2. Актуален законов статут на Природен парк „Витоша”  
 
Правната рамка за управление на ПП, включва освен изброените по-горе действащи закони, 
още и не малък брой наредби, които регламентират осъществяването на конкретни дейности 
на територията на ПП.  
 
1.3.2.1. Свързани с управлението на защитените територии 
 
o НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии 
Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 
20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г.  

 
o НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.05.2005 г., издадена от 
МРРБ, Обн.ДВ. бр.41 от 13 май 2005 г., изм.ДВ. бр.16 от 21 февруари 2006 г., изм.ДВ. бр.82 
от 21 октомври 2011 г.; 
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o НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни 
видове територии и устройствени зони, издадена от МРРБ, обн.ДВ, бр.3 от 2004 г.; изм. 
И доп., бр.10 от 2005 г.; Решение  № 653 на ВАС от 2005 г. – бр.11 от 2005 г.; изм. и доп., 
бр.51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр.41 от 2008 
г., бр.76 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.; 
 
o НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 
планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) в сила от 01.08.2001 г., 
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. 
бр.57 от 26 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., 
изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.56 от 
8 Юли 2014г.; 
 
o НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г.. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти,  в сила от 05.06.2001 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 
2009г., изм. ДВ. бр.96 от 4Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., изм. 
ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г. 
 
 
1.3.2.2. Свързани с управлението и стопанисването на горските територии 
 
o Регламент 995/2010 на ЕК (Регламент за дървесината) от 28.03.2014 г.  
 
o НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013-2020 г, Приета от Министерски съвет 
на 27.11.2013 г.  
  
o Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023г. 
 
o Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите 
 
o НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, oбн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; 
изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.  

 
o РЕЖИМИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В НАТУРА 2000, 
Спец.приложение, съгласно Гл.IV на НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011г , доп. ДВ бр. 63 от 
16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. 

 
o НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и 
порои и строеж на укрепителни съоръжения 

 
o НАРЕДБА № 2 от 7 февруари 2013 година  за условията и реда за залесяване на 
горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и 
стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените 
култури, тяхното отчитане и регистриране 

 
o НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ 
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ПРОДУКТИ, Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила 
от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г. 

 
o НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии, в сила от 
16.08.2011 г. Приета с ПМС № 236 ОТ 3.08.2011 г, Обн. ДВ бр. 63 от 16 август 2011 г. 
 
o НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските 
територии от пожари, Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на 
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 18.05.2012 г. 
 
o НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, 
регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, 
събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, 
търговия и внос, Обн. - ДВ, бр. 93 от 27.11.2012 г.;  
 
o НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА 
ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В сила от 07.02.2012 г., Издадена от Министерството на 
земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.11 от 7 
Февруари 2012г. 
 
o НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ, Обн. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г 
 
o НАРЕДБА № 12 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ, Обн. ДВ. бр.2 от 6 
Януари 2012г. 
 
o НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ ЦЕНИ, ЦЕНИ ЗА 
ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ПЛОЩИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И 
СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД, Приета с ПМС № 252 от 
06.11.2003 г. Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. 
ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 
2010г; 
 
o НАРЕДБА № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без 
промяна на предназначението им. Издадена от  МЗХ, МРР, обн. ДВ, бр.68 от 15.08.2014 
г. 

 
o НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и 
на ловностопанските райони в Република България.  Издадена от министъра на 
земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 27 от 1.04.2004 г., в сила от 1.04.2004 г., изм., бр. 80 от 
7.10.2005 г. кн. 5/2004 г., стр. 274 
 
o НАРЕДБА № 2 от 11.01.2005 г.  за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд, Издадена от 
министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 8 от 21.01.2005 г. кн. 2/2005 г., стр. 397; 
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1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 
 
При проучването на съществуващи планове и проекти за територията на ПП „Витоша” са 
установени следните разработки: 
 
1.6.1. Проекти и дейности през периода на подготовка и действие на План’1 за 
територията на ПП „Витоша“ – възложени/изпълнени от ДПП „Витоша“ 
 
 Проект “Картиране на храстови съобщества, прироритетни за Европейската 

общност, съгласно Директивата за защита на хабитатите в субалпийския пояс 
на ПП „Витоша” – доц.д-р Петър Желев, ст.ас.Мариус Димитров, ст.ас.Евгени 
Цавков, 1999 г. В субалпийския пояс на Витоша по проекта са установени и 
картирани 5 типа местообитания включени в Приложение 1 на Директива 92/43; 
 

 Възстановяване на балканската дива коза в ПП „Витоша“, Договор 02.04.2002 г. 
НДЕФ Изградени размножителни заграждения и са уловени 24 бр. кози от Родопите 
и пуснати в загражденията; 
 

 Научноизследователски проект ,,Микологично проучване на представителни 
растителни съобщества в ПП „Витоша“, 2001-2003 г., Българско Микологично 
дружество - съвременен източник на информация за гъбите в ПП ,,Витоша”; 
 

 Проект „Проучване на  приизворните  торфища в ПП „Витоша”,  ст. н. с. II ст. 
д-р Анна Ганева, ас.д-р Росен Цонев, 2004 г. Проучени са  на мъховете в горските 
торфища в ПП „Витоша“; 
 

 Проект “Проучване на крайречните съобщества на ПП „Витоша“ съгласно 
договор №5/25.06.2004 г., гл.ас.Евгени Цавков, 2004 г. Изследваните съобщества 
се отнасят към 91E0 * Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). Обектите включват Добри дол, 
Струма, Матница, Танчовица, Владайска, Боянска, Драгалевска, Стара река, 
Янчовка река, Бистришка, Куртова; 
 

 „Проучване на състоянието на планинския явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss) 
на територията на ПП „Витоша“” – Възложител:Д ПП „Витоша“,  Изпълнител: 
студент от ЛТУ – Ал. Дунчев, 2005 г. Направено е проучване на 
разпространението на планинския явор (Acer heldreichii) на територията на 
парка, оценка на неговото здравословно и репродуктивното състояние и 
картиране на находищата 
 

 Проект „Проучване на горскоплодни видове в южните части на ПП „Витоша” – 
Момчил Панайотов, 2005 г. Изследването обхваща долините на реките 
Кладнишка, Матница, Струма и Добри дол. 
 

 Натура 2000 на Витоша – Пътеводител на природните местообитания от 
значение за Европейската общност, ЕкоАрк, 2005 г. Представени са 27 бр. 
природни местообитания от мрежата Натура 2000, които се срещат на Витоша, 
заедно с тяхната характеристика; 
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 Проект „Борбата срещу корояда-типограф (Ips typographus L.) и 
възстановяването на засегнатите смърчови гори в ПП „Витоша”, Работен 
доклад до Дирекцията на ПП “Витоша”, Ал.Дунчев, 2006 г. Представена е 
аргументация за отрицателния ефект от отсичането на напуснати короядни дървета 
и е подчертано значението на мъртвата дървесина за естественото възобновяване на 
гората и опазването на биоразнообразието в дългосрочен план; 
 

 Проучване състоянието на редки и консервационно значими видове мъхове в 
ПП „Витоша“ – ст.н.с. II ст. д-р Анна Ганева, 2006-2009 г.; 
 

 Доклад на тема: „Мониторинг във ветровални и короядни петна в смърчовите 
гори на Природен парк  „Витоша“, Възложител:ДПП „Витоша“, 
инж.Ал.Дунчев, 2007 г. 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; 
 

 Възстановяване и устойчиво управление на горските екосистеми на 
територията на ПП „Витоша“, 2007 – 28.02.2009, Изготвяне и прилагане на План 
за действие за възстановяване и опазване на смърчовите гори в парка; 
 

 Подновяване на туристическата инфраструктура на територията на ПП 
„Витоша“, 2008 г. Подменени 191 насочващи табели по популярни маршрути; 6 
бр.табла информиращи за приноса на ЧЕЗ-Груп; 
 

 Лесоустройствен проект на ДЛС „Витошко-Студена”, област Перник, 
Агролеспроект ЕООД, 2008 г. По проекта се изпълняват горскостопански и 
ловностопански мероприятия на територията на ТП ДЛС „Витошко -Студена” през 
периода 2008-2017 г.; 
 

 Лесоустройствен проект на ДГС „София”, област София, Агролеспроект 
ЕООД, 2009 г. По проекта се изпълняват горскостопански и ловностопански 
мероприятия на територията на ТП ДГС София през периода 2009-2018 г.; 
 

 Проект „Картиране на природни местообитания и свързаните с тях синтаксони 
в Боснешкия карстов район на територията на ПП „Витоша“, Сълза Тодорова, 
СУ  „Св.Климент Охридски“, Биологичен факултет, 2008 г. Картирани са 
местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco Brometalia) и 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни 
съобщества в Боснешкия карстов район; 
 

 Ремонт на туристическа инфраструктура по р.Бистришка и р.Янчовска, 2008 г. 
Възстановени 30 км.тур.алеи по маршрутите в парка; 
 

 Проект: Зелен кът Тойота, 2008 г. Залесени 7 500 дървета на площ 25 дка, 
изградена и възстановена туристическа инфраструктура, информационни табла и 
издадени серия информационни материали(брошури, дипляни, тениски, стикери и 
др.; 
 

Page 26



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 

 27 

 Степен на увреждане на тревната покривка и мерки за подобряване на 
състоянието по ски писта „Витошко лале”,  консултантска оценка, проф. Д. 
Пеев, 2009 г. Предложени са методи и подходи за ограничаване на ерозията и 
възстановяване на тревната покривка; 
 

 Проект: Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и 
умения, използвани в България, 2009-2011 г. Изграден и оборудван е 
функциониращ Детски Екостационар „Белите брези“ от 2012 г.; 

 
 План за управление на речните басейни(ПУРБ) в Дунавски басейн, р. Искър за 

2010-2015 г. Планираната в Плана „Програма от мерки” са за постигане и 
поддържане доброто състояние на водите; 

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

Струма за 2010-2015 г. Планираната в Плана „Програма от мерки” са за постигане и 
поддържане доброто състояние на водите; 
 

 Проучване на биоразнообразието на водрораслите в някои  Натура 2000 
местообитания на територията на ПП „Витоша“, Стойнева, М., Иванов, П., 
Узунов, Б., Ишева, Ц., Рашкова, 2010 г. 
 

 Проект №0574R2 PERIURBAN - Парковете в периферията на урбанизираните 
територии – подобряване на условията на околната среда, 2010 – 2012 г. 
Програма: INTERREG Разработени: Проект: Териториален анализ на природен парк 
„Витоша” в качеството му на крайградска природна територия - Парковете в 
периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната 
среда),„Екоиновации“ ООД, 2010 г; План за действие за прилагане на добри 
практики за управление в Природен парк „Витоша“ в качеството му на периурбан 
територия, РИВЕКС 99, 2012 г.; Задание за актуализация на План за управление на 
Природен парк „Витоша“ с период на действие 2014-2024 г., 2012 г. РИВЕКС 99; 
 

 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, 2010 г. Според предварителна оценка при реализиране на СПУП 
очакваните засегнати площи са в размер на 165.25 ха; 

 
 Проект: „Проучвания върху състоянието на планинския явор(Acer heldreichii 

Orph. ex Boiss) на територията на Природен парк „Витоша“,  гл.ас. Евгени 
Цавков, 2011 г. Проучването на находищата на планинския явор на територията на 
ПП „Витоша“ се базира изцяло на установените находища от проучването на 
инж.Ал.Дунчев през 2005 г.; 
 

 Проект LIFE08 NAT/BG/000281 - Опазване и възстановяване на 11 типа 
природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в  
българските гори (Възстановяване на клек в ПП „Витоша” и 92А0 Крайречни 
галерии от Salix alba и Populus alba – площ 5 дка). Проектът е реализиран изцяло 
с ръчен  доброволчески труд. 
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 Проект: „Устойчиво управление на торфищата във връзка с опазване на 
биоразнообразието, въглеродния баланс и промените в климата - Дейност: 
„Определяне на видовия състав на растенията (вкл. мъховете) в 
представителна извадка от торфищните комплекси в ПП „Витоша“,  доц. д-р 
Райна Начева,  доц. д-р инж. Мариус Димитров, 2013 г. Установени са 136 вида 
висши растения в торфищните комплекси на територията 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; 
 

⇒ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”; ОПОС, Финансиран с 
Договор №  58301 – С – 003 от 31. 07. 2009г.  

 
 Дейност 1. Управление на проекта – дейността е приключила; 

 
 Дейност 2. Дейности за информация и публичност (дипляна за Евр. Лалугер, 

плакати, ГЕОСОФТ ЕООД, 2010 г.; Дипляна за възстановяване на целеви 
местообитания, „НЕО АРТ” ООД, 2011-2012 г.; организиране и провеждане на 
събития, "Афордабъл Модулар Констръкшън", 2012 г.; изработка на 
пластмасови плаки с отпечатан текст за постоянните обяснителни табели- 
информация ОПОС, ЕТ Искра Върбанова – Алпина, 2012 г.)- Отпечатани  
дипляни  за евр. лалугер – 1000 бр.;  за  балк. дива коза – 1000 бр., за 
„възстановяване целеви прир. на местооб.” печат на 1000 бр.; за флора – 1000 бр.;  за 
за фауна – 1000 бр.; за турисъм – 1000 бр.; за постигнати резултати по проект – 1000 
бр.; провеждане на пресконференции – 2 бр., на прес-турове –  2 бр. и изработване и 
поставяне на табели и ПВЦ-табла – 20 бр. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 3. Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане 
на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП - събирани 
вкоренени и засадени  резници/фиданки от Clematis alpina – 200 бр, Acer heldreichii – 
400 бр, Taxus baccata – 400 бр. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 4: „Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 
9110, ограничаване на възможностите за заемане на нови площи или възстановяване,  
и залесяване на освободените петна. – Букови гори от типа Luzulo fagetum” - 
изпълнение: изкоренени, окосени и изнесени до сметища растения от вида Fallopia 
japonica – дейността е приключила; 
 

 Дейност 5. Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и 
мечката в ПП „Витоша” чрез разработване и инсталиране на електронна 
охранителна система за регистриране на изстрелибракониерството върху 
балканската дива коза и мечката в ПП „Витоша” чрез разработване и 
инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели - 
изработена е и е монтирана на терен система за локализиране на изстрели с 
дългоцевно огнестрелно оръжие на територията на ПП „Витоша” – дейността е 
приключила; 
 

 Дейност 6: Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската 
дивата коза на територията на ПП „Витоша” - закупени са: три броя GPS-
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нашийници с цел мониторинг на популацията на дивата коза; 3 бр. челници и въжета 
за траплинии и пружини за траплинии /примки/; изработен е специализиран сандък 
за транспортиране на уловените диви кози от мястото на улаването до територията 
на ПП „Витоша”; Общо за периода са уловени 6 бр. диви кози – дейността е 
приключила; 
 

 Дейност 7:  Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския 
лалугер: - уловени 13 лалугера и е проследена тяхната адаптация на територията на 
ПП „Витоша”; окосени са 20 дка. в м. Могилата; изградена е временна ограда за 
лалугери; извършени са консултации за реинтродукцията на европейския лалугер; 
извършено е  окосяване на тревната растителност на площ от 50 дка. в м. Купена; 
извършено проучване на находищата на евр. лалаугер и анализ на състоянието на 
находищата на евр. лалугер на територията на ПП „Витоша”; разработен  наръчник 
за работа с доброволци при провеждане на дейности по наблюдение на процеса на 
възстановяване и аклиматизация на европейския лалугер в парка; извършено 
наблюдение на адаптационно съоръжение за европейски лалугер, подхранване на 
лалугери; уловени 40 бр. лалугери; изработени са и са доставени 4 бр. 
радионашийници за лалугери, които сe поставят на животните с цел мониторинг на 
популацията на европейския лалугер – дейността е приключила;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 Дейност 8:  Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 6 туристически 
маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута – 
дейността е приключила; 
 

 Дейност 9: Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен 
стационар „Белите Брези” – ЕИП; Възстановено оборудването на съществуващ 
трафопост – дейността е приключила; 
 

 Дейност 10. Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в 
парка и ръководство за интерпретация. Изработена е обща интерпретационна 
програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация – дейността е 
приключила; 
 

 Дейност 11. Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по 
поречието на  Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река 
Струма ( местообитание 91Е0). Произведени са 6000 бр. фиданки от бяла върба; 
произеведени фиданки от бяла и зелена елша, като по договор е било заложено да 
бъдат произевдени 1000 бр. фиданки, а изпълнителя реално е произвел 350 бр. от 
бяла елша – дейността е приключила; 
 

 Дейност 12. Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и 
пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране 
на достъпа и експонация. Направена геодезична снимка на Тронната зала на 
пещера Духлата в ПП „Витоша” – дейността е приключила; 
 

 Дейност 13. Подържане и възстановяване на местообитанията на 
жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване 
на интерпретационен кът на земноводните. Възстановени са Симеоновските езера 
- 4 на брой, с цел да станат пригодни местообитания за земноводни. Възстановено е 
езеро пред заслон Кикиш, като целта е то да стане пригодно за местообитание на 
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земноводни – дейността е приключила; 
 

 Дейност 14. Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – 
Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез 
проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични 
водохващания в ПП „Витоша”. Проектирани са санитарно-охранителни зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на 15 бр. 
водохващания в ПП “Витоша” – дейността е приключила; 
 

 Дейност 15. Одит. Извършен е независим одит, проверка на разходи, като одита е 
направен на няколко етапа от изпълнението на проекта – дейността е приключила; 

 
⇒ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „ВИТОША” - ФАЗА II”; ОПОС, Финансиран с Договор 
№  Номер на договора 5103020-С-001 от 17.01.2012 

 
 Дейност 1: Подпомагане на популациите на редки, защитени и уязвими видове 

растения на територията на ПП „Витоша” (Закупен е високопроходим 
автомобил Toyota Hilux 2.5-D-4D Comfort, „ТМ Ауто” ЕООД, 2012; 
Производство на посадъчен материал от мушмуловидна скоруша (Sorbus 
chamaemespilus) по метода „in vitro”, „Сортоизпитване – Елена” ООД, 2014 г.; 
Събиране на семенен и вегетативен материал и производство на индивиди от 
Salix pentandra, Sorbus chamaemespilus, Gentiana lutea и Galanthus elwesii, 
„Горски дар” ООД, 2014 г.). Засадени са 200 нови индивида от елвезиево кокиче  в 
парка. Произведени са и 200 индивиди жълта тинтява – дейността е приключила; 

 
 Дейност 2: Опазване и експониране на забележителни дървесни екземпляри на 

територията на ПП „Витоша”(Събиране на семенен и вегетативен материал и 
производство на фиданки от забележителни и вековни дървета, „Горски дар” 
ООД, 2012 г.; Изработване и поставяне на ограда около забележителни и 
вековни дървета, „АБиЮ Инженеринг“ ООД, 2014 г.; Изработка и поставяне 
на информационни метални табла за забележителните дървета, Еффект Груп 
ООД, 2013 г.; Изработка и поставяне на информационни табели, Еффект Груп 
ООД, 2013 г.). При около двадесет забележителни дървета са изградени 17 броя 
дървени огради. Поставени са 30 бр. информационни  табели. Произведени са 80 
броя фиданки – по 10 броя от 8 дървесни вида. Изработени са 8 броя метални 
информационни табели – дейността е приключила; 
 

 Дейност 3: Определяне и защита на важни територии за недопускане на 
безпокоенето на кафявата мечка(Улов на мечки и маркирането им с GPS-GSМ 
нашийници, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, 2014 г.; Картиране на 
бърлогите и обозначаване на районите обитавани от мечки с предупредителни 
табели Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, 2014 г.; Доставка на GPS-GSМ 
нашийници за мечките, Модерни Технологии за Управление на Дивата 
Природа ЕООД, 2013 г.; Залесяване с горскоплодни видове, Вива-Лес-2 - ООД, 
20015 г.; Закупуване на векторна специализирана карта на районите обитавани 
от мечки в ПП „Витоша”, „ГЕОКАД 93” ЕООД, 2014 г.; Обектив 400 мм с 
конвертор и филтър, Дружество по ЗЗД „Обединение за доставка на оборудване 
за ПП „Витоша”, 2013 г.; Раници, Дружество по ЗЗД „Обединение за доставка 
на оборудване за ПП „Витоша”, 2013 г.; GPS устройства, Дружество по ЗЗД 
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„Обединение за доставка на оборудване за ПП „Витоша”, 2013 г.; GPS 
устройства, 2013 г.)  Уловени са и са маркирани с GPS-GSM нашийници две мечки. 
Изработени и монтирани са 10 броя информационни табели за  районите най-често 
обитаеми от мечки. Закупена е специализирана векторна карта и регистри  в цифров 
вид на CD – два екземпляра. Засадени са 200 броя горскоплодни фиданки (брекина, 
офика, дива круша, киселица, скоруша) – дейността е приключила; 
 

 Дейност 4: Завършване на програмата за възстановяване на Балканската дива 
коза на територията на ПП „Витоша” (Доставка на капан за козите - тип 
мрежа, Изследователски център по Управление на Дивите Животни-Доставка 
на капан за козите - тип мрежа, 2013 г.; Улов на 15 диви кози, „Уайлдлайф” 
ЕООД, 2014 г.; Поддръжка на адаптационно съоръжение, „Уайлдлайф” ЕООД, 
2014 г.; Доставка на GPS-GSМ нашийници за козите, Модерни Технологии за 
Управление на Дивата Природа ЕООД, 2013г.; Доставка на сандък за 
транспорт на козите, Емил Иванов Велинов, 2012 г.; Експерти за наблюдение 
на козите и оценка на динамиката на популацията, Ангел Валентинов 
Дюгмеджиев, Владимир Руменов Тодоров, Даниела Дякова Димитрова, 2014 г.) 
Уловени са  и са транспортирани 10 бр. диви кози до територията на ПП „Витоша“. 
Закупен е капан за улов на диви кози тип „Вдигаща мрежа“. 
Експертите за наблюдение са попълнели 480 броя формуляри за наблюдение на диви 
кози  
– дейността е приключила; 
 

 Дейност 5: Възстановяване на популацията на главоча (Cottus gobio) на 
територията на ПП „Витоша”, „Бийгъл фото логистик” ЕООД, 2014 г.. 
Реинтродукция на предварително маркирани екземпляри от вида главоч в р. 
Плакария. Изработeна е количествена оценка на близките популации в басейна на 
река Искър – дейността е приключила; 

 
 Дейност 6: Възстановяване на популацията на червения аполон (Parnassius 

apollo) на територията на ПП „Витоша”, „Спация Уайлдлайф” ООД, 2014 г. На 
територията на ПП „Витоша” са освободени 128 пеперуди  Червен аполон – 93 
женски и 35 мъжки екземпляра (с. Чуйпетлово, с. Боснек, Владайския пролом, 
местността Черния кос, местността Бялата вода и над Княжево) – дейността е 
приключила;  
 

 Дейност 7: Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и 
разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна, Стоян 
Петков Лазаров, 2014 г. Изработена е Програма oт мерки за опазване на пещерната 
фауна. Изработени са 1000 бр. брошури  за Оценка на въздействието от посещенията 
в пещерите и файлове за печат за изработка на  3 броя информационни табла – 
дейността е приключила; 
 

 Дейност 8: Възстановяване и ремонт на съществуващата туристическа 
инфраструктура в Природен парк „Витоша” (Възстановяване и ремонт на 
туристическата инфраструктура, ИНФРА РОУДС ЕООД, 2014 г.; 
Възстановяване и ремонт на 3 бр. санитарни възли, „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ 
ЕООД, 2014 г.; Инженер-консултант, Валентин Бонев Илиев, 2014 г.). 
Възстановени и ремонтирани обекти: алейна мрежа - 20 км и един  санитарен възел 
– дейността е приключила; 
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 Дейност 9: Разработване на специализирана кадастрална карта и на 

специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП „Витоша” 
(Разработване на специализирана кадастрална карта на инфраструктуратата в 
ПП „Витоша”, „ГЕОКАД 93” ЕООД, 2014 г.; Разработване на специализиран 
устройствен план на инфраструктурата на ПП „Витоша” – не е възложено!) – 
дейността е прекратена; 
 

 Дейност 10: Изготвяне на воден баланс на територията на ПП 
„Витоша”(Изработване на воден баланс, НИMХ – БАН, 2014 г.; Доставка на 
ГИС софтуер за визуализация, управление, създаване и анализ на 
геореферирани данни, „Йоана 05”  ЕООД, 2014 г.; Доставка на преносими 
компютри, Ц.М. Консулт ЕООД, 2013 г.;) Изготвен е  воден баланс за територията 
на Природен парк „Витоша” – дейността е приключила; 

 
 Дейност 11: Осъществяване на тематична обучителна програма за 

посетителите на парка (Провеждане на серия от тематични посещения на терен 
в ПП, интерпретация, анимация, „СТИЛ ТРАВЕЛ” ЕООД, 2014 г.; 
Изработване на тематични дипляни, „СПЕКТЪР” АД, 2014 г.; Излъчвания на 
телевизионен клип, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, 2014 г.; 
Излъчвания на клип по радио канал, БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО 
РАДИО, 2014 г.; Публикация в печатно издание, БИК-Българска Издателска 
Компания" АД, 2012 г.) Проведени са  100 тематични посещения в парка. 
Отчечатани са дипляни и плакати за забележителни дървета в парка,  за 
петтичинковата върба, скорушата, жълтата тинтява и елвезиевото кокиче, за  
кафявата мечка, за  главоча, за червения аполон, за дневните пеперуди на Витоша и 
дипляна за пещерите и пещерната фауна – дейността е приключила; 

 
 Дейност 12: Мерки за информация и публичност (Провеждане на 

пресконференции, Перфект Ла ЕООД, 2012 г., Компакт-ИС ООД, 2012 г.,   СД 
„Александър - експорт-импорт Добринов”, 2015 г.; Изработване на билборд, 
АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН ООД, 2012 г.; Изработване на 
постоянни обяснителни табели, ФАГУС ЕООД, 2014 г.). Провеждени са  две 
пресконференции – в началото и в края на проекта. Изработен и монтиран е билборд 
в местност Златни мостове. Изработеи и поставени на терен са 11 бр. обяснителни 
табели /2 бр. за флората, 3 бр. за фауната и 6 бр.  за възстановените алеи/ – 
дейността е приключила; 
 

 Дейност 13: Организация и управление на проекта. Работа по управление на 
проекта, вкл. изготвяне на справки, доклади, преглед на докладите на изпълнители и 
експерти по проекта.  Проведени са обучения за служителите на ДПП „Витоша” за 
промени в ЗОП и др. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 14: Текущ одит на проекта. Изготвен е окончателен одитен доклад към 
окончателно искане за средства. Извършен е  вътрешен одит на ДПП „Витоша” от 
ИАГ, който включва и одит на проекта. 
 – дейността е приключила. 

 
 

Page 32



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 

 33 

⇒ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ – ОПОС, Финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 
от 30.07.2012г 
 

 Дейност 1.1.1. Производство на фиданки от типичните за местообитания 91D0, 
91E0 и 9410 видове и внасянето им в горски територии държавна собственост, 
„Горски дар” ООД, 2012-2014 г. Вкоренени са резници, по 400 броя от следните 
видове: бяла елша, обикновена елша, зелена елша, планински ясен; 1000 броя 
пикирани семеначета от клек и 5000 броя пикирани семеначета от обикновен смърч. 
През октомври 2014 са засадени 5000 броя фиданки смърч в м. Меча поляна на 
Витоша. Засадени са 1000 броя фиданки клек в м. Платото – дейността е 
приключила; 

 
 Дейност 1.1.2.Осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите 

(Ips typographus) в смърчовите гори (тип местообитание 9410) - Доставка, 
поставяне и обслужване на феромонови уловки, „Ал и Ив Форест Консулт” 
ЕООД, 2012-20144 г. За 2013 г. са уловени 22 300 бр. мъжки екземпляри от вида. 
Изпълнителят предава изготвени от него препоръки за бъдещи действия за 
подобряване на санитарното състояние на смърчовите гори на Витоша – дейността е 
приключила;. 

 Дейност 1.2.Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във 
връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на 
климата, „Българска геоинформационна компания” ООД, 2013-2014 г. 
Изготвени са доклади – дейността е приключила; 

 
 Дейност 1.3. Възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка 

(Bombina variegata)- езерото в района на Куртова река. Предвидените по 
договора мероприятия са извършени на терен съгласно техническото задание – 
дейността е приключила; 
 

 Дейност 1.4. Поддържане на местообитанията на Европейския лалугер в 
благоприятно състояние (Косене с цел поддържане в подходящо състояние на 
местообитанията на еропейски лалугер на територията на ПП „Витоша” по 1 
договор годишно през 2012, 2013, и 2014, Борислав Благоев Благоев и                                     
Борислава Иванова Стефанова; Лов на 40 екземпляра от вида европейски 
лалугер и реинтродукцията им в ПП “Витоша” по 1 договор годишно през 2013 
и 2014, Йордан Спасов Кошев; Проследяване процеса на адаптация на 
лалугерите в ПП „Витоша” по 3 договора с експерти/ годишно за 2013 и 2014, 
Александър Петров Петров, Георги Стефанов Стоев, Владимир Кирилов 
Александров, Иван Генчев Андреев, Александър Петров Петров, Кристиан 
Йорданов Йорданов; Монтаж и демонтаж на адаптационно съоръжение по един 
договор през 2013 и 2014, Владимир Евгениев Милушев) – дейността е 
приключила;  
 

  Дейност 1.5. Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП 
„Витоша” (Почистване на пет корита на реки, „Униката“ ЕООД, 2013-2014 г.; 
Подпомагане на популацията на балканска пъстърва на територията на парка 
(зарибяване), Риболовен клуб БАЛКАНКА, 2013-2014 г.; Изготвяне на 
ръководство  за управление на ихтиофауната, „Бийгъл фото логистик” ЕООД, 
2013-2014 г.; Проучване хидробиологичното състояние на реките в Природен 
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парк „Витоша”, “Бийгъл фото логистик” ЕООД, 2013-2014 г.) . Изготвени са 
Методика за извършване на разселване (зарибяване) и Ръководство за управление на 
ихтиофауната в ПП „Витоша” и др. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 1.6. Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели 
и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica) намиращи се извън 
адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерство (Улов и 
поставяне на GPS-GSM нашийници на диви кози - два договора с експерти 
годишно за 2012, и четири за 2014, Владимир Евгениев Милушев, Янко 
Господинов Янков,                                Благой Борисов Благоев, Стефан Иванов 
Стефанов, Ангел Валентинов Дюгмеджиев, 2012-2014 г. – дейността е в процес 
на изпълнение; 
 

 Дейност 1.7. Разработване на Система от постоянни пробни площи за 
представителни видове и местообитания и територии за установяване на 
антропогенното въздействие върху тях –  Изготвяне на методика за избор на 
пробни площи, Теньо Атанасов Мешинев, 2013-2014 г. – дейността е 
приключила; 
 

 Поддейност 2.1.1 Разработване на технически проекти за обекти (Изготвяне и 
предоставяне на доклад от независима инспекция на технически проект за 
съответствие, Роспа България ЕООД, 2013 г.; Изготвяне на конструктивни 
становища за проекти (типов проект на дървен мост, два броя детски 
площадки, типов проект за подход, два броя типови проекти на заслон), Стил 9-
инженеринг ЕООД, 2014 г.; Разработване на технически проекти за три обекта 
(1.М. Плажа - Бистрица, 2.Алея с. Железница, 3. Подход Железница), „СТУДИО 
ГУРКОВ” ЕООД, 2013 г.; ) – поддейността е приключила; 
 

 Поддейност 2.1.2 Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура 
(Теренни обследвания, анализ и изготвяне на технически задания на 
предвидените за ремонт алеи по проекта, „ВелиКО ПРОЕКТ” ЕООД, 2012 г.; – 
поддейността е в подготовка; 
 

 Поддейност 2.1.3. Ремонт на заслони, ЕТ „Ивона Консулт – Ивона Николова”, 
2013 г. – поддейността е приключила; 
 

 Поддейност 2.1.4. Ремонт на чешми, „Витошка вода” ЕООД, 2013 г. – 
поддейността е приключила; 
 

 Поддейност 2.1.5 Оформяне на основните подходи към парка, „АБ и Ю 
Инженеринг” ООД, 2014 г. – поддейността е приключила; 
  

 Поддейност 2.1.6 Ремонт и възстановяване на стълбова маркировка, Теодор 
Христов Захариев, 2013 г. – поддейността е в прцес на изпълнение;  
 

 Поддейност 2.1.7 Ремонт и възстановяване на туристически указателни табели 
(Изработка на туристически указателни табели, „Еффект груп” ООД, 2013-2014 
г.; Поставяне на указателни табели, „АВИЦЕНА 9000” ЕООД, 2013-2014 г.; 
Изработка на забранителни и предупредителни табели, „Еффект груп” ООД, 
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2013-2014 г.; Опис на местата за поставяне на указателни табели, Теодор 
Христов Захариев, 2013 г. ) поддейността е приключила; 
 

  Поддейност 2.1.8 Ремонт и възстановяване на кътове за отдих и др. 
допълнителни елементи (Кът за отдих с. Рударци /р. Рударица/, „САМИ-М” 
ЕООД, 2013 г.; Изработка и доставка на информационни табла и маси 
„Витошки тип” за кътове за отдих по Алея на билките и Алея на лечителите, 
„АБ АРТПРОЕКТ” ЕООД, 2014 г.; Естрада при детски ескостационар "Белите 
брези", „АБ АРТПРОЕКТ” ЕООД, 2014 г.) – поддейността е в процес на 
изпълнение; 
 

 Дейност 2.2. Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на 
границите на парка, “ГЕОИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 2014 г. – дейността е 
приключила; 
 

 Дейност 2.3 Описание, оформяне и маркиране на терен на маршрути и места за 
практикуване на екстремни и алтерантивни спортове, вкл. веломаршрути, 
скално катерене, конен туризъм(Разработване на стратегия за развитие на 
екстремни и алтернативни спортове вкл. парапланеризъм, ски свободен стил и 
пещернячество, Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил 
„Екстрийм медиа” ООД, „Българска геоинформационна компания“ ООД, 2014 
г.; Разработване на стратегия за развитие на планински велотуризъм в ПП 
„Витоша” (вкл. даунхил) и описание на маршрути за практикуване, „Консепт 
Криейтив Крю” ООД, 2013 г.; Разработване на стратегия за развитие на конен 
туризъм в ПП „Витоша” и описание на маршрути за практикуване, „Клуб по 
конен спорт - Тарсас”, 2013 г.; Разработване на стратегия за развитие на 
алпинизъм и скално катерене в ПП „Витоша” и описание на маршрути за 
практикуване, Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА), 2013 г.; 
Оформяне и маркиране на терен на веломаршрути, Консепт Криейтив Крю 
ООД, 2013 г.; Оформяне и маркиране на терен на маршрути за конен туризъм, 
Сдружение „Клуб по конен спорт – Тарсас“, 2013 г.; Оформяне и маркиране на 
терен на маршрути за алпинизъм и скално катерене, Българска федерация по 
катерене и алпинизъм, 2014 г.; Популяризиране на маршрути и места за 
практикуване на екстремни и алтернативни спортове, „АБА ПРИНТ“ ЕООД, 
2014 г.) – дейността е приключила; 
 

 Дейност 2.4 Подсигуряване на достъпа в парка на хора с увреждания-
възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и 
съоръжения(Разработване на концепция за осигуряване на достъп за хората с 
увреждания в ПП „Витоша” вкл. избор на подходящи съществуващи обекти и 
места, и разработване на технически задания за възстановяване и адаптиране 
на специализирани маршрути и съоръжения, СТУДИО ГУРКОВ ЕООД, 2013 
г.; Изготвяне на конструктивни становища за проекти (типов проект на 
изгледна рампа, за предвидените съоръжения за развлечение на 5 бр. обекти, 
както и на два броя типови тоалетни към изготвен проект за осигуряване на 
достъп за хора с увреждания в ПП „Витоша”), „Стил 9-инженеринг” ЕООД, 
2014 г.) – дейността е приключила; 
 

 Дейност 2.5 Разработване на проект и изграждане на размножителен център за 
редки видове (Разработване на идейна концепция (вкл.проект) за 
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размножителен център, „Борисов и Борисов архитекти” ООД, 2013 г.; ) – 
дейността е в процес на изпълнение; 
 

 Дейност 3.1 Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в ПП „Витоша” 
(Изготвяне на общ дизайн на експозициите (Музей на мечката) „Борисов и 
Борисов архитекти” ООД, 2013 г.) – дейността е в процес на изпълнение; 

 
 Дейност 3.2. Оборудване на екологично информационен стационар Белите 

Брези (Актуализация на задание за оборудване на екологично информационен 
стационар Белите Брези, Светослав Иванов Йорданов, 2012 г.) – дейността е 
приключила; 
 

 Дейност 3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша”, Стоян 
Владимиров Бешков2013 г. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 3.3 Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша” (Дизайн, 
предпечат и печат на определител на земноводните и влечугите в ПП 
„Витоша”), „Д и Г Екосистемс  Консулт” ООД, 2014 г. – дейността е 
приключила; 
 

 Дейност 3.5. Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП 
„Витоша” и ръководство за интерпретация, "Арбор" ЕООД, 2013 г. – дейността 
е приключила; 
 

 Дейност 3.6. Издаване на рекламни материали за ПП „Витоша” (значки, 
стикери и др.), „Военно издателство” ЕООД, 2014 г. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 3.7. Разработване и издаване на информационни материали посветени 
на ПП „Витоша” (на български език), Георги Христов Петрушев, 2013 г. – 
дейността е приключила; 
 

 Дейност 3.8. Разработване и издаване на информационни материали посветени 
на ПП „Витоша”, вкл. превод на чужд език, аня Маринова Георгиева-Шнел                                                          
Светлана Бънзарова, 2013 г. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 3.9 Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното 
богатство на ПП „Витоша”, Национален природонаучен музей – БАН, 2013 г. – 
дейността е приключила; 
 

 Дейност 3.10 Разработване на система и програма за работа с доброволци и 
прилагането й (Разработване на система и програма за работа с доброволци, 
Боян Манолов Манолов, 2013 г.; Експерт- координатор за работа с доброволци 
(за по 6 месеца през 2013 и 2014), Никола Валериев Григоров; – дейността е 
приключила;   
 

 Дейност 4.1 Актуализация на ПУ на ПП „Витоша” (Извършване на мониторинг 
на туристическия поток на терен и анализ на данните, ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 
„ВИТОША“, 2013-2014 б.) Извършване на социологическо проучване на 
общественото мнение с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания 
във връзка с предстоящата актуализация на ПУ, ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „Eстат 
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онлайн сълюшънс“, 2013-2014 г.; Актуализация на ПУ на ПП „Витоша” и 
Развитие на ГИС на ПП „Витоша” вкл. разработване на ГИС компонента към 
заданието за актуализация на ПУ на ПП „Витоша”, 2015 г.; Изготвяне на 
методика за мониторинг на туристическия поток, „Фопис – Консулт” ЕООД, 
2012 г.; Геодезическо заснемане на пещера Духлата с цел осигуряване на 
безопасност за туристите -  в подготовка) – дейността е в процес на изпълнение; 
 

 Дейност 4.2 Установяване на находищата на дивата котка на територията на 
ПП „Витоша”, с цел набелязване на мерки за опазването им, Диана Пенева 
Златанова, 2013 г. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 4.3 Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на 
безопасност на туристите за каменните кариери в района на с. Владая, 
Мърчаево, Рударци и Кладница, „Балкан Ландскейп” ЕООД, 2013 г. – 
дейността е приключила; 
 

 Дейност 4.4 Определяне на нови туристически атракции - предпроектно 
проучване и проектиране на инфраструктура свързана с туризма, „ПРОНАТУР 
БЪЛГАРИЯ” ООД, 2013 г. – дейността е приключила; 
 

 Дейност 4.5. Закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП 
„Витоша” – дейността е в процес на изпълнение; 
 

 Дейност 4.6 Закупуване и ремонт на сграда до 400 кв. м за нуждите на 
администрациите на ПП „Витоша” в границите на парка – дейността е в процес 
на подготовка; 
 

 Дейност 5. Разходи за одит –дейността е в процес на изпълнение. 
 
 

1.6.2. Анализ на участието на различните източници на финансиране при възлагането 
и изпълнението на проектите за територията на  ПП „Витоша“  
 
Анализа на получената информация за изпълнените проекти от ДПП през периода на 
действие на План‘1, с оглед на нейното систематизиране и отчетност  може да определи 
приемуществено като източници на финансиране  оперативните програми на ЕС: 

⇒ ОП „Околна среда 2007-2013 г.“; 
⇒ Фламандска програма за сътрудничество за Централна и Източна Европа 
⇒ Програма „INTERREG IVC“; 
⇒ Програма LIFE+ финансовият инструмент за околна среда на ЕС; 
⇒ ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“; 
⇒ ОП „Трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.“; 
⇒ „Оперативна програма за югоизточна Европа“ – ЕФРР; 
⇒ Оперативна програма“Развитие на конкурентноспособността на българската 

икономика 2007-2013 г.“; 
⇒ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 
⇒ Оперативна програма „Административен капацитет“; 
⇒ Програма за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС); 
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Направеният преглед и анализ на източниците на финансиране за територията на ПП 
„Витоша“ за периода след 2005 г. определено показва силен превес на средствата от ЕС с 
източник ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 
 

 
 
1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ПП 
 
1.7.1. Зониране и функционално предназначение на зоните, режими и норми 
 
В План’1 за територията на ПП „Витоша“ са обособени следните функционални зони: 
 
А. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ СЪС СТРОГА ЗАЩИТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА 
А1. Територии с режим на строга защита – 1844.6 ха 

⇒ Биосферен резерват „Бистришко бранище“; 
⇒ Резерват „Торфено бранище“ 

А2. Територии с направляван режим на защита – 9173.087 ха 
⇒ За естествените чисти и смесени смърчови и високостъблени букови се допуска 

единствено извеждане на изборни и санитарни сечи; 
⇒ Забрана за изнасяне на повече от 40% от дървесния запас от горските насаждения в 

рамките на 10 години с изключение на тополовите и акациевите култури и при 
извеждане на санитарни сечи 

 
Б. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА 
Б1.Пасища – 3532.599 ха 
Б2.Гори – 10150.585 ха 
Б3. Територии за ски спорт и туризъм – 205.180 ха 
Б4.Територии за дивечовъдна дейност – 488.935 ха: А-възпроизводствен двор с площ 
30.000 ха; Б-възпроизводствен двор – 408.135 ха; В-възпроизводствен двор за 
възстановяване на балканската дива коза – 30.000 ха; Г-карантинен двор с площ – 
20.800 ха 
- Линейни-инженерно-техническа и туристическа инфраструктура и техните 
нормативно определени сервитут 
-  Площи за лятна рекреация 
 
В. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА 

⇒ Забрана за функциониране на обекти, формиращи отпадъчни води без работещо 
съоръжение за пречистването им, 3 години след влизане в сила на Плана за 
управление; 

В1.Туристически образувания – 119.920 ха 
⇒ Ползване, подръжка и обслужване, развитие на сградния фонд; 
⇒ Ползване, поддръжка и развитие на комуникациите и съоръженията 

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ - ТАБЛИЦИ И СПИСЪЦИ към точка 1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ 
РАЗРАБОТКИ са представени концептуално съществуващите проектни разработки  след приемане на План’1 с 
отношение към управлението на ПП „Витоша“с показатели: предмет, цели, съдържание, резултати, източник на 
финансиране в Таблица „Анализ  на изпълнението от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на планираните 
програми, планове и проекти с План‘1, във връзка с т.1.24. от План‘2 „ Оценка на постигането на целите и 
изпълнението на режимите и задачите, разписани в части 2, 3, и 4 на План‘1“ 
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Център „Алеко“ 
⇒ Забрана за разширяване на застроената площ и увеличаване на легловата база в 

центъра 
 
Център „Златни мостове – Офелиите -Конярника“ 

⇒ Отличава се с голяма площ и е предназначен основно за продължителен(дълготраен) 
отдих; 

⇒ Забрана за строителство – разширяване на застроената площ и леглова база (с 
изключение за хижа „Фонфон“), като се допуска  поставяне на временни бунгала 
или фургони в м.Ветровала и м.Офелиите с цел обслужване на посетителите и 
скиорите 

 
Център „Селимица“ 

⇒ Подходящ за по-продължителен престой и пешеходни туристически преходи; 
Режими 

⇒ Забрана за строителство  
 
Център „Владая -Мърчаево“ 

⇒ Важен изходен пункт, лек преход и достъп до планината; 
Режими 

⇒ Забрана за строителство на обекти с ограничен достъп на посетители 
 

Обекти, разположени извън териториите на центровете: 
⇒ Княжевска, Боянска, Драгалевска, Симеоновска част; 
⇒ Източен дял – Купена; 
⇒ Северозападен дял – Ловна резиденция, 
⇒ Стопански двор ТП ДЛС Витошко-Студена, Пречиствателна станция Рударци; 
⇒ Сгради в района на Белите брези, Бай Кръстьо и Офелиите, каменното здание и 

пазачници на реките Струма и Матница, пречиств. станция; 
⇒ Сгради застроени по границата на ПП с цел постоянно или временно обитаване 

Режими 
⇒ Забрана за функциониране на обекти, формиращи отпадъчни води без работещо 

съоръжение за пречистването им 
  
В2.Територии с техногенна намеса – 90.990 ха 

⇒ 11 кариери; пътища от четвътокласна пътна мрежа и горски пътища, обслужвани от 
градски транспорт  
 

В3. Територии за земеделско ползване – 1496.579 ха 
⇒ Подзоната включва поземлени имоти с начин на земеделско трайно ползване; 

Преобладават в землищата на с.Ярлово, с.Боснек и с.Железница и на територията на 
ТП ДЛС „Витошко-Студена“ 

 
1.7.2. Оценка на функционалното зониране, определените режими и норми 
 
Определените зони за територията на Парка в План‘1 не са в съответствие с чл.32.(1) от ЗЗТ 
(Чл. 32. (1) За природните паркове се прилагат разпоредбите на чл. 19 и 22.) 
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⇒ Планирана е усложнена номерация на зони и подзони при  функционалното зониране, 
като за включените територии в подзоните се смесват режимите по отношение на 
степените на защита съгласно ЗЗТ, ЗБР, ЗГ, ЗЛР, ЗВ и др. 

⇒ Определените режими във функционалните зони не са в съответствие с  ЗЗТ. Въведени 
са специфични режими за отделните зони, които са  унифицирани в три категории по 
отношение на дейностите „насърчаване“, „допускане“ и „недопускане“ 

⇒ Пренебрегнати са режимите определени от ЗЗТ и Заповедта за ПП „Витоша“, където се 
посочват категоричните забрани и изключенията от тях. ЗЗТ и НРПУЗТ дават 
възможност за формулиране на „норми“, „условия“ и „препоръки“ за осъществяване на 
дейностите в Плановете за управление; 
 
Изпълнение на режимите и задачите 

⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ и компетентните органи  разрешават/съгласуват дейности 
на територията на Парка в обхвата на своите компетенциите - ИАГ-МЗХ, РИОСВ-
София и РИОСВ-Перник, Д „НСЗП“-МОСВ, Столична община, община Перник, 
община Радомир и община Самоков; 

⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ получава информация и контролира процедирани 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения  за ЕО и ОС с предмета и 
целите на опазване на ЗЗ „Витоша“; 

⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ контролира реализиране на проектите за разрешените 
ремонти и строителство съгласно План‘1; 

⇒ Дирекцията на ПП „Витоша“ разработва и кандидатства с проекти и дейности по 
оперативни програми, изпълнявайки определените/приоритетни за етапа дейности и 
мерки.  

⇒ Общата оценка е за спазване на режимите  на територията на ПП „Витоша“, 
определени от План‘1 включени в отговорностите на Дирекцията на ПП „Витоша“, с 
изключения на отделни пропуски.   
 
 Примери: 

⇒ Практикуване на колоездене по пешеходните маршрути и създаване нови, извън 
разрешените, с опасност за туристите и  предизвикващи почвена ерозия; 

⇒ Трайни маркировки по дърветата и заковани кошчета за отпадъци; 
⇒ Не се спазва забрана за пешеходен туризъм в границите на ТП ДЛС „Витошко-

Студена“ върху 488.935 ха 
⇒ По отношение на движение и паркиране на МПС, причините за нарушения се дължат 

на неизпълнение на подробно планиране и организация на движението с места за 
паркиране – СПУП, след приемане на План’1  и тяхната реализация; 

⇒ В План’1 и следващи проекти, остава нерешен въпроса с развитието на Парка като 
биосферен резерват, с оглед основната цел на Севилската стратегия за обявяването и 
създаването на биосферните резервати – връзка със социално-икономическото развитие 
на района; 

⇒ Липсва актуализация по отношение на терминилогията по различните закони и 
наредби. 

 

 
 

Към настоящия Том: Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-
2024 г. е представено Приложение - 2 „Карта/схема на съществуващото функционално зониране“ в М 1:50 
000. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  
 

Таблица: „Анализ  на изпълнението от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на планираните програми, планове и 
проекти с План‘1, във връзка с т.1.24. от План‘2 „ Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и 
задачите, разписани в части 2, 3, и 4 на План‘1“ 
 
 

Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Проект “Картиране на 
храстови съобщества, 
прироритетни за 
Европейската общност, 
съгласно Директивата 
за защита на 
хабитатите в 
субалпийския пояс на 
ПП „Витоша” – доц.д-р 
Петър Желев, 
ст.ас.Мариус 
Димитров, ст.ас.Евгени 
Цавков, 1999 г. 

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.  

Финансиран от 
Дирекцията на 
ПП „Витоша“. 

    

Възстановяване на 
балканската дива коза в 
ПП „Витоша“ 
Договор от 02.04.2002 
г.  

Изградени 
размножителни 
заграждения; Уловени 
24 бр. кози от Родопите 
и пуснати в 
заграждението. 

Национален 
доверителен 
екофонд 
(НДЕФ) 

100 000 лв.    
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Разработена система за 
мониторинг; изработен 
филм, 
информ.материали 

Заключителен отчет по 
научноизследователски 
проект ,,Микологично 
проучване на 
представителни 
растителни съобщества 
в ПП „Витоша“”- ст. н. 
с.II ст. д-р Ганка 
Бакалова, ст. н. с.II ст. 
д-р Цветомир Денчев, 
ст. н. с.II ст. д-р 
Виолета Факирова, ст. 
н. с.II ст. д-р Мелания 
Гьошева, ст. н. с.II ст. 
д-р Екатерина Самева, 
д-р Евтимия 
Димитрова. 
 Срок-2001-2003 г. 
Изпълнител – 
Българско 
Микологично 
дружество. 
Дейности: 

Най- сериозен 
съвременен източник 
на информация за 
гъбите в ПП ,,Витоша”. 
 

Финансиран от 
Дирекцията на 
ПП „Витоша“. 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

1.Направено е пълно 
обобщение на 
съществуващите данни 
в научната литература 
за гъбите на Витоша, а 
също и на хербарни 
материали в 
микологичната 
колекция SOMF. 
2.Проведени са 
теренни изследвания и 
са установени нови 
видове за планината. 
3.Направени са карти 
на разпространението 
няколко ценни ядливи 
видове тъби  
4.Посочени са 
консервационно 
значимите видове гъби. 
Проект  „Проучване на  
приизворните  
торфища в ПП 
„Витоша”,  ст. н. с. II 
ст. д-р Анна Ганева, 
ас.д-р Росен Цонев, 
2004 г. 

Проучване на мъховете 
в горските торфища в 
ПП „Витоша“ 

  Не са посочени 
точни координати  
на проучваните 
обекти 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Проект “Проучване на 
крайречните 
съобщества на ПП 
„Витоша“ съгласно 
договор №5/25.06.2004 
г., гл.ас.Евгени Цавков, 
2004 г. 

Проучен е 
дендрологичния състав 
на крайречните 
съобщества, техния 
състав и 
разпределението по 
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. 

     

„Проучване на 
състоянието на 
планинския явор  

Направено е проучване 
на разпространението 
на планинския явор 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

(Acer heldreichii Orph. 
ex Boiss) на 
територията на ПП 
„Витоша“” – 
Възложител:Д ПП 
„Витоша“,  
Изпълнител: студент от 
ЛТУ – Ал. Дунчев,  
ноември,.2005 г. 
 

(Acer heldreichii) на 
територията на парка, 
оценка на неговото 
здравословно и 
репродуктивното 
състояние, картиране 
на находищата. Общо 
описание на 
месторастенето. На 
тази база са направени 
препоръки за бъдещето 
му управление от 
страна на дирекцията 
на парка.  

Проект „Проучване на 
горскоплодни видове в 
южните части на ПП 
„Витоша” – Момчил 
Панайотов, 2005 г. 

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.  

     

Гусев, Ч., Димитрова, Представени са      
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Д., Цонева, С. 2005. 
Натура 2000 на Витоша 
– Пътеводител на 
природните 
местообитания от 
значение за 
Европейската общност. 
ЕкоАрк. 

природните 
местообитания от 
мрежата Натура 2000, 
които се срещат на 
Витоша, заедно с тяхна 
характеристика. 

Проект „Борбата срещу 
корояда-типограф (Ips 
typographus L.) и  
възстановяването на 
засегнатите смърчови 
гори в ПП “Витоша”, 
Работен доклад до 
Дирекцията на ПП 
“Витоша”, Ал.Дунчев, 
юли, 2006 г. 
Дейности: 
1.На базата на 
литературни данни 
пространно е проучен 
европейския и световен 
опит при борбата със 
засегнатите корояда-
типограф (Ips 
typographus L.) площи. 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

2.Обърнато е 
специално внимание на 
затрудненията, които 
произтичат от 
природозащитиния 
статут на ПП 
«Витоша» и биосферен 
резерват «Бистришко 
бранище».  
3.Представена е 
аргументация за 
отрицателния ефект на 
отсичането на 
напуснати короядни 
дървета.  
4.Подчертано е също и 
значението на мъртвата 
дървесина за 
естественото 
възобновяване на 
гората и опазването на 
биоразнообразието в 
дългосрочен план. 
Подкрепа за България 
за изпълнение на 
задълженията на 
страната по отношение 

Проведено обучение по 
ГИС, работа с геобази 
данни и интерпретация 
на сателитни снимки – 

Фламандска 
програма за 
сътрудничество 
за Централна и 

240 000 лв.    
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

на Натура 2000 в 
българските природни 
паркове – БУЛГАНАТ; 
01.01.2006 – 21.12.2006 

закупени сателитни 
снимки. Обучение по 
Натура 2000 и 
управление на ЗТ чрез 
ГИС и дистанционни 
методи, за целите на 
мониторинга, 
управление на 
туристическата 
инфраструктура и др. 
практически аспекти 

Източна 
Европа 

Проучване състоянието 
на редки и 
консервационно 
значими видове мъхове 
в ПП „Витоша“ – 
ст.н.с. II ст. д-р Анна 
Ганева, 2006-2009 г. 
 

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 

  

Доклад на тема: 
“Мониторинг във 
ветровални и короядни 
петна в смърчовите 
гори на Природен парк  
„Витоша“, 
Възложител:ДПП 

Проучен е 
дендрологичния състав 
и структурата на 
подраста във 
ветровалните площи в 
м. Офелиите и резерват 
„Бистришко бранище”, 

ДПП „Витоша“     
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

„Витоша“, 
инж.Ал.Дунчев, 2007 г. 

фитоценологичната 
структура на 
растителността, 
микроусловията на 
средата и значението 
им за възобновяването 
и оценка на 
изкуственото 
залесяване в м. 
Офелиите. 

Възстановяване и 
устойчиво управление 
на горските екосистеми 
на територията на ПП 
„Витоша“; 
Дейности:  
полеви проучвания, 
експертен мониторинг 
и анализ на 
информацията; 
Изготвяне и прилагане 
на План за действие за 
възстановяване и 
опазване на 
смърчовите гори в ПП; 
Разработване ГИС 
модел и определяне 

Изготвен и приложен 
модел за борба с 
изсъхването на 
смърчовите гори и 
възстановяване на 
горските екосистеми; 
заснет филм, поставени 
са информационни 
табла 

Програма за 
малки проекти 
на Глобален 
екологичен 
фонд за 
България 

 136 915 лв.    
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

пилотни участъци за 
възстановяване на 
горските екосистеми; 
прилагане модел за 
„осиновяване“ на 
увредени и изсечени 
участъци от обществ. 
организации, бизнес 
компании,  училища 
включващо залесяване 
и грижа; превантивни 
дейности; провеждане 
на информационни 
кампании; 
Срок: 
01.11.2007 – 28.02.2009  
 Подновяване на 
туристическата 
инфраструктура на 
територията на ПП 
„Витоша“ 
Срок: 01.04.2008 – 
30.09.2008 г. 
Дейности: 
Подмяна на 
маркировка и 
насочващи табели 

Подменени 191 
насочващи табели по 
популярни маршрути; 6 
бр.табла информиращи 
за приноса на ЧЕЗ-Груп 
и дължината на 
маршрута, освежена 
лятна маркировка, 
подменени и 
номерирани стълбове 
от зимната между 

ЧЕЗ България 9 300/3 060 
финансов 
принос от 
ДПП 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Черни връх и х. Кумата 
Проект „Картиране на 
природни 
местообитания и 
свързаните с тях 
синтаксони в 
Боснешкия карстов 
район на територията 
на ПП „Витоша“ 
Фитоценологична роля 
на популациите от 
лечебни растения – 
Сълза Тодорова, СУ  
„Св.Климент 
Охридски“, 
Биологичен факултет,  
ноември, 2008 г. 

Картирани са 
местообитания 6210 
Полуестествени сухи 
тревни и храстови 
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. 

     

Ремонт на 
туристическа 
инфраструктура по 
р.Бистришка и 
р.Янчовска 
Договор от 08.05.2008 
г. Период на 

Възстановени 30 
км.тур.алеи по 
маршрутите от х.Алеко 
до с.Бистрица по 
Янчовска и Бистришка 
река; Основен ремонт и 
възстановяване на 

Уникредит 
Булбанк 

50 200 лв./20 
200 
съфинансира
не 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

изпълнение: 01.08.2008 
– 15.12.2008 г. 
Дейности: 
Свързани с 
възстановяване на две 
основни туристически 
алеи 
 

мостове, скари през 
влажни места, 
разчистване от паднали 
дървета по маршрута от 
ветровал, изграждане 
на нови отводнит. 
канавки, възст. на 
туристическа 
маркировка, нови 
информ. табла, ремонт 
на арх.елементи 
(заслон, пейки, маси, 
чешми) 
 

Проект: Зелен кът 
Тойота 
Дейности: 
Залесителни дейности 
с участие на 800 
доброволци; Подмяна и 
изграждане нови 
туристическа и 
информационна 
инфраструктура, 
издаване 
информационни 
материали за проекта 

Залесени 7 500 дървета 
на площ 25 дка, 
изградена и 
възстановена 
туристическа 
инфраструктура, 
информационни табла 
и издадени серия 
информационни 
материали(брошури, 
дипляни, тениски, 
стикери, филм „Засади 
живот“) 

„Тойота 
Балканс“ 
ЕООД и Toyota 
Fund for Europe  

58 600 лв.    
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Срок: 
15.01.2007 – 25.10.2008 
г. 
Стойнева, М., Иванов, 
П., Узунов, Б., Ишева, 
Ц., Рашкова, Л. 2010. 
Проучване на 
биоразнообразието на 
водрораслите в някои  
Натура 2000 
местообитания на 
територията на ПП 
„Витоша“, 2008 

Данни само за някои 
систематични групи 

     

 „Степен на увреждане 
на тревната покривка и 
мерки за подобряване 
на състоянието по ски 
писта „Витошко- лале”,  
консултантска оценка, 
проф.Д.Пеев, 2009 г. 
 
 

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 
и подходи за 

ДПП „Витоша“     
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

ограничаване на 
ерозията и 
възстановяване на 
тревната покривка. 

Проект: Възраждане и 
запазване на 
традиционни 
строителни техники и 
умения, използвани в 
България 
Дейности: 
1.Проучване на 
традиционни 
строителни техники и 
методи в България 
2. Пренос на познания 
и обмяна на опит в 
областта в България и 
Норвегия; 
3.Изграждане на 
Екостационарен 
образователен център с 
традиционни 
строителни материали 
и техники 
4. Практическо 
обучение; 

Изграден и оборудван и 
функциониращ Детски 
Екостационар „Белите 
брези“ от 2012 г. 

Финансов 
механизъм на 
Европейското 
Икономическо 
пространство 
(ЕИП) 

598 190лв./ 
финансов/ма
териален 
принос на 
кандидата/ 
89 725 лв. 

   

Page 54



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 ПП „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 

15 

Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

5.Документиране на 
практическата работа 
по изграждане на 
центъра 
6. Дейности по 
публичност и 
популяризиране 
резултатите по проекта 
Планиран срок: 
01.04.2009 – 30.04.2011 
Проект №0574R2 
PERIURBAN - 
Парковете в 
периферията на 
урбанизираните 
територии – 
подобряване на 
условията на околната 
среда 
 Дейности: 
Проектът включва 
серия от международни 
срещи и обучения с 
участие на 14партньора 
от 5 държави –членки 
на ЕС. Анализ на 
съществуващата 

Разработени: 
1.Проект: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“ 

2 252 393 лв. 
Финансов/ 
материален 
принос: 
 30 960 лв. 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
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на 
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на 
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ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

ситуация и практики в 
управлението на ЗТ в 
близост до големи 
хаселени места; обмяна 
на опит, работа със 
заинтересовани страни, 
разработване на 
ръководство и пилотно 
тестване, 
комуникационни 
дейности, изработване 
на стратегически 
документи и планове за 
действие 
Срок: 2010 – 2012 г. 

програма „INTERREG 
IVC”, „Екоиновации“ 
ООД, декември, 2010 г. 
 
2. План за действие за 
прилагане на добри 
практики за управление 
в Природен парк 
„Витоша“ в качеството 
му на периурбан 
територия; изработено 
по Проект 0574R2 
PERIURBAN към 
местните специфика на 
ПП Витоша, февруари, 
2012 г. РИВЕКС 99; 
3. Задание за 
актуализация на План 
за управление на 
Природен парк 
„Витоша“ с период на 
действие 2014-2024 г.  
изработено по Проект 
№0574R2 PERIURBAN 
към местните 
специфика на ПП 
Витоша, февруари, 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

2012 г. РИВЕКС 99 
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 

Направена е оценка за 
очакваното въздействие 
от обектите и 
елементите на СПУП за 
ски зона „Алеко”. 

ДПП „Витоша“     

Проект: „Проучвания 
върху състоянието на 
планинския явор(Acer 
heldreichii Orph. ex 
Boiss) на територията 
на Природен парк 
„Витоша“,  
гл.ас.Евгени Цавков, 
ноември, 2011 г. 

Проучването на 
находищата на 
планинския явор на 
територията на ПП 
„Витоша“ се базира 
изцяло на установените 
находища от 
проучването на 
инж.Ал.Дунчев през 
2005 г. Направена е  
характеристика на 
находищата,установени 

ДПП „Витоша“     
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

са и преходни по 
морфологични белези 
индивиди – Зелени дел. 
Находището е 
представително за 
хабитата 28G1Смесени 
гори на сипеи, на 
стръмни склонове и 
планински клисури” 

Проект LIFE08 
NAT/BG/000281 
Опазване и 
възстановяване на 11 
типа природни 
местообитания край 
реки и влажни зони в 
10 Натура 2000 места в  
българските гори 
Дейности: 

o Възстановяване 
на клек в ПП 
Витоша; 

 
o 92А0 Крайречни 

галерии от Salix 
alba и Populus 
alba – площ 5 

Партньорски проект: 
ИАГ; WWF, 
дирекциите на 10 
природни парка, в 
т.ч.ПП Витоша, Горска 
семеконтролна станция 
София и Тополово 
стопанство-Пазарджик. 
В землището на 
с.Чуйпетлово, ТП ДЛС 
„Витошко-Студена“ и 
района на х. „Алеко“ 
Метод – отглеждане на 
семенни фиданки от 
клек; засяване на 
семена от клек; 
Успешно преживяване 
на семеначетата 

Програма 
LIFE+ 
финансовият 
инструмент за 
околна среда 
на ЕС 

1 236 834 
евра в 
т.ч.615 199 
евра 
съфинансира
не от ЕС, 
останалата 
част от 
средствата 
се 
осигуряват 
от 
бенефициен
тите (с най-
голям дял е  
от бюджета 
на ИАГ) 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

дка 
Срок:януари 2010 – 
юни 2014 г. 

20013/2014 г. 
Продължава засяване 
на семена и през 
пролетта на 2014 г.; 
Изборът на място за 
възстановяване на 
крайречни съобщества 
е свързан с разливите 
на горното течение на 
р.Струма над 
с.Чуйпетлово- ТП ДЛС 
„Витошко-Студена“. 
Проекта е реализиран 
изцяло с ръчен  
доброволчески труд. 
Прихващането се 
оценява като много 
добро. 
 

Проект: „Устойчиво 
управление на 
торфищата  във връзка 
с опазване на 
биоразнообразието, 
въглеродния баланс и 
промените в климата;  
Дейност: „Определяне 

Установени са 136 вида 
висши растения в 
торфищните комплекси 
на територията на ПП 
„Витоша“. Сред тях са 
и редица лечебни 
растения – видове от 
родовете Equisetum, 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

на видовия състав на 
растенията (вкл. 
мъховете) в 
представителна 
извадка от торфищните 
комплекси в ПП 
„Витоша“,  доц. д-р 
Райна Начева,  доц. д-р 
инж. Мариус 
Димитров, ноември, 
2013 г. 

Juniperus, Eriophorum, 
Hupericum и др. Четири 
от тях са 
консервационно 
значими - Angelica 
pancici, Drosera 
rotundifolia, Potentilla 
palustris и Salix 
pentandra. 

       
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”; 

Финансиран с Договор №  58301 – С – 003 от 31. 07. 2009г 
Дейност 1. Управление 
на проекта 

 ОПОС-3    Приключла 

Дейност 2. Дейности за 
информация и 
публичност 

Отпечатани  дипляни  
за евр. лалугер – 1000 
бр.;  за  балк. дива коза 
– 1000 бр., за 
„възстановяване целеви 
прир. на местооб.” 
печат на 1000 бр.; за 
флора – 1000 бр.;  за за 
фауна – 1000 бр.; за 
турисъм – 1000 бр.; за 
постигнати резултати 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

по проект – 1000 бр.; 
провеждане на 
пресконференции – 2 
бр., на прес-турове –  2 
бр. и изработване и 
поставяне на табели и 
ПВЦ-табла – 20 бр.  

Дейност 3. 
Възстановяване на 
находището на 
алпийския повет и 
подпомагане на 
популациите на 
планинския явор и на 
тиса на територията на 
ПП  

Изпълнени: събирани 
вкоренени и засадени  
резници/фиданки от 
Clematis alpina – 200 бр, 
Acer heldreichii – 400 
бр, Taxus baccata – 400 
бр. -  
 

ОПОС-3    Приключла 

Дейност 4: 
„Ограничаване на 
инвазията на Fallopia 
japonica в 
местообитание 9110 – 
Букови гори от типа 
Luzulo fagetum” 
Дейности: 
1.Fallopia japonica в 
местообитание 9110 – 
Букови гори от типа 

Изпълнени: 
изкоренени, окосени и 
изнесени до сметища 
растения от вида 
Fallopia japonica 
  

ОПОС-3    Приключила 

Page 61



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 ПП „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 

22 

Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Luzulo fagetum, които 
включват косене, 
ръчно изкореняване, 
събиране на всички 
растителни части след 
отстраняване, 
2.ограничаване на 
възможностите за 
заемане на нови площи 
или възстановяване, 
3.залесяване на 
освободените петна. 
Дейност 5. 
Контролиране на 
бракониерството върху 
балканската дива коза 
и мечката в ПП 
Витоша чрез 
разработване и 
инсталиране на 
електронна 
охранителна система за 
регистриране на 
изстрелибракониерство
то върху балканската 
дива коза и мечката в 
ПП Витоша чрез 

Изработена е и е 
монтирана на терен 
система за 
локализиране на 
изстрели с дългоцевно 
огнестрелно оръжие на 
територията на ПП 
Витоша 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

разработване и 
инсталиране на 
електронна 
охранителна система за 
регистриране на 
изстрели 
Дейност 6: 
Продължаване на 
програмата за 
възстановяване на 
Балканската дивата 
коза на територията на 
ПП Витоша Във връзка                                                                                                                                                      

закупени са три броя 
GPS-нашийници с цел 
мониторинг на 
популацията на дивата 
коза;   
-закупени 3 бр. челници 
и въжета за траплинии 
и пружини за 
траплинии /примки/; -
изработен е 
специализиран сандък 
за транспортиране на 
уловените диви кози от 
мястото на улаването 
до територията на ПП 
Витоша    
Общо за периода са 
уловени 6 бр. диви 
кози. През 2010 г. са 
уловени 2 бр. диви 
кози, през 2011 г. са 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

уловени 3 бр. диви кози 
и през 2012 г. е уловена 
1 бр. дива коза                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-разработен Наръчник 
за работа с доброволци 
при провеждане на 
дейности по 
наблюдение на процеса 
на възстановяване и 
аклиматизация на 
дивата коза в парка                                                                                                                                                                                                                                

Дейност 7:  
Поддържане и 
възстановяване на 
местообитанията на 
европейския лалугер                                                                                                                                                                                                                                                                               

- уловени 13 лалугера и 
е проследена тяхната 
адаптация на 
територията на ПП 
Витоша;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-окосени са 20 дка. в м. 
Могилата;                                                                                                                                                                                                                                                                
-изградена е временна 
ограда за лалугери;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-извършени са 
консултации за 
реинтродукцията на 
европейския лалугер;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-извършено е  
окосяване на тревната 
растителност на площ 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

от 50 дка. в м. Купена;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-извършено проучване 
на находищата на евр. 
лалаугер и анализ на 
състоянието на 
находищата на евр. 
лалугер на територията 
на ПП Витоша;                                                                                                                                                          
-разработен  наръчник 
за работа с доброволци 
при провеждане на 
дейности по 
наблюдение на процеса 
на възстановяване и 
аклиматизация на 
европейския лалугер в 
парка;                                                                                       
-извършено 
наблюдение на 
адаптационно 
съоръжение за 
европейски лалугер, 
подхранване на 
лалугери;                                                                                                                                                                                                                                
-уловени 40 бр. 
лалугери;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-изработени са и са 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

доставени 4 бр. 
радионашийници за 
лалугери, които сe 
поставят на животните 
с цел мониторинг на 
популацията на 
европейския лалугер ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
По Дейност 7 проекта 
са поддържани и 
възстановени две 
местообитания на 
евроейски лалугер - в 
м. Могилата и в м. 
Купена чрез 
периодично косене и 
почистване на 
територията от 
храстова и тревиста 
растителнаст.                                                                                                                                                                                                                                                                  
В м. Купена е 
възстановена 
популацията на 
европейския лалугер, 
извършено е 
еднократно косене на 
територията, изградена 
е временната ограда.                                                                                                                                                                                                                                                                
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Дейност 8:  Ремонт на 
съществуващата 
алейна мрежа на 6 
туристически 
маршрута и 
възстановяване на 
маркировката на 5 
туристически 
маршрута        

 ОПОС-3    Приключила 

Дейност 9: 
Възстановяване на 
техническа 
инфраструктура на 
Екологичен стационар 
„Белите Брези” 

Възстановено 
оборудването на 
съществуващ 
трафопост 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 10. 
Изработване на обща 
интерпретационна 
програма за фауната в 
парка и ръководство за 
интерпретация 

Изработена на обща 
интерпретационна 
програма за фауната в 
парка и ръководство за 
интерпретация 

ОПОС-3    Приклюичла 

Дейност 11. 
Възстановяване на 
крайречните 
съобщества от бяла 
елша по поречието на  
Куртова река и от бяла 

-произведени 6000 бр. 
фиданки от бяла върба; 
произеведени фиданки 
от бяла и зелена елша, 
като по договор е било 
заложено да бъдат 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 
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Постигнати цели 

 Начин на 
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на 
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на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

върба и зелена елша по 
поречието на река 
Струма ( 
местообитание 91Е0) 

произевдени 1000 бр. 
фиданки, а изпълнителя 
реално е произвел 350 
бр. от бяла елша 

Дейност 12. 
Намаляване на натиска 
върху Боснешкият 
карстов район и 
пещерата Духлата чрез 
създаване на система за 
ограничаване и 
контролиране на 
достъпа и експонация. 

Направена 
геодезическа снимка на 
Тронната зала на 
пещера Духлата в ПП 
Витоша 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 13. 
Подържане и 
възстановяване на 
местообитанията на 
жълтокоремна бумка, 
голям гребенест и 
малък гребенест 
тритон и обособяване 
на интерпретационен 
кът на земноводните 

-възстановени са 
Симеоновските езера - 
4 на брой, с цел да 
станат пригодни 
местообитания за 
земноводни;  
-възстановено езеро 
пред заслон Кикиш, 
като целта е то да стане 
пригодно за 
местообитание на 
земноводни; г. е -
разработена 
Интерпретационна 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 
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Постигнати цели 

 Начин на 
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на 

реализация  

Слабости/ 
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на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

праграма за 
земноводни;   
-възстановено 
местообитание на 
земноводни край музея 
на Мечката в ПП 
Витоша и е обособен 
интерпретационен кът 
за земноводни 

Дейност 14. Опазване и 
регулиране 
използването на водни 
количества от 7140 – 
Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища и 91D0 – 
Мочурни гори чрез 
проектиране на 
санитарно охранителни 
зони (СОЗ) на 6 
публични 
водохващания в ПП 
Витоша 

Проектирани са 
санитарно-охранителни 
зони около 
водоизточниците и 
съоръженията за 
питейно-битово 
водоснабдяване на 15 
бр. водохващания в ПП 
Витоша       

ОПОС-3    Приключла 

Дейност 15. Одит Извършван независим 
одит, проверка на 
разходи, като одита е 
направен на няколко 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 
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Постигнати цели 
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финансиране 
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на 
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грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

етапа от изпълнението 
на проекта 

      
"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП ВИТОША - ФАЗА II"  

Финансиран с Договор №  Номер на договора 5103020-С-001 от 17.01.2012 
Дейност 1: 
Подпомагане на 
популациите на редки, 
защитени и уязвими 
видове растения на 
територията на ПП 
Витоша 

Закупен е 
високопроходим 
автомобил Toyota Hilux 
2.5-D-4D Comfort. 
Засадени са 200 нови 
индивида от елвезиево 
кокиче  в парка. 
Произведени са и 200 
индивиди жълта 
тинтява 

ОПОС-3  Производството 
на мушмуловидна 
скоруша е 
неуспешно 
поради загиване 
на вкоренените 
резници и слаба 
жизнеспособност 
на семената. 

 Приключила 

Дейност 2: Опазване и 
експониране на 
забележителни 
дървесни екземпляри 
на територията на ПП 
Витоша 

Около двадесет 
забележителни дървета 
са изградени 17 броя 
дървени огради.  
Поставени са 30 бр. 
информационни  
табели . 
Произведени са 80 броя 
фиданки – по 10 броя 
от 8 дървесни вида. 
Изработени са 8 броя 
метални инфор. табели 

ОПОС-3    Приключила 
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% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Дейност 3: Определяне 
и защита на важни 
територии за 
недопускане на 
безпокоенето на 
кафявата мечка 

Уловени са и са 
маркирани с GPS-GSM 
нашийници две мечки. 
Изработени и 
монтирани са 10 броя 
информационни табели 
за  районите най-често 
обитаеми от мечки. 
Закупена е 
специализирана 
векторна карта и 
регистри  в цифров вид 
на CD – два 
екземпляра. 
Засадени са 200 броя 
горскоплодни фиданки 
(брекина, офика, дива 
круша, киселица, 
скоруша). 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 4: Завършване 
на програмата за 
възстановяване на 
Балканската дива коза 
на територията на ПП 
Витоша 

Уловени са  и са 
транспортирани 10 бр. 
диви кози до 
територията на ПП 
„Витоша“. 
закупен е капан за улов 
на диви кози тип 
„Вдигаща мрежа“. 

ОПОС-3    Приключила 
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% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Експертите за 
наблюдение са 
попълнели 480 броя 
формуляри за 
наблюдение на диви 
кози. 

Дейност 5: 
Възстановяване на 
популацията на главоча 
(Cottus gobio) на 
територията на ПП 
Витоша 

Реинтродукция на 
предварително 
маркирани екземпляри 
от вида главоч в р. 
Плакария. 
Изработena количеств. 
оценка на близките 
популации в басейна на 
река Искър 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 6: 
Възстановяване на 
популацията на 
червения аполон 
(Parnassius apollo) на 
територията на ПП 
Витоша 

Интродуцирани  са 
екземпляри от Червен 
аполон, уловени при 3 
отделни експедиции в 
района на Западните 
Родопи – общо 33 
екземпляра. 
На територията на ПП 
Витоша са освободени 
128 пеперуди  Червен 
аполон – 93 женски и 
35 мъжки екземпляра 

ОПОС-3    Приключила 
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(с. Чуйпетлово, с. 
Боснек, Владайския 
пролом, местността 
Черния кос, местността 
Бялата вода и над 
Княжево). 

Дейност 7: Оценка на 
въздействието от 
посещенията в 
пещерите и 
разработване на 
програма от мерки за 
опазване на пещерната 
фауна 

Изработена е Програма 
oт мерки за опазване на 
пещерната фауна. 
Изработени са 1000 бр. 
брошури  за Оценка на 
въздействието от 
посещенията в 
пещерите и файлове за 
печат за изработка на  3 
броя информационни 
табла. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 8: 
Възстановяване и 
ремонт на 
съществуващата 
туристическа 
инфраструктура в 
Природен парк Витоша 

Възстановени и 
ремонтирани обекти 
алейна мрежа - 20 км и 
един  санитарен възел 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 9: 
Разработване на 
специализирана 

Заснети са обекти на 
туристическата 
инфраструктура: 

ОПОС-3  Не е  
изпълненачаст от 
Дейност 9  Е 

 Прекратена 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

кадастрална карта и на 
специализиран 
устройствен план на 
инфраструктурата в 
ПП Витоша 

пътеки, алей, паркинги, 
сгради, съоражения, 
основи на сгради, 
заслони, беседки, 
естради, пейки, маси, 
детски съоражения за 
активвен отдих, 
шезлонги, чешми, 
информационни табла, 
насочващи табелки, 
колова маркировка и 
др. 
Изработени са карти на 
хартия:Специализирана 
карта М 1:10 000 /с 
общо 21 картни листове 
в М 1:10 000. 

прекратена и 
изпълнението 
нан"Разработване 
на СПУП на 
инфраструктурата 
в ПП Витоша" не 
е направено. 

Дейност 10: Изготвяне 
на воден баланс на 
територията на ПП 
Витоша 

Изготвен е  воден 
баланс за територията 
на Природен парк 
„Витоша”. 
Разработен е 
имитационен модел за 
оценка на уязвимостта 
на водните ресурси и 
водоснабдяването при 
различни сценарии. 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Дейност 11: 
Осъществяване на 
тематична обучителна 
програма за 
посетителите на парка 

Проведени са  100 
тематични посещения в 
парка. 
Отчечатани са дипляни 
и плакати за 
забележителни дървета 
в парка,  за 
петтичинковата върба, 
скорушата, жълтата 
тинтява и елвезиевото 
кокиче, за  кафявата 
мечка, за  главоча, за 
червения аполон, за 
дневните пеперуди на 
Витоша и дипляна за 
пещерите и пещерната 
фауна. 
Изработени са 6 вида 
информационни 
стикери и др. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 12: Мерки за 
информация и 
публичност 

Провеждени са  две 
пресконференции – в 
началото и в края на 
проекта. 
Изработен и монтиран 
е билборд в местност 
Златни мостове. 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Изработеи и поставени 
на терен са 11 бр. 
обяснителни табели /2 
бр. за флората, 3 бр. за 
фауната и 6 бр.  за 
възстановените алеи/. 

Дейност 13: 
Организация и 
управление на проекта 

Работа по управление 
на проекта, вкл. 
изготвяне на справки, 
доклади, преглед на 
докладите на 
изпълнители и 
експерти по проекта.  
Проведени са обучения 
за служителите на ДПП 
Витоша за промени в 
ЗОП и др.. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 14: Текущ 
одит на проекта 

Изготвен е окончателен 
одитен доклад към 
окончателно искане за 
средства. Извършен е  
вътрешен одит на ДПП 
Витоша от ИАГ, който 
включва и одит на 
проекта. 

ОПОС-3   Приключила 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ 
Финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 от 30.07.2012 г. 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Дейност 1.1.1. 
Производство на 
фиданки от типичните 
за местообитания 
91D0, 91E0 и 9410 
видове и внасянето им 
в горски територии 
държавна собственост 

Вкоренени са резници, 
по 400 броя от следните 
видове: бяла елша, 
обикновена елша, 
зелена елша, планински 
ясен; 1000 броя 
пикирани семеначета от 
клек и 5000 броя 
пикирани семеначета от 
обикновен смърч. 
През октомври 2014 са 
засадени 5000 броя 
фиданки смърч в м. 
Меча поляна на 
Витоша. 
Засадени са 1000 броя 
фиданки клек в м. 
Платото 

ОПОС-3  Фиданките от 
бяла, зелена, 
обикновена елша 
(по 400 бр. от 
всеки вид) и 
планински ясен 
(400 бр.) са 
предадени от 
Изпълнителя, 
Взето решение 
тези фиданки да 
бъдат 
съхранявани в 
разсадника на 
Изпълнителя до 
пролетта на 2015, 
поради 
неблагоприятните 
условия за 
залесяване в края 
на ноември 2014. 

 Приключила 

Дейност 
1.1.2.Осъществяване на 
мероприятия за 
регулиране на 
вредителите (Ips 
typographus) в 

За 2013 г. са уловени 22 
300 бр. мъжки 
екземпляри от вида. 
Изпълнителят предава 
изготвени от него 
препоръки за бъдещи 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

смърчовите гори (тип 
местообитание 9410) 

действия за 
подобряване на 
санитарното състояние 
на смърчовите гори на 
Витоша. 

Дейност 1.2.Устойчиво 
управление на 
торфищата (тип 
местообитание 7140) 
във връзка с опазване 
на биоразнообразието, 
въглеродния баланс и 
промените на климата 
 

Изготвени са доклади: 
по дейност 3 - 
Определяне на 
средногодишното 
количество въглерод, 
което се поглъща от 
торфищата в ПП 
Витоша и по дейност 5 
- Прилагане на модел за 
възстановяване на 
водния режим на 
избрано торфище. 
Изготви е и 
окончателен доклад, 
съдържащ описание на 
всички извършени през 
периода на Договора 
дейности. 

ОПОС-3    Приключила 

1.3. Възстановяване на 
местообитание на 
жълтокоремната бумка 
(Bombina variegata) 

Всички предвидени по 
договора мероприятия 
са извършени на терен 
съгласно техническото 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

задание. 
Дейност 1.4. 
Поддържане на 
местообитанията на 
Европейския лалугер в 
благоприятно 
състояние 

През 2012 и 2013 е 
окосена площ от 100 
дка в местността 
"Могилата" и 
месността "Купена". 
През 2014 г. площта е 
завишена като са 
окосени общо 130 дка в 
същите местности. 
Уловени са 20 бр. 
лалугери от землището 
на Кремиковци, които 
са пуснати в в 
адаптационното 
заграждение. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 1.5. 
Подобряване на 
миграционните пътища 
на рибите в ПП 
Витоша 

Изготвени са Методика 
за извършване на 
разселване (зарибяване) 
и Ръководство за 
управление на 
ихтиофауната в ПП 
Витоша 

ОПОС-3  Поради липса на 
документ, 
доказващ 
собствеността на 
баражите, ДПП 
Витоша е 
изпратила до УО 
на ОПОС 
мотивирано 
предложение за 
отпадане на 

 В процес на 
изпълнение 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

изграждането на 
двата рибни 
прохода 

Дейност 1.6. 
Разширяване на 
обхвата на системата за 
регистриране на 
изстрели и следене на 
дивите кози (Rupicapra 
rupicapra balcanica) 
намиращи се извън 
адаптационната ограда, 
с цел намаляване на 
риска от бракониерство 

     В процес на 
изпълнение 

Дейност 1.7. 
Разработване на 
Система от постоянни 
пробни площи за 
представителни видове 
и местообитания и 
територии за 
установяване на 
антропогенното 
въдействие върху тях. 

Изготвена е  методика 
за избор на пробни 
площи 

ОПОС-3    Приключила 

Поддейност 2.1.1 
Разработване на 
технически проекти за 

Разработени  
технически проекти за 
три обекта (1.М. Плажа 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

обекти - Бистрица, 2.Алея с. 
Железница, 3. Подход 
Железница) 

Дейност 2.1.2 Ремонт и 
възстановяване на 
туристическата 
инфраструктура 

Извършени са теренни 
обследвания на 30 км 
от алейната мрежа на 
територията на ПП 
Витоша.  

ОПОС-3    В процес на 
изпълнение 

Дейност 2.1.3. Ремонт 
на заслони 

Ремонтните работи са 
приключили 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 2.1.4. Ремонт 
на чешми 

Ремонтните работи са 
приключили. 

ОПОС-3    Приключила 

Поддейност 2.1.5 
Оформяне на 
основните подходи към 
парка. 

Оформянето на 
основните подходи към 
парка е приключило. 

ОПОС-3    Приключила 

Поддейност 2.1.6 
Ремонт и 
възстановяване на 
стълбова маркировка 

Ремонтните работи 
продължават и през 
2015. 

ОПОС-3    В процес на 
изпълнение 

Поддейност 2.1.7 
Ремонт и 
възстановяване на 
туристически 
указателни табели. 

Ремонтните работи са 
приключили. 

ОПОС-3    Приключила 

Поддейност 2.1.8 Ремонтните работи са ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Ремонт и 
възстановяване на 
кътове за отдих и др. 
допълнителни 
елементи. 

приключили. 

Дейност 2.2. Отлагане 
върху терена, 
стабилизиране и 
трайно маркиране на 
границите на парка 

Отлагането на 
границите на парка е 
завършило успешно. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 2.3 Описание, 
оформяне и маркиране 
на терен на маршрути и 
места за практикуване 
на екстремни и 
алтерантивни спортове, 
вкл. веломаршрути, 
скално катерене, конен 
туризъм 

Разработени са  
стратегии за развитие 
на:  
-екстремни и 
алтернативни спортове 
вкл. парапланеризъм, 
ски свободен стил и 
пещернячество; 
-планински 
велотуризъм в ПП 
Витоша; 
-конен туризъм в ПП 
Витоша; 
алпинизъм и скално 
катерене в ПП Витоша. 
Изпълнени са: 
-Оформяне и 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

маркиране на терен на 
веломаршрути; 
-Оформяне и 
маркиране на терен на 
маршрути за конен 
туризъм. 
-Оформяне и 
маркиране на терен на 
маршрути за алпинизъм 
и скално катерене. 

Дейност 2.4 
Подсигуряване на 
достъпа в парка на 
хора с увреждания-
възстановяване и 
адаптиране на 
специализирани 
маршрути и 
съоръжения 

Разработване е 
Концепция “ВИТОША 
– ДОСТЪПНА ЗА 
ВСИЧКИ” за 
осигуряване на достъп 
за хората с увреждания 
в ПП "Витоша". 
Дейност 2.4 е 
изпълнена въз основа 
на Концепцията 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 2.5 
Разработване на проект 
и изграждане на 
размножителен център 
за редки видове 

Разработена е идейна 
концепция (вкл.проект) 
за размножителен 
център 

ОПОС-3  Сключен е 
договор с 
изпълнител, но е 
прекратен по 
взаимно съгласие, 
тъй като ДПП 
Витоша не е 

 В процес на 
изпълнение 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

успяла да осигури 
необходимите 
разрешителни за 
започване на 
строежа. 
Продължава 
съгласуването 
като самият 
строеж ще бъде 
осъществен през 
2015 г. 

Дейност 3.1 Ремонт и 
обогатяване на 
експозициите на 
музеите в ПП Витоша 

Изготвен е общ дизайн 
на експозициите Музей 
на мечката, Музей на 
совите, Музей на 
водното конче. 
Изработени са  
експозицонни макет.и 

ОПОС-3  Продължават 
делата за Музея 
на совите и Музея 
на водното конче. 

 В процес на 
изпълнение 

Дейност 3.2. 
Оборудване на 
екологично 
информационен 
стационар Белите 
Брези 

Оборудването е 
доставено. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 3.3 
Определител на 
дневните пеперуди в 

Направен е дизайн, 
предпечат и печат на 
"Определител на 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

ПП Витоша дневните пеперуди в 
ПП "Витоша"  в два 
тома, тираж 1000 броя 
за всеки том. 

Дейност 3.5. 
Разработване на 
интерпретационна 
програма за флората на 
ПП "Витоша" и 
ръководство за 
интерпретация 

 ОПОС-3    Приключила 

Дейност 3.6. Издаване 
на рекламни материали 
за ПП Витоша (значки, 
стикери и др.) 

Материалите са 
изработени и 
предадени съгласно 
договора и в срок. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 3.7. 
Разработване и 
издаване на 
информационни 
материали посветени 
на ПП Витоша  

 ОПОС-3    Приключила 

Дейност 3.8. 
Разработване и 
издаване на 
информационни 
материали посветени 
на ПП Витоша, вкл. 

Материалите са 
отпечатани и предадени 
на ДПП "Витоша" 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

превод на чужд език   
Дейност 3.9 
Разработване и 
издаване на 
обобщаващо издание за 
природното богатство 
на ПП Витоша 

Разработено и 
отпечатано на 
обобщаващо издание за 
природното богатство 
на ПП "Витоша-  

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 3.10 
Разработване на 
система и програма за 
работа с доброволци и 
прилагането й 

Разработена е система и 
програма за работа с 
доброволци, която е  
приложена 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 4.1 
Актуализация на ПУ на 
ПП Витоша 

 ОПОС-3    В процес на 
изпълнение 

Дейност 4.2 
Установяване на 
находищата на дивата 
котка на територията 
на ПП Витоша, с цел 
набелязване на мерки 
за опазването им 

Поставени са 30 
фотокапана в 4 
последователни  зони, 
като общо зоните са 8 
бр. 

ОПОС-3    Приключила 

Дейност 4.3 
Разработване на проект 
за рекултивация и 
осигуряване на 
безопасност на 

Разработен е  проект за 
рекултивация и 
осигуряване на 
безопасност на 
туристите за каменните 

ОПОС-3    Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/ 

срок 
Постигнати цели 

 Начин на 
финансиране 

 

Стойност 
на 

реализация  

Слабости/ 
грешки  

Степен 
на 

Реализац
ия 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

туристите за каменните 
кариери в района на с. 
Владая, Мърчаево, 
Рударци и Кладница 

кариери в района на с. 
Владая, Мърчаево, 
Рударци и Кладница 

Дейност 4.4 
Определяне на нови 
туристически атракции 
- предпроектно 
проучване и 
проектиране на 
инфраструктура 
свързана с туризма 

 ОПОС-3    Приключила 

Дейност 4.5. 
Закупуване на техника 
за нуждите на 
управлението на ПП 
Витоша 

 ОПОС-3    В процес на 
изпълнение 

Дейност 4.6 
Закупуване и ремонт на 
сграда до 400 кв. м за 
нуждите на 
администрациите на 
ПП Витоша в 
границите на парка 

 ОПОС-3    В процес на 
изпълнение 

Дейност 5. Разходи за 
одит 

 ОПОС-3    В процес на 
изпълнение 
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арх. Мария Арабова – Бояджиева 

Експерт Техническа инфраструктура 
 

 
ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 
 
1.4. СОБСТВЕНОСТ 
 
1.4.1 Статут на собственост , съгласно ЗЗТ 
 

Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните 
резервати, посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени 
потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост. 
Чл. 10. (1) Собствеността на държавата, която не е изключителна държавна собственост, 
и на общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените 
територии по този закон, е ПУБЛИЧНА. 
Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1  

(Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) 

I. РЕЗЕРВАТИ 
4. Бистришко бранище Н.П. "Витоша" ПМС 15422 27.Х.1934 г. 
      Зап. 106 24.I.1968 г. 
      Зап. 66 25.I.1991 г. 
5. Торфено бранище Н.П. "Витоша" ПМС 16362 1.Х.1935 г. 
      Зап. 602 12.VIII.1980 г. 

Закон за защитените територии 

Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. 
бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 
Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. 
ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 
Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 
2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. 
бр.98 от 28 

Извън ограниченията на чл.10 ал.2 и ал.5, право на собственост и на ограничени 
вещни права могат да придобиват физически лица и юридически, регистрирани по ТЗ 
или по ЗЮЛНЦ. 
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1.4.2. Основни форми на собственост върху територията на Природен парк „Витоша“: - 
държавна, общинска  собственост  и собственост на физически и юридически лица. 

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Собствеността принадлежи на държавата, на 
общините, на кооперациите и други юридически лица и на граждани. 
(Изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) Всички видове собственост се ползуват с еднакви 
възможности за развитие и закрила. 

Закон за собствеността 
Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.90 от 8 Ноември 1960г., изм. ДВ. 
бр.99 от 20 Декември 1963г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 1973г., изм. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.54 от 12 
Юли 1974г., изм. ДВ. бр.87 от 8 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.55 от 14 Юли 1978г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. 
ДВ. бр.19 от 8 Март 1985г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 1988г., изм. ДВ. бр.91 от 2 Декември 1988г., изм. ДВ. бр.38 от 
19 Май 1989г., изм. ДВ. бр.31 от 17 Април 1990г., изм. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 
1996г., изм. ДВ. бр.100 от 31 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., 
изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 
22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 
2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. 
ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. 
ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. 

 
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: - Държавата удостоверява възникването, 

изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна 
собственост. 

ОБЩА ПЛОЩ  19 005,1 ха от които: 
• Изключителната държавна собственост – 1 842,1 ха, обхваща – резерватите:  

- 1 056,7 ха - “Бистришко бранище”; 
- 785,4 - “Торфено бранище”;  

• Публична държавна собственост: 
- 17 163,0 ха обхваща земите, горите и водите, държавна собственост; 

В процентно отношение спрямо цялата територия на парка, относително голям дял на 
държавната собственост има в землищата  на София- компактен град, селата Бистрица, 
Ярлово, Боснек, Чуйпетлово и Кладница. 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Имотите и вещите - публична държавна 
собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Собствеността върху имоти - публична държавна 
собственост, не подлежи на възстановяване. 
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В 
случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет 
върху имоти - изключителна и публична държавна собственост, може да се учредяват 
ограничени вещни права, когато това е необходимо за: 
1. изграждане на национален обект; 
2. трайно задоволяване на обществени потребности; 
3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 
- когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно 
икономически нецелесъобразно. 
(6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Ограничените вещни права 
по ал. 5 не могат да се учредяват върху имоти - публична държавна собственост, 
свързани с националната сигурност и отбраната на страната. 
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Закон за държавната собственост 
В сила от 01.01.1996 г. 
 Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., доп. ДВ. 
бр.61 от 31 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 
27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 
Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., 
изм. ДВ. бр.38 от 17 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 
от 23 Март 2004г., доп. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 
Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., 
изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 
13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., 
изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 
Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 
2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 
2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., 
изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 
  

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Общината удостоверява възникването, 
изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска 
собственост. 

ОБЩА ПЛОЩ   - 2 749,9 ха  
Относително голям  дял общинска собственост има в  землищата на Железница, 

Бистрица и  Боснек. 

 

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 
2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, 
земите от общинския поземлен фонд и горските територии - общинска собственост, не 
могат да се придобиват по давност. 

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имотите и вещите - 
публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в 
собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се 
обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. 
 
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват 
под общото ръководство и контрол на общинския съвет. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Редът за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на 
общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници 
се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и 
на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-
частното партньорство. 
 

Закон за общинската собственост 
В сила от 01.06.1996 г. 

Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.22 
от 24 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 
1999г., изм. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. 
бр.96 от 5 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., доп. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.120 от 29 
Декември 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 
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2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. 
бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 
Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. 
ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., изм. 
ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 
20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 
 

 

СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ОБЩА ПЛОЩ - 4 051,9 ха,  
БРОЙ ИМОТИ – 12226  броя; 

 СОБСТВЕНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, регистрирани  по ТЗ или ЗЮЛНЦ 
– Участва в разпределението на площите с незначителен дял от 9,9 ха, съставляващи 24 
поземлени имоти; 

  

СОБСТВЕНОСТ НА РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩНОСТ  - 108,5 ха, попадащи в 
землищата на селата Драгалевци, Кладница и Владая, съставляващи 18 броя поземлени 
имоти. 

ПЛОЩИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ -  Тази категория имоти 
обединява както земеделските земи, които не са били заявени от собствениците им по 
административен ред в установените срокове пред общинските служби по земеделие 
(бивши поземлени комисии) така и имоти за които са постановени решения за 
признаване правото за възстановяване на собствеността по административен или по 
съдебен ред, но процедурата по възстановяването им не е приключила, защото 
границите на имотите не са установени от собствениците. След изтичането на 10 
годишен срок  от влизане в сила на плана за земеразделяне, съответно одобряване на 
КВС, с изменение на ЗСПЗЗ през 2007 г. тези земи са прогласени за общинска 
собственост по силата на закона, с наложен върху тях 5 годишен ограничителен режим 
за разпореждане и управление. Независимо от формално отпадналите вече ограничения, 
задължението на общинските съвети да предоставят земи на собственици с признати 
права на възстановяване на собствеността остава в сила при следните случаи: 
установяване на граници на земеделски имоти, за които е издадено решение за 
признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 
възстановими стари реални граници; изпълнение на съдебни решения за признато право 
на собственост; за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да 
бъде възстановена, което е възпроизведено в §27, ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение на 
и допълнение на ЗСПЗЗ и не е ограничено със срок.  

Отделянето на тези земи в отделна група е мотивирано от следното: 
• По отношение на правото на собственост, притежават все още преходен 

характер 
• Породилите ги специфични обстоятелства, времевата дистанция на действие и 

други качества и характеристики  дават отговор на въпроси и тенденции от 
социално-икономическо естество, които имат отношение към План‘2. 

•  Остава трайна прогнозата за увеличение на дялът на собственост на физически 
лица, респективно на общините, Тъй като процесът на трансформация на 
собствеността върху земите все още не е приключил.  
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ОБЩА ПЛОЩ - 1 147,9 ха, съставляващи 1429 броя поземлени имоти, намиращи 
се в границите на общините Самоков и Перник. С най-голям дял са земите в землището на 
село Ярлово. Най - голям е дялът на земите с начин на трайно ползване –„ пасища, мери“ - 
782, 5 ха в землището на с. Ярлово,  по –малък – „ниви(орна земя)“, „изоставени орни 
земи“, както и 133бр. имоти с площ 42 ха – „залесени ниви“, намиращи се в землището на 
с. Кладница. 

 
СЪСОБСТВЕНОСТ  – ОБЩА ПЛОЩ - 27,1 ха. 
Този вид собственост е преди всичко следствие от  възстановена собственост на 

наследници на физически лица, които не са предприели действия за извършване на реална 
делба. В този смисъл същите са притежатели на идеални части от поземлените имоти. Към 
групата се включват и случаите с възникнал спор за материално право. 

 
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА и сервитути – възникнали са във времето с 

реализирането на сграден фонд и инженерно-техническа инфраструктура на територията 
на ПП 

Фиг. Площно разпределение на територията  на ПП “Витоша“ по вид собственост 

  
 В СВИТЪК  ІV: ПРИЛОЖЕНИЯ – СПИСЪЦИ И БАЛАНСИ ПО ОБЩИНИ И 
ЗЕМЛИЩА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И КАДАСТРАЛНИ НОМЕРА към т.1.4.2. 
относно правото на собственост върху земята, са представени  площно разпределение 
на видовете собственост по общини и землища за териториите, попадащи в 
границите на ПП „Витоша“ - Приложение № 1.4.2-1 и площно разпределение на 
видовете собственост по начин на трайно ползване -  Приложение №1.4.2.-2  
В СВИТЪК .ІV:ГРАФИЧЕН МАТЕРИАЛ(КАРТИ) е ПРИЛОЖЕНА „Карта на 
собствеността“ в М 1:25 000, площно оцветена по собственост на имотите и диаграми 
към нея, с процентно разпределение. 
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По отношение на  видовете собственост върху земята сравнителният анализ за 
произтеклия десет годишен период отчита  изменения , но не достатъчно големи за да 
показват  устойчива тенденция. Те са отражение на приключили процедури по 
възстановяване на собствеността, произтекли разпоредителни действия с имоти, 
разрешени спорове за материално право, но не следва да се изключи като възможност 
прецизирането на данните вследствие на новосъздадените КК и КР. 

Появата на нов сегмент – неустановена собственост предполага промени, свързани с 
процеса на възстановяване на собственост; 

 
За реализиране на целите, идентифициране на проблемите и тяхното отстраняване с 

основополагащо значение са следните  особености: 
• Смесена по вид собственост върху земята – Предполага различно отношение на 

отделните субекти, притежаващи правото на собственост, различни очаквания, 
желание и възможности за инвестиране съобразно правилата и целите  на Плана за 
управление. 

• Раздробеност – На територията на ПП са обособени 19030 поземлени имота, което от 
своя страна предполага голям брой но собственици и ползватели. Земите /позелените 
имоти/ на един притежател често не граничат помежду си и се намират на различни 
места. Тази раздробеност оказва негативно въздействие и затруднява дейностите по 
ползване и развитие  на Парка. 

• Разнородност по вид /начин на трайно ползване – ползването и управлението на 
различните по вид територии са подчинени освен на общите, така и на специфични за 
всяка група  правила и норми.  

 

Фиг. Площно разпределение на територията на ПП “Витоша“ по вид територия 
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1.4.3. Право на собственост и законов статут на строежите в парка  
 Застроената площ на реализираното в  ПП „Витоша“ строителство на сгради с 
основно и обслужващо предназначение представлява 0, 06 % от неговата територия. 
Съществуват следните форми на собственост: 

• Публична държавна собственост – обекти, предоставени на централни 
ведомства и подчинените им структури за изпълнение на функциите им, и на 
БАН като автономна държавна структура; 

• Публична и частна общинска собственост; 
• Собственост на юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ-БТС, БЧК; 
• Собственост на търговски дружества; 
• Собственост на физически лица. 
Моментното състояние на строежите – сграден фонд и обектите на инженерно-

техническата инфраструктура от гледна точка на законовия статут и правото на собственост 
върху тях, се характеризира със следните особености: 

• Времеви диапазон – Изключвайки религиозните обекти, процесът  на реализиране 
на строежите  на територията на ПП „Витоша“ е с близо 100 годишна давност. 
Стартирайки с изграждането на туристическите хижи, последван от период на 
изграждане на почивните бази на различни организации, държавни структури и 
предприятия, до наши дни - с реализирането на строежи, необходими за 
изпълнение на ново възникнали потребности. Тези обстоятелства са оказали 
влияние върху: 

o вещните права върху земята - В болшинство от случаите (в периода до 
1998 г.) се касае за „даване“ на съгласие (разрешение) за строителство 
върху държавна земя по чл.26, ал. 1 от Закона за горите, (отм. от 01.01.1998 
г.).Строежите на физически лица  са реализирани обикновено върху 
собствена земя, с някои изключения на предоставено право на строеж 
върху държавна или общинска земя. 

o строителни книжа – доминираща липса на приемственост на 
информация във времето за обектите. Отсъствието на строителни книжа  
води до непълноценни решения в ползването и управлението. То 
обосновава необходимостта от обследване на техническото 
съответствие на строежите и тяхната законност, в това число и 
провеждане на съпътстващи  процедури за възстановяване на 
документите, свързани със строително-монтажни дейности. 

• Процеси на трансформация на собствеността -. По силата на новосъздадената 
нормативна база държавната собственост върху реализираното строителство също 
е претърпяла преструктуриране. Резултат на този процес е появата на нови 
субекти, владеещи правото на собственост върху строежите и право на строеж 
върху земята - общини, търговски дружества – недвижимо имущество, 
апортирано в капитала им  или придобито от тях чрез покупко – продажба, 
физически лица. 

• Икономически и социални фактори са намерили отражение в следните 
обстоятелства: 

o Разпоредителни действия със сграден фонд; 
o Не упражнено право на собственост;  
o Отдаване под наем – голяма част от обектите е отдадена под наем; . 
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o Обособяване на самостоятелни обекти в сграда, с цел продажба - като нов 
елемент в областта на  вещните права;  

o Инвестиционен натиск в граничните територии, създаващ условия за 
нерегламентирано строителство. 
 

1.4.4. Промени в нормативната база и свързаните с това политики след 2005 г.: 

• Получават ясен и еднозначен регламент следните въпроси: публичната държавна 
собственост не се възстановява; прецизира се списъка на  субектите – юридически 
и физически лица, които могат да придобият вещни права върху земя. 
Конкретизират се обектите, за реализирането на които върху публична държавна 
собственост могат да се учредяват ограничени вещни права; 

• В приоритет са въведени процедурите за обследване на техническото съответствие 
на обектите (паспортизация) и нивото им на енергийна ефективност, както и 
дейностите свързани с управлението на отпадъците, като отражение на процесите 
по синхронизиране на националната нормативна база  и политики с тези на 
европейската общност. Разширен е кръга от строежи с възможност за включването 
им в режим на търпимост, за узаконяване на други с пропуски в строителните 
книжа.  

• Процедирана е и действа Кадастрална карта и кадастрални регистри за 
Софийската част от територията на природния парк. Тя, както и Картата на 
възстановената собственост за землищата на селата по южното направление,  
дават възможност за надграждане и прецизиране на и без това големия обем на 
базата от данни и характеристики на поземлените имоти, видовете територии и 
строежите в тях. 
 

1.4.5. Изводи и заключения. 

• Процесът на трансформация на собствеността  е с далечен хоризонт на действие. 
Макар и със затихващи функции след две десетилетия, този процес не е приключил 
и към настоящия момент. Все още има не приключили процедури свързани по 
възстановяване на собствеността в т.ч. и възникнали спорове  за собственост върху 
земята;  
Възникналите спорове за материално право оказват негативно въздействие на 
процесите по управление, ползване и поддържане на собствеността. 

• Ограниченото в линиите на застрояване вещно право на строеж не стимулира 
собствениците на обекти, да поддържат околното пространство и локалните 
съоръжения  в него. Целесъобразно би било да бъдат дефинирани съответните 
правила и задължения за собственика и/или ползвателя. 

• Констатираните неточности в кадастралните карти (КК и КР и КВС) в частта им, 
касаеща  описателните характеристики на поземлените имоти  и по точно - записи 
за частна държавна и частна общинска собственост върху незастроени поземлени 
имоти, не кореспондират с чл.10, ал.(2) от Закона за защитените територии. 

• Отделните собственици имат различно отношение към целите на Плана за 
управление на ПП „Витоша“ и неговото ползване, различни очаквания, желания и 
възможности за инвестиране, в т.ч. и в граничните зони, в които попадат поземлени 
имоти собственост на физически лица. Това обстоятелство въздейства негативно и 
се отразява в пасивно отношение към управлението; 
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• Обектите за подслон често сменят собствениците, както и наемателите си, поради 
неудовлетворени очаквания  във финансов аспект. По същата причина има не 
функциониращи такива.  
Широкият обхват от дейности по управлението на парка, оперативните задачи и 
възникващите проблеми изисква намирането на алтернативни подходи, 
гарантиращи актуалността на информацията за собствениците, респективно 
ползвателите във всеки един момент. 

• Инвестиционният натиск върху терените, намиращи се в граничната част на парка, 
предимно частна собственост продължава. В образуваните в предходни периоди 
контактни зони е реализирано строителство – главно с жилищно предназначение с 
обща площ над 7 000 квадратни метра.  
Разглежданият проблем е носител на негативни тенденции за реализирането на 
устройствените мероприятия касаещи селищната територия от една страна, а от 
друга е предизвикателство за екологичната картина  в тези зони на Природния парк. 
Опитите за разрешаването му са стартирали със заповед № РД-700 от 09.06.2003 г. 
издадена на основание чл.47 т.2, т.3 и т.8 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), 
във връзка с процедирането на Общ устройствен план на гр. София и Столична 
община (СО) и План за управление на ПП „Витоша”. С нея е определена 
междуведомствена комисия със задача: 
- да разгледа и анализира наличните документи и графична информация, 
касаеща границите на частта от територията на  ПП ”Витоша”, попадаща в 
Столична община, да ги уточни и прецизира в цифров вид; 
- да предложи на МОСВ механизъм за процедиране на уточнената граница, 
съобразно действащата нормативна база. 
Изследването е приключило с предложение за предприемане на действия по 
откриване на процедура по намаляване или увеличаване на площта на Парка чрез 
изключване и включване на територии в неговия обхват. Последвала е експертиза 
за територията на населените територии от Подвитошката яка, приключила с 
предложения от петте оторизирани комисии за приемане предложенията за 
намаляване на площта на парка и са отхвърлили предложенията за нейното 
увеличаване. Тъй като са изразени особени мнения, е следвало окончателно 
решение да вземе министърът на околната среда и водите. До началото на 20011 
година такова решение не е взето.  
Обект на предложението за изключване от територията на ПП “Витоша“ са 
поземлени имоти или части от такива, с обща площ 571 дка .Мотивите за това са 
следните: 

o Урегулирани поземлени имоти, попадащи в границите на населените 
места - град София (кварталите, Княжево, Бояна, Драгалевци и 
Симеоново), селата Владая, Мърчаево, Бистрица и Железница от 
Столична община; 

o отделни застроени имоти, които фактически са изгубили 
предназначението си  на защитена територия и такива, които „обективно 
не отговарят на изискванията на чл.29 от ЗЗТ поради липса на 
консервационна значимост“ 

o изключване на части от имоти с оглед предотвратяване разделянето им 
от границите на парка. 

По – късно, предвид посоченото, постановени съдебни решения, свързани с 
отправени молби за изключване от границите на парка на отделни имоти, в 
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обществен интерес относно опазване и съхранение на парка и на основание 
възложените му компетенции, министърът на околната среда и водите е постановил 
с Решение №19 от 31.01.2013 година с което отхвърля предложенията за 
увеличаване и намаляване на площта на ПП „Витоша“, разгледани от комисиите, 
определени с негови  заповеди от 2006-2007 година. 

• Постановените промени и изисквания в законите и подзаконовата нормативна 
уредба след 2005 година извеждат в приоритет въпросите свързани с техническото 
съответствие, енергийната ефективност и управлението на отпадъците, което има 
пряко отношение и въздействие относно ползването на ресурсите, опадването на 
околната среда и качеството на обитаване в това число и тяхната законност по 
смисъла на ЗУТ. 
 

В СВИТЪКЪК І: ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦИ И СПИСЪЦИ  към т.1.4.3. е представен 
Списък на строежите в парка – Приложение 1.4.3 - 1, съдържащ данни и показатели, 
изискващи се от Заданието, свързани със собствеността, законовия статут, 
местонахождението и строително-техническите им характеристики.   
Към същия СВИТЪК І е включена таблица, отразяваща съвместяването на ЛУП и КВС. 
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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1.16.2. Селищна мрежа  

 
С отправна точка – функционално предназначение и основни цели, ПРИРОДЕН 

ПАРК „Витоша“ е позициониран централно в пространствена система, развила се на базата 
на природни и социално-икономически фактори, исторически установилата се транспортна 
мрежа и възникналите около нея урбанизирани територии. От тази гледна точка територията 
на парка попада  в три области, четири общини и в 15 землища на населени места и квартали 
на София. 

 
Таблица: Разпределение на площи по области 

 

 
№ 

 
ОБЛАСТИ 

 
ОБЩА ПЛОЩ  

 / ха / 

ПЛОЩ, ПОПАДАЩА В 
ПП“ВИТОША“ 

 / ха / 

ПЛОЩ, ПОПАДАЩА В 
ПП“ВИТОША 

/ % / 

1 2 3 3 4 

1. Област София   134890 11 884,9 8,81% 

2. Софийска област 706200 4 889,2 0,69% 

3. Област Перник 47740 10 330,2 21,6% 

 
 

 Фиг. Процентно съотношение на територията на ПП “Витоша“ по населени места 
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 ОБЛАСТ СОФИЯ   
Град София - Национален и европейски административен, икономически и 

културен център.  Класифициран е като град с агломерационно ядро от общоевропейско 
значение (MEGA), от четвърта категория. Важен транспортен център, пресечна точка на 
три от трансевропейските транспортни коридори: 
Коридор №4  - Дрезден(Нюрнберг)-Прага-Виена(Братислава)-Гьор-Будапеща-Арад-

Констанца(Крайова)-София-Солун(Пловдив)-Истанбул ; 
Коридор №8  - Дурас-Скопие-София-Бургас-Варна; 
Коридор №10 - Белград-София-Пловдив-Истанбул. 

Основни оси на урбанистично развитие са транспортните направления Драгоман – 
София-Пловдив и София–Благоевград–Кулата. Второстепенна ос на развитие е 
направлението Дупница–Самоков. 

София е град с хилядолетна история и богато културно наследство, включващо 
археологически паметници от различни епохи, култури и религии. 

Административен, политически и финансов център на държавата, с висока 
концентрация на административни, икономически и управленски функции на национално 
ниво. Основен двигател на икономическия растеж на страната, генериращ около 1/3 от 
националния БВП и около 1/2 от преките чуждестранни инвестиции в страната. Има  
традиции и потенциал в областта на информационните технологии и софтуерните 
продукти, голям академичен и научно-изследователски потенциал. Добре развити 
туристическа и социална инфраструктури. 

Добре развита мрежа на обществения транспорт, включваща метро, трамвайни, 
тролейни и автобусни линии, таксиметрови услуги, в това число и железопътен транспорт, 
обслужващ къси дестинации в зоната на влияние, вело  и пешеходни алеи. 
 В териториално-пространствено отношение макроструктурата на София се 
определя като компактна с кръгово концентрично развитие и радиални елементи, 
формирани от структурираната във времето транспортно – комуникационна мрежа на 
града. Обществените функции са съсредоточени по протежение на радиално 
разположените скоростни трасета - булевардите „Сливница“, „Цар Борис ІІІ“, 
„Цариградско шосе“, „Ботевградско шосе“, „Ломско шосе“ От тази гледна точка, 
микроструктурите в композицията на града са ясно  разграничени. Индустриалните 
територии са се обособили около железопътните ареали и входно - изходните магистрали 
на града. Тази композиция е доразвита от още една, специфична със своите 
характеристики урбанизирана зона, част от която е територията на тъй наречената 
„Подвитошка яка“. В административно-териториално отношение в последната попадат: 

• Столична община – район “Витоша” : 
- квартали -  Княжево, Бояна,  Драгалевци, Симеоново; 
- села - Мърчаево и  Владая; 

• Столична община – район “Панчарево” –  село Бистрица и село  Железница. 
• Вилни зони и други селищни образувания - В подножието на Витоша, на 

територията на Столична община се намират вилни зони и селищни образования 
като: „Килиите“(с регулация от 60-те години и нова от 2001 г.), „Беловодски път“(с 
регулация от 1959 г.), „Бояна“- (80- те години), „Киноцентър София-Бояна“( с 
регулация о т 1972 г.), „Киноцентър“ І, ІІ, ІІІ част(стари регулационни планове от 
60 – те, нови от 90-години)., „Габаро-Азмата“, „Драгалевци-Лифта“, „Милкова 
кория“, „Орехите“, „Могилата“ „Симеоново-север“, „Симеоново – изток“, 
„Симеоново – Юг“, „Симеоново – Драгалевци ІІІ та част“, „Калфин дол“, 
„Манастира“, вилна зона „Железница“ (“Цареви кошари“ – регулация от 1986 г.-
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1991 г), „Ваклинови  кошари“ и други по-отдалечени, в зоната на активно влияние. 
Големият  рекреационен потенциал  и транспортните връзки са основните 
предпоставки за  уплътняването на тези територии по посока на  Бистрица - 
Железница – вилна зона „Ярема“ и очертават трайна  тенденция за промяната им 
им от територии (вилни зони) за временно обитаване, възникнали в миналото около 
софийските села, в територии за постоянно обитаване от висок клас, нямащи 
отношение към ПП. Тези терени са подложени на силен инвестиционен натиск, 
което е довело и до „навлизане“ в границите на парка., и  към настоящия момент 
създава сериозни проблеми в екологичен и териториално - устройствен аспект. 
Признак на бурното развитие са проблемите с инженерно-техническата 
инфраструктура, особено канализацията и състоянието на уличната мрежа.  
 
Територията на подвитошката яка непосредствено граничи с Природен парк 
„Витоша“ и има определяща роля, свързана с достъпността към него - транспортна 
и пешеходна. 

Базов документ с дългосрочен характер, който предопределя политиката в 
пространственото развитие на Столична община е Законът за устройството и 
застрояването на Столичната община ( в сила  от 28.1.2007 г. с последно изменение от 
28.11.2014 г.) и  приетият с Решение №967 от Протокол 51/19.11.2009 г.. и Решение 
№960/16.12.2009 г. на Министерския съвет “Общ устройствен план на Столична община 
и гр. София”. Той е с хоризонт на действие 2030г. и има за  цел:  Комплексно,  
балансирано и устойчиво развитие на общината, чрез оптимално използване на 
териториалните, инвестиционни и човешки ресурси. От тази гледна точка важна роля 
и значителен потенциал за развитие притежава 

• Зелената система на София. В Закона е дефинирана като съвкупност от 
съществуващите и предвидените озеленени площи в градския и околоградския 
район, както и рекреационните гори както и парковете, лесопарковете и горите в  
ограждащите Софийското поле планини – Лозенска, Витоша, Люлин, Стара 
планина, попадащи в административно-териториалните граници на Столична 
община.  
В зелената система се включва и част от територията на ПП“ Витоша“, 
представляваща 44% от неговата площ. Развитата  инфраструктура, претърпяла 
бурно развитие през 50- те и 60-те години, близостта на планината до компактната 
градска територия, както и високите рекреационни качества са предпоставка за 
развитие и практикуване на различни форми на отдих, спорт и туризъм, при 
отчитане на заплахите от екологично естество. 
Видно от чл.7 на посочения по-горе закон, устройството на природния парк „се 
осъществява съгласно плана за управление на парка и въз основа на подробни 
устройствени планове, изготвени в съответствие с плана за управление, при 
спазване Закона за защитените територии и закона за горите“. 
Съгласно ОУП на столицата ПП Витоша попада в Териториите за защита на 
природни обекти (Рпп и Рзп). 
В регионалното пространство, гр. София (респективно Столична община) е 

формирала  селищна агломерация,  в  която  освен  осемте  общини попадащи в зоната на 
активно влияние (свързани както икономически, така и пространствено със Столична 
община  и  гр.  София) се включват  още общините Перник (Пернишка агломерация), и 
Самоков. 
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 СОФИЙСКА ОБЛАСТ   
Община Самоков –. Преобладаващата част от населените места са разположени в 

Самоковското поле и долината на река Палакария, позиционирани радиално спрямо 
общинския център. Най близко стоящите села Доспей, Продановци и Драгушиново реално 
изпълняват функции на градски квартали. Общината има благоприятно разположение 
спрямо два от Общоевропейските транспортни коридори, преминаващи през страната, но 
не разполага с пряко обслужване на път от висок клас. Това обстоятелство се компенсира 
с  добре развита пътна мрежа и  приоритизиране на ангажиментите,  свързани с 
подобряването на нейните технически характеристики, както и  поддръжка в добро 
експлоатационно състояние, особено важно за на основните  пътища от София и от 
Дупница. 

Общински център  - град Самоков. Възникването на града датира от античността 
и се свързва с експлоатацията на рудните находища в района. Името му е произтича от 
наименованието на появилите се  през 13-14 Век механични чукове „самокови“ . Известен 
в миналото като важен административен, културен, занаятчийски и търговски център, 
намиращ са на важен път, свързващ Пловдив със Скопие. В наши дни - развил се и като 
индустриален център с основен структуроопределящ отрасъл – преработвателна 
промишленост с производство на текстил и текстилни изделия, машини и оборудване, 
хранителни продукти, напитки, тютюневи изделия, дърводобив и дървопреработване. 

Самоков е един от първите градове след Освобождението, който има изработен 
регулационен план още през 1880 г. Тъй като последният градоустройствен план на града 
от 70-те години, не удовлетворява променените обществени потребности, е изработен нов 
Общ устройствен план отразяващ съвременните тенденции за развитие и  устройството на 
града .Той е одобрен от Общинския съвет с решение №1149/2013 година.  

Транспортната мрежа, река Искър и исторически насложили елементи от социално-
икономическото развитие на населеното място са факторите, оказали  и оказващи влияние 
върху неговото териториално - пространственото развитие. Градът е с компактно 
издължена селищна форма, развита от двете страни на река Искър, с център , традиционно 
развиваща се основна жилищна зона и историческа част на десния бряг. На левия бряг на 
реката е развита предимно производствена зона.  

От гледна точка на свързаността му с целите и възможностите на ПП 
“Витоша“ градът е по – скоро ориентиран към туристическата инфраструктура на 
Рила планина, независимо, че се намира на не повече от 25 км по права линия от ПП 
Витоша. В този смисъл предвижданията за бъдещото развитие на града са свързани 
с рекреационно- туристическа функция, насочена към неговата южна част, където 
се намират и подходящи резервни терени. 

Всички населени места  от община Самоков имат действащи подробни 
устройствени планове които в общи линии са приложени и техните предвиждания са 
реализирани както по отношение на уличната регулация и обществените мероприятия, 
така и по отношение на дворищната регулация. 

Селата  Ярлово и Ковачевци се намират в периферията на общината, но с добра 
транспортна връзка с общинския център. Малки села с постоянни жители от порядъка на 
600-650 души. С основен поминък животновъдство и земеделие. Регулация от 1977-1979 
година.  

Село Ярлово се намира непосредствено на границата на ПП., в който попадат 
4 885,0 ха от неговото землище.  

Село  Ковачевци  е отдалечено от ПП. “Витоша“ От неговото  землище в  парка 
попада незначителна територия.   
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Селищната мрежа на общината се допълва от селищни образувания без постоянно 
население, създадени на основата на рекреационно-туристическата функция. Това са 
курортът Боровец, Белчинските минерални бани (въпреки че се водят за населено място с 
25 жители) и планинският комплекс Мальовица. Към тях могат да се причислят и някои 
планински местности с туристическа база както и вилните зони Ярема, Мечката, Горни 
Окол и други. . 

Вилна зона Ярема е селищно образувание, както и останалите с подобен статут е 
възникнало на основата на рекреационно-туристическа функция. Намира се на границата 
на ПП “Витоша“. Регулация от 1970-1973 година. . 

 
 ОБЛАСТ ПЕРНИК : 

Община Перник е разположена в Пернишката котловина, между планините 
Витоша, Люлин и Голо бърдо. През територията и преминават европейските транспортни 
коридори:  
Коридор №4  - Дрезден(Нюрнберг)-Прага-Виена(Братислава)-Гьор-Будапеща-Арад-

Констанца (Крайова)-София-Солун (Истанбул); 
Коридор №8  -  Дурас-Скопие-София-Бургас-Варна; 
Коридор №10- (минава на 20 км от град Перник) С него е реализирана 

високоскоростна връзка  посредством АМ „Люлин“ 
Участък от 
международна 
ж.п. линия - 

 
 
София - Кулата-Солун-Атина.  

Автомагистрала „Люлин“  и автомагистрала „Струма“ подчертават големия 
потенциал, който общината притежава. 

Общински център - град Перник. Територията e населена от древни времена. В 
предходни периоди градът е получил бурно развитие като един от главните промишлени 
центрове от национално ниво в областта на тежката промишленост. Водеща роля в 
структурата на икономиката в общината имат черната металургия, производството на 
електро и топлоенергия, машиностроителната и металообработваща промишленост, 
въгледобивът. Леката промишленост е представена от производство на текстилни изделия, 
главно - производство на конфекция и различни видове трикотаж. В процес на развитие е 
хранително-вкусовата промишленост, ангажираща стопански дейности по  
месопреработване, производство на шоколадови изделия, печене и пакетиране на кафе, 
производство на  консерви. Тенденцията за насочване на частната инициатива към 
сектори, които не изискват значителни инвестиции е запазена. И към момента доминира 
отрасъла „Търговия и ремонт на битова техника“. Географско разположение на града и 
транспортна достъпност създават благоприятни условия и за израстването му като важен 
складов и логистичен център. 

Градът е с много добра културна инфраструктура и интересни културни събития. 
Създадени са условия в (професионални и самодейни форми)  за даровитите хора да 
споделят и  развиват своите таланти. 

С добре развита техническа инфраструктура, но в непренебрежима степен  
амортизирана, особено по отношение на битовата канализация. 

В териториално-пространствено отношение, град Перник е силно повлиян от 
социално-икономическото си развитие, природни дадености, транспортна мрежа. 
Приобщавайки  и съседни малки села, градът се е развил като линеарна структура, силно 
удължена в източна посока, образуваща  три основни  зони: Централна градска част -
.Западна, Средна и Източна, всяка от които съдържа по няколко образувания (квартали) 
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Чрез намиращата се в непосредствена близост Драговищица, „настъпва“ към селата 
Рударци и  Мърчаево намиращо се в обхвата на Столична община. От тази гледна точка 
град Перник е втората по важност дестинация, отправяща посетителския поток към 
подстъпите на НП „Витоша“ Крайните квартали на града по пряка линия се намират на не 
повече от 4 километра от Парка.  
 Поради изчерпване на възможностите и актуалността на градоустройствения план 
от 1978 година са предприети действия за създаване на нов Общ устройствен план, който 
е в процес на изработване. 

В непосредствена близост общинския център са  селата Рударци и Кладница. Тези 
села, както и село Боснек граничат с ПП “Витоша“, а село Чуйпетлово е, изцяло 
заобиколено от парковата територия. Те са изходни точки за достъп към туристическата 
инфраструктура в планината.  

Село Кладница намира се на 18 км. от София и на 13 км от Перник.  
Основана от множество махали, които с развитието си са създали свързана 

компактна територия, доразвила се  в югоизточно посока. На югозапад в непосредствена 
близост е изградена и продължава развитието си  „Делта хилс“ – урбанизирана територия 
от висок клас. Селото е известно и с курортната местност „Селимица (м. „Ленище“), 
православния манастир “Св. Николай Мириклийски - Чудотворец“, Ловeн дом  „Студена“, 
както и с разработваните в близкото минало каменни кариери. На север - североизток 
граничи с територията на ПП. Селото е изходен  пункт към Витошките върхове Селимица, 
Острица и Черни връх. Основен поминък в миналото - скотовъдство и каменоделство.  
Значителна част от землището, в това число и урбанизираната територия попадат в пояс  
ІІІ  на санитарна охрана на водохващането за питейно-битови нужди от язовир Студена, 
което е наложило известни ограничения в развитието на животновъдството. Това 
обстоятелство, както и закриването  през 80-те години на каменните кариери, насочва 
социалноикономическото развитие на селото в областта на почивно-възстановителните 
дейности и услуги. 

Село Рударци  е разположено на северозападния склон на Витоша и граничи 
непосредствено с природния парк. Намира се на 7 километра от град Перник и на 17 
километра от Столицата. Наследник е на древно селище, първоначално създадено в 
местността „Врелото“ по течението на река Рударщица. Съвременното селище е 
възникнало като една от многобройните махали на село Кладница, населена от върнали се 
по родните места преселници от Рударска махала в село Дрен. Махалата е обособена като 
самостоятелно населено място през 1962 г. Дълги години основният поминък на 
населението му са били земеделие, скотовъдство и каменоделство. В наши дни е известно  
минералните си води, плувен комплекс и други спорни съоръжения. Селото притежава  
качеството на вилна зона с над 3000 временно пребиваващи. 

Географските и природни дадености, както и транспортната достъпност са създали 
условия за разрастване на  тези населени места и развитието им като територии за 
рекреация и спорт, с тенденция за увеличаване на постоянно пребиваващите, тъй като 
близостта на Перник и София позволява ежедневна миграция, свързана с 
местонахождението на работните места и учебни заведения и друга социална 
инфраструктура.  

Село Боснек -.едно от малките села с около 130 постоянна пребиваващи, 
намиращо се в периферията на общината. Значителна част от землището му попада в 
границите на парка в т.ч. и остатъци от стари махали като Ваташка, Шаркова и Завой 
махала. В непосредствена близост в местността „Гугулица“ се намира се намира 
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територия за временно обитаване със земеделска насоченост, която не оказва влияние на 
природния  парк. 

Село Чуйпетлово - Единствено населено място, попадащо на територията на парка 
е с. Чуйпетлово с площ по регулация -. 16, 2 ха и постоянно пребиваващи 28 човека. 
Заедно с прилежащата територия, то формира зона с типично селищен характер. Поради 
ниската етажност и невисока степен на урбанизация, зоната безконфликтно се приобщава 
към парковата среда. 

Една от специфичните стратегически цели, заложена в Общинския план за 
развитие на община Перник 2014-2020 година  е развитието на туризма. Отчетено е 
, че наличието на обекти от културно-историческото наследство, природни 
дадености и изградената спортна база са добра предпоставка за развитието на този 
сектор, особено чрез предлагането на интегрирани туристически продукти. Като се 
има предвид, че територията от община Перник, попадаща в границите на ПП 
“Витоша“ представлява 36% от неговата площ, очевидно е, че  ще му се отреди 
подобаваща роля. 

Община Радомир - разположена е в едноименната Радомирска котловина и част от 
планините Голо бърдо, Верила и Конявска планина. През територията на общината 
преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи  и 
газопровод. 

Общински център - Град Радомир Градът е разположен в подножието на Голо 
Бърдо, на 14 км от Перник  и на равни отстояния от София и Кюстендил. Важно значение 
за развитието му имат ЖП линия и Път Е-79, като част от транспортен коридор №4 и ЖП 
линия и път Е-871 – част от транспортен коридор №8. На територията функционират 
предприятия на тежката, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. 

Село Горна Диканя - намира с в периферията на общината. Старинно селище, 
което води началото си от късната античност. Има данни за преселници от софийски села, 
които са се занимавали със земеделие. Население – около 260 постоянни  обитатели. През 
махалите Клисура и Джорговица се осъществява достъпът до територията на Парка. 

 
 
 Изводи и предложения: 
Обобщавайки изложеното следва да се подчертае, че с притежаваните ресурси от 

различно естество. ПП „Витоша“ заема важно място в социално-икономическата среда, 
съпътстваща прилежащите му територии и населени места От тази гледна точка се налага 
изводът за: 

•  По-активно участие на общинските структури в неговото развитието и устройство; 
• Намиране на форми за интегрирано планиране и ресурсно осигуряване, гарантиращи 

оптимално постигане на целите.  
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Фиг. Процентно разпределение на площите, попадащи в парка спрямо общата площ на 
землището 

 
 
1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 
1.16.3.1. Електрификация, водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване и 
газификация  
1.16.3.1.1.Енергоснабдяване 
 Енергопроизводство 
• ВЕЦ „Студена” - Инсталирана мощност от два хидрогенератори с мощност по 400 

kW Използва водите на язовир „Студена”, който е с общ обем 26 млн. куб. м. В него, 
попадат води от собствен водосбор и от: 
o събирателен канал „Владайски”, с дължина 13,400км.и  Q застр.= 2,0 м3/сек.,  в  

който постъпват води от водохващания на реките Владайска на кота 1050 м., 
Бистрата на кота 1060 м., Мърчаево на кота 1010 м, Рударщица на кота 990 м.  и на   
пресъхващи дерета на кота 990 м; 

o събирателен канал „Палакарийски”–  с дължина 8, 800кми  Q застр.= 0,9 
м3/сек.. В него постъпват води от река Палакария на кота 1335 м. и от пресъхващи 
дерета на коти от 1323м до 1344м. 

Освен за производство на енергия, водите на язовира се използват и за водоснабдяване 
на град Перник и населени места в тази зона.   

Разрешителното за водоползване е с титуляр  ВиК Перник - № 
003594/21.03.2005година. Срок от 21.03.2005година до 21.03.2025 година. Разрешено водно 
количество за производство но електроенергия до 2.0 м3/сек. (и до  1,80 м3/сек. за питейно-
битово водоснабдяване). 

 
• ВЕЦ „Симеоново” - Инсталирана мощност 6280 kW  с  разрешен  режим   на 

водовземане  24  часа  в денонощието,  целогодишно  с водите които остават във 

49,85% 

52,09% 

11,85% 

44,69% 

36,29% 

0,03% 

68,54% 

99,80% 
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водопровод „Рила-София”, след подаване на вода за питейно-битово водоснабдяване 
на населените места през които преминава водопровода и от апаратна камера за 
водоснабдяване на високо разположената зона на Столицата и в района на гр. Банкя. 
Схема на съоръженията: от  язовир „Бели Искър”, ВЕЦ „Бели Искър”, ВЕЦ „Мала 
църква”, аварийно водохващане на река Леви Искър на кота 1215м, изградено за 
подаване на вода чрез долна вада на ВЕЦ „Мала Църква”; гравитачна деривация 
водопровод „Рила – София” с дължина 50 км. и Q застр.= 2.1 м3/сек., поемаща води от 
реките Черни Искър, Прека, Павловица, Лопушница, Железница, Стара река, и 
Янчовска, водна и апаратна камери изградени на кота 1097м, и напорен тръбопровод 
дължина 4000м. и ф 500мм,  ВЕЦ „Симеоново” и долна вада.  
Преработените води постъпват във водоснабдителната система на София.  

Разрешителното за водоползване е с титуляр «НЕК» ЕАД - №11140073/16.12.2009 година. 
Срок - 16.12.2009 година до 16.12.2019 година. Разрешено водно количество – до 1,8 м3/сек. и 
до 20.1 млн. м3/год. 

 
• ВЕЦ „Бояна” с мощност 1380 kW . Разрешеният режим на водовземане е 24 часа в 

денонощието, подчинен на питейно-битовото водоснабдяване на София. Използват се 
водите на река Боянска с водохващане  на кота 1730 м. През изтичалото на ВЕЦ 
„Бояна” преработените води постъпват във водоснабдителната система на София или 
в р. Боянска. 
Схема на съоръженията: водохващане на река  Боянска на кота 1730 м. за Q застр.= 
0.240 м3/сек., довеждащ водопровод, водна и апаратна камери, изградени на кота 1566 
метра, напорен тръбопровод (две тръби) с дължина 4800м. и ф 300мм, ВЕЦ „Бояна“, 
долна вада. 
Разрешителното  за водоползване  е с титуляр „НЕК“ЕАД - №11140074/16.12.2009 
година. Срок 16.12.2009година до 16.12.2019 година. Разрешено  водно количество  - 
до 0,240 м3/сек. и до 4.33 млн. м3/ год. 
 

 Електроснабдяване  
Населените места получават захранване от електроразпределителната мрежа средно 

напрежение чрез въздушни изводи 20кV от подстанции 110/20кV. Основни захранващи 
източници за електроснабдяването на консуматорите от парка са подстанция „Княжево“, 
подстанция „Красно село“, подстанция „Студентски град“, подстанция “Черни връх“, ВЕЦ 
„Бояна“, ВЕЦ „Студена“, подстанция „Самоков“. Електропроводите на територията на парка 
са предимно въздушни, но има и няколко кабелни линии 20 кV. и са организирани в радиална 
система.  

Трафопостовете са различни по тип - „селски“, контейнери, сградни, мачтови.  
Съдържат най-често по една килия, с  по един понижаващ напрежението трансформатор. 
Инсталираните мощности са също са  различни -  в съответствие със заявените потребности. 
Консумацията на ел. енергия  към настоящия момент е силно намаляла, поради 
обстоятелството, че голям брой от обектите не функционират, а други ползват енергия 
периодично и даже инцидентно. Най големи и постоянни потребители на ел. енергия са 
съоръженията в м. „Копитото“, обектите със специално предназначение, както и тези на 
Министерството на транспорта и съобщенията, обслужващи въздушното движение.  

Строително-техническото състояние на трафопостовете не е добро. Обикновено се 
ремонтират и поддържат трафопостовете на големите потребители, но те са и тяхна 
собственост. На територията на парка има и изцяло изоставени и не функциониращи такива. 
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Почти всички от обектите за подслон са обезпечени с резервно ел. захранване от 
дизелови електрогенератори. 

 

1.16.3.1.2 Водоснабдяване  
 Водоизточници – Водните ресурси на Витоша са значимо природно богатство. 

Витошките води са  донор на водоснабдителните системи на населените места от 
Софийска община и община Перник. Допълнени от водите на Рила планина, те се 
използват комплексно – за водоснабдяване и енергопроизводство. 

• Водоизточници за енергопроизводство – (посочени в т. .16.3.1.1 ) 
•  Водоизточници за захранване на водоснабдителните системи на населените 

места:  
o Язовир „Студена“ - най-голям водоизточник със завирен обем 20,6 млн. куб. м. 

вода.   За питейно водоснабдяване на гр. Перник, се използват до 1,80 куб. м/сек., 
от които 800л/сек се пречистват в изградените 2 пречиствателни станции.. 

o Водохващане в местността „Каменното здание“ - най-старото за столицата, от 
началото на миналия Век -. Осигурява средно 150 л/сек (от 100 до 220 л/сек.)- 
(Витошки водопровод) 

o Водохващания към Рилски водопровод по Витошките реки: 
- по река Железница -  на кота 1150 м. с Q застр.=0.180 м3/сек., 
- по река Янчовска -  на кота 1100 м. с Q застр.= 0.5 м3/сек.,  
- по Стара река - на кота 1730 м. с Q застр.= 0.7 м3/сек 

o Водохващания на река Владайска: кота 1828м. с Q застр.= 0.06 м3/сек., кота 1816м. 
с Q застр.= 0.380 м3/сек. и на кота 1798м. с Q застр.= 0.06 м3/сек.. 

o Водохващания, разположени южно от Черни връх (р. Струма и р. Матница) - за 
град Перник. От тях градът получава от 50 до 100 л./ сек питейна вода. 

o Количествата, придобити от повърхностни води, се допълват от каптирани изворни 
води – извори „Турска вада” 4 извора, „Господаров кладенец”, „Паша бунар”, „Зад 
мура”, „Шкарпата”, „Три кладенци”, „Селимица”- 4 извора, Дълбок дол“ и други. 

• Водоизточници задоволяващи  локални потребности в границите на ПП 
o От собствени водоизточници се снабдяват хижите „Средец“ и „Тинтява“, сградите 

на „Черни връх“, център „Петрус“,  с. Боснек и др. Село Чуйпетлово се 
водоснабдява от водохващането за село Ярлово.  

o На територията на Витоша планина се намират много извори с добри вкусови 
качества. Повече от тях са каптирани и терените около тях са предпочитани зони за 
отдих. Особено популярни  са “Бялата вода“, „Паша бунар“, „Живата вода“, 
„Врелото“ и други. На територията на парка са изградени  над 200 чешми, но 
значителна част от тях не функционират. Една от причините е затлачени и 
непочистени каптажи. 

• Минерални води – В близост до парка се намират минералните води в Княжево 
(5извора) Железница (10 извора), разположени около Железнишка река, в близост до 
устието и с река Егуля, с. Рударци и в други по - отдалечени места. 

• Санитарно-охранителни зони 
Териториите, които имат санитарно-охранително значение надхвърлят 60% от 
парковата територия. За предотвратяване на замърсяванията на питейните 
водоизточници и съгласно санитарно-хигиенните изисквания, са установени 
охранителни зони при язовир „Студена“, при „Каменното здание“, при вододайната 
зона под „Черни връх“ и други. 
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Разрешителни за ползване на водни обекти и Заповеди, определящи санитарно-
охранителни зони около водоизточници  са описани в приложение.  

 
 Водопреносни мрежи и съоръжения 
• Рилски водопровод - от 1933 г. Трасето преминава през източната част на Витоша, 

и поема  водохващанията на Янчовска река, Стара река, а по-късно и на 
Железнишка река – за питейно - битово водоснабдяване на София  от язовир „Бели 
Искър“. 

• Витошки водопровод  - от 1906 г. Приема водите на Боянска и Владайска река. 
Включвайки и каптираните води от водоизточници около Бояна, снабдява с води за 
питейно-битови нужди част от столицата и селата Кладница, Драгичево както и 
високата част на Пернишкия квартал Църква. Каменинов водопровод е изграден за 
прехвърлянето на вода от поречието на река Владайска към река Боянска. 

• През северната част на планината преминават два броя водопроводи, които 
захранват град Банкя; 

• Водопроводи за снабдяване на селата Владая и Мърчаево:  
o от водохващане по река Владайска в м. „Платото“; 
o от водохващането в местността „Три кладенци“. Към него се прехвърля вода и 

от река Владайска; Още - от каптираните извори „Турска вада”, „Зад мура” и 
„Селимица“. 

• Деривации: 
o Палакарийската деривация – с води от водосборния басейн на р. Палакария. 

Водите постъпват в язовир „Студена“; 
o Владайска деривация - в нея постъпват води от водохващания на реките 

Владайска, Бистрата,  Рударщица  и на   пресъхващи дерета. По пътя си към 
язовир „Студена“ снабдява с вода за питейно-битови нужди село Рударци. 
Водата се пречиства в пречиствателна станция Рударци. 

o Радомирска деривация – от местността „Врелото“ чрез помпена станция 
„Крапец“ се подава вода за гр. Радомир; 

• Водопроводна мрежа  от язовир „Студена“ снабдява с вода за питейни нужди 
град Перник и селата Кладница, Драговищица и манастира „Св. Николай“. 

• Пречиствателни станции за питейна вода – на територията на  гр. Перник, край 
с. Рударци - 20 л/сек, край с. Бистрица – 13,5м3/сек и с. Панчарево - 4,5 
м3/сек./дименсия/ 

• Резервоари за вода за питейно-битови нужди – изградените резервоари са 
недостатъчни по капацитет, което е причина за неравномерен напор във 
водопроводното мрежа  и случаи на нередовно водоснабдяване. 
 

1.16.3.1.3. Канализация и пречиствателни съоръжения  
Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг обуславя липсата   на 

централна канализация. Тя и третирането на отпадните води се осъществяват в две форми: 
• Групиране на обектите и изграждане на обща канализация и общи пречиствателни 

съоръжения: 
o Хотелите „Простор“, „Морени“, „Аглика“, хижа“ Алеко“, гостоприемница 

„Мотен“ База на ПСС, и V-та лифтова станция „Симеоново-Алеко“.  
Канализационната мрежа е организирана чрез изградените няколко клона, 
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насочващи отпадните води от отделните обекти към главен колектор, водите от 
който постъпват в ПСОВ  „Брезовица“. 

o За обектите Кафе-аперитив  „Скиорка“(не функционира), Лифтова станция „Бай 
Кръстьо“ и бистро „Бай Кръстьо“. 

o ВПД “Витоша“ и Горски дом „Ветровала“ – с  отпадъчни води за пречистване в 
ПСОВ в близост (не функционира) 

o Хотел - ресторант „Златните мостове“, Геомагнитна станция,  Горски дом, сградата 
на Управлението на парка., хотел „Кукер“ и база на  МВР; 

o За хотел „Копитото“, ресторант „Копитото“ Телевизионната кула и Горна лифтова 
станция „Копитото“. 

• Индивидуални дворни мрежи и пречиствателни съоръжения 
o Пречиствателни станции имат Мотел-ресторант „Тихият кът“, Специализираният 

рехабилитационен център „Драгалевци“; Международния център по фирмено 
управление „Бистрица“, Хотел „Хюндай“, Спортна база „Академика“, Хижа 
„Рудничар“. 

o Останалите обекти разчитат на септични ями, от които са амортизирани и в лошо 
състояние.  

o Долна лифтова станция „Княжево“ зауства отпадните води в градската 
канализация. 

o Наличие на обекти без канализация и пречиствателни съоръжения. 
 

 В селата, намиращи се в подножието на планината, както и за Чуйпетлово, попадащо в 
границите на разработката, няма или са с частично изградена канализация. 
Проблемът е особено сериозен за селата Кладница, Боснек, и Чуйпетлово, които са във 
водосборния басейн на яз „Студена“. 

 
1.16.3.1.4. Съоръжения по противопожарна безопасност  

Основни елементи и мероприятия на противопожарна инфраструктура имаща 
отношение към строежите в парка и неговата територия: 
 противопожарни депа – противопожарни шкафове, са организирани в  хижите, 

хотелите, почивните бази и   други  сгради с обществено предназначение; 
 минериализовани ивици -  изграждане и поддържане; 
 водоизточници,  предназначени за зареждане на противопожарни цистерни и пътища 

за тяхното придвижване: от повърхностни води – в районите на Дендрариума и 
Златните мостове- под бистрото, под м. Ветровала“, при хижите „Офелиите“ и  
„Момина скала“, хотел „Звездица“, по пътя за хижа „Селимица“; от вътрешни 
противопожарни кранове или от кранове, монтирани на дворни мрежи – 
Радиотелевизионната кула, хотелски комплекси „Копитото“, „Звездица“, „Елица“, 
„Хюндай“, „Боерица“, хижите „Рудничар“, “Алеко“, „Трендафила“. 
Проблемни са високите  склонове на планината към Драгалевци и Симеоново няма 
условия за гасене както и по склона между Княжево и Владая. 

  места за палене на огън, които имат и пряко отношение към проблема с 
нерегламентираното бивакуване; 
 
 

1.16.3.1.5.Топлоснабдяване  
Обектите, намиращи се на територията на ПП “Витоша“ не разчитат на централно 

топлоснабдяване. По-малките са оборудвани с камини, печки на твърдо гориво или 
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отоплителни електроуреди. В останалите са развити локални мрежи на база отоплителни 
тела (котли и камини) на твърдо или течно гориво. Следва да се отбележи като 
положително от екологично и енергоефективно естество решението за захранване на 
отоплителната инсталация на  хижа Кумата  на базата на пелети. 
 
1.16.3.1.6. Радиовръзки и телекомуникационни съоръжения 

Телекомуникационната инфраструктура на териториите на общините, части от 
които попадат в границите на ПП „Витоша“ е  развита на добро ниво и в съответствие със 
заявените потребности. Населените места са телефонизирани и имат покритие от мрежата 
на мобилните оператори, чрез изградените на тези територии базови станции. Частични 
капацитети от централи и мрежи от тях са насочени за осъществяване на връзки  навътре в 
планината. Някои от по-големите обекти, намиращи се на територията на парка са абонати 
на дружества, предоставящи комуникационни услуги и имат стационарни телефонни 
постове но връзките с повече от тях, както хижите и другите по-малки обекти се 
осъществява посредством мобилни телефонни апарати. 

Приемането на телевизионен сигнал за почти всички обекти се осъществява чрез 
сателитна връзка.(предимно „Булсатком“). 

WEB (панорамни) камери, монтирани на територията на Черни връх, Алеко и 
Ветровала предават on line информация за моментното състояние на метеорологичната 
обстановка. 
 
1.16.3.2. Транспортна инфраструктура   
 Европейски транспортни коридори - №4, №8 и №10 играят важна роля в 

изграждането и развитието на транспортната мрежа в региона.  

Транспортните връзки с Природен парк  „Витоша“ се осъществяват посредством: 

 Шосейна  мрежа : 
• Автомагистрали : АМ «Люлин» ,  АМ «Струма», и  с косвен принос  от  АМ 

«Тракия» и АМ «Хемус»; 
• Европейски  І клас :  

o Път Е 80 -  Калотина – София – Пловдив – капитан Андреево, 
o Път Е-79 - Видин – Монтана – Ботевград – София – Дупница – Благоевград – 

Кулата   
o път Е-871  – Бургас - Сливен – Казанлък - София – Кюстендил. 

Пресечната точка и на трите пътя е София, след което последните два продължават в 
югозападна посока. В участъка София- село Църква, при пътен възел Даскалово те се разделят 
в посоки  Кюстендил-Гюешево и Дупница – Благоевград- Кулата. Имат важна роля в 
развитието на  град Перник като транспортен център, подчертавайки стратегическото му 
положение в транспортно комуникационната система на страната. Осигуряват подходи към 
парка от  запад. 

• Републикански  пътища ІІ  и ІІІ клас: 
o Път ІІ - 18 - Околовръстен път на град София - неговата южна дъга от квартал 

Княжево до квартал Горубляне, осигурява директни връзки със 
северните/североизточните части на природния парк при Бояна, Драгалевци, 
Симеоново, Бистрица; 
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o Път ІІ - 82  - София-Самоков-Боровец–Костенец - обслужва североизточната част 
на планината; 

o Път ІІ – 62 - Кюстендил–Дупница –Самоков с  аналогични връзки към южните 
склонове; 

o Път ІІІ–181 - (Околовръстен път )-Бистрица–Железница–Ковачевци–Поповяне с 
отклонение към Ярлово; 

o Път ІІІ – 627 – ( Клисура – Самоков)–Рельово-Долна Диканя-Друган–Радомир ( 
22км – мек път ) 

o Път ІІІ – 1801 – (Околовръстен път) - кв. Суходол–Мало Бучино–Голямо Бучино; 
o Път ІІІ -1003 - Драгичево – Рударци –Мърчаево, с продължение към Владая и  

отклонение за Кладница; 
o Път (отклонение от път Е79) - Боснек–Чуйпетлово частично попадащ в границите 

на Парка; 

Настилката на пътищата от републиканската мрежа  е преобладаващо от асфалтобетон, 
отделни пътища са изградени от паваж, биндер и трошено-каменна настилка. 

 Железопътен транспорт - железопътни линии, имащи принос за достъпа до Парка 
са преминаващите през град Перник и село Владая -  изходно селище към планината:  
o ж. п. .линия №5 – София–Перник-Благоевград–Петрич; 
o ж. п. линия  №6 - София – Перник - Кюстендил – Гюешево. 
 
Фиг. Схема на довеждаща транспортна инфраструктура 
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• Вътрешно паркови пътища: 
По направление Бояна – Златните мостове 

o Път Бояна – Златни мостове -13 км с отклонения към Дендрариум и хижа 
„Иглика“ и към  Копитото  с отклонение до хижа „Планинец“-7,5 км.; 

o Път Златни мостове – хижа „Бор“ - с отклонение за хижа „Средец“ и хотел 
„Елица“- общо 12 км. и отклонение към хижа Момина скала.   

o Път Златни мостове – Офелиите - хижа „Кумата“, осигуряващ достъп  също 
до хотел „Боерица“ и хижите до него – общо 9,5 км;  

o Път Офелиите - хижа „Звездица“ - 3 км, с отклонения за хижите „Трендафила“ 
0,4 км , „Рудничар“ – 1,0 км  и  „Острица“; 

По направление Драгалевци – Алеко 
o Път Драгалевци – хижа Алеко с подходи към хижите -15 км; 
o Отклонение към ски писта „Витошко лале“ и хотел “Ведра“-2 км; 
o Отклонение към хижите „Сълзица“ и „Здравец“  - 0,4км; 
o Отклонение към обектите на МТС и МО във високата част – достъпен за коли 

с висока проходимост -6 км; 
o Отклонение към ресторант „Водениците“ и Драгалевски манастир с отклонение за 

Специализираният рехабилитационен център „Драгалевци“-2 км. 
 Симеоново – къща за гости „Свети Георги“ -.1,5 км; 

 
По южно направление: 

o Път Ярлово – м.  Петрус- частично попада - неподдържан;   
o Път  Боснек – Чуйпетлово - 7,5 км 
o Път Кладница – Селимица – 3,0 км; 
o Път Кладница – ловен дом „Студена“ – 5 км; 

 
По западно направление: 

o Път Владая – връх Могилата (улица „Кайлъка“) -15, 5 км 
o Път „Владая – хижа Металург.“  и др. 

 
  Места за паркиране -.изследвани са в т. 1.16.3.5. 

 
 Въжени линии   
Пътнически въжени линии са изградени на следните  подходи към планината : 

Квартал Княжево 
• Четириместна кабинкова въжена линия Княжево-Копитото- дължина 1980 м, 

денивелация - 604м., капацитет 600 човека/час и време за пътуване 11 минути.  
Изградена е през 1962 година. Съоръженията са производство на австрийската  
„Братя Гирак“ фирма. През 1995 година е спряна от експлоатация. 

Квартал Симеоново 
• Шестместна Кабинкова въжена линия Симеоново - хижа „Алеко”- дължина 

6 270м (3 600 м.) с две отсечки и пет станции, денивелация – 1 076 м., капацитет 
1500 човека/час и  време на пътуване – 27 минути. Изградена е през 1983 година от 
австрийската фирма „Допелмайер” по повод  „Универсиада 83“. 
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Квартал Драгалевци 
• Двуседалкова въжена линия Драгалевци – бай Кръстьо  дължина 1 770 м, 

денивелация от 440м., капацитет – 300 човека/час. Построена е през 1955 година.  
• Двуседалкова въжена линия Бай Кръстьо - Голи връх - дължина 1 810 м, 

денивелация от 360м, капацитет – 600 човека/час и време за пътуване – 14 минути.  
Построена е през 1968 година като продължение на двуседалкова въжена линия 
“Драгалевци –  бай Кръстьо”. 

Локални въжени линии в рекреационно-туристическите центрове:  
Център „Алеко“ 
• Двуседалкова въжена линия Романски-връх „Малък Резен” – дължина 1 930 м , 

денивелация 500 м, капацитет: 400(600) човека/час и време на пътуване 18 (12) 
минути(летен/зимен сезон) Построена е през 1967 година от френската фирма 
„Помагалски”.  
Обслужва скиорите и туристите, изкачващи се към “Черни връх”. 

• Триседалкова въжена линия „Витошко лале” (“Академика”) свързва спи пистата 
„Витошко лале-1” със североизточните склонове на връх. „Малък Резен”(„Лалето 
1“), с продължение („Лалето 2“), което свързва североизточните склонове на връх. 
„Малък Резен” с връх. „Голям Резен”: 
o Първа отсечка („Лалето 1“) - дължина 1 345м,  денивелация 400 м., капацитет 

1 580 човека/час   и време на пътуване – 10 минути. Долна станция има връзка с 
четвъртата станция на кабинковия лифт „Симеоново-х. Алеко”.  

o Втора отсечка („Лалето 2) - дължина 1 281м., денивелация 370м., капацитет 
900човека/час и  време на пътуване 10 минути.  

• Ски влекове, обслужващи ски център „Алеко“ 
o Малък Резен – Черни връх с дължина 890 м. и капацитет -800човека/час; 
o Помагалски – стената с дължина 860 м. и капацитет 800 човека/час; 
o „Заека“ с дължина 860 м. и капацитет 750 човека/час; 
o Щастливеца – стената с  дължина 720 м и капацитет 600 човека/час; 
o „Платото“ с дължина 690 м. и капацитет  700‚ човека/час; 
o „Учебна“ с дължина 120 м. и капацитет 500 човека/час; 
o „Меча поляна“ с дължина 100 м. и капацитет 400 човека/час; 

 

Център „Златни мостове – Офелиите - Конярника“- ски – център „Конярника-
Ветровала“ разполага с 2 стационарни влека на писта  „Ветровала“ с дължина 600 м. и два  
в м. Офелиите. В местността Конярника се намира изоставен ски влек с дължина 900 м. 

 При  хижа ”Купена” - база ВИФ, под връх Острица и хижите ”Планинец”, 
„Тинтява“ и „Елица“ има  портативни ски-влекове, които работят само през зимния сезон. 
От с. Железница към базата на ВИФ е изградена товарна въжена линия. 

 
1.16.3.3. Пешеходни алеи, туристически пътеки и кътове за отдих –  
 Основните  туристически маршрути са обезпечени от  радиални и обиколни планински 

пътеки с обща дължина над 270 км .  
• Главни радиални пътеки – свързват под витошките селища с туристическите 

центрове „Алеко“, „Златни мостове“, „Тинтява“, „Селимица“ и Черни връх. Пътеките  
по северните склонове поемат значителна част от туристическия поток. В южната част 
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такива  са формирани  от  Ярлово през върховете Купена и  Скопарник към Черни 
връх. 

• Обиколни планински пътеки -  от тях  ясно изразени са ниско планинската пътека 
между Княжево и Железница, особено привлекателна в нейната панорамна част от 
изток, както и високопланинската обиколна пътека през хижа „Боерица“, Златни 
мостове, Голи връх, Плато, Черни връх, хижите „Алеко“ и „Кумата“. 

Доминираща е  групата  на  алеи и  пътеки към обектите за подслон и настаняване, 
техническата инфраструктура, към природни забележителности и изгледни места както и към  
обекти, изпълняващи ведомствени функции и задачи.  

На територията на парка са изградени още туристически заслони, места за отдих, 
оборудвани с маси, пейки, огнища, декоративни чешми от дърво и камък и др. дървени 
мостчета, съоръжения за игри  в детските площадки  и др. 

 В изходните пунктове, както и на по-оживените места са поставени информационни 
табла. 

 
1.16.3.4. Специализирани маршрути, изградени от Д ПП “Витоша“  
 Специализирани алеи за посетители със специални потребности:: 

• Алея за хора с  увреждания на опорно – двигателния апарат в местността „Игликини 
поляни“. Представлява кръгов маршрут с дължина 285 м , ширина 2 метра, 
максимални наклони 5% и завои, представляващи плавни криви. На алеята са 
монтирани специални спортни съоръжения за хора с увреждания на опорно-
двигателния апарат. Върху девет табла е поднесена информация за биологичното 
разнообразие и културно-историческото наследство в Парка. Информацията е богато 
илюстрирана и поднесена и на Брайлово писмо. 

• Алея – ботаническа - за незрящи в района на Дендрариума с дължина 610 метра с 
представени 26 на брой растителни видове в това число и на Брайлово писмо. 

• Специализирана детска алея в р-на на Дендрариума (Детски информационно-
развлекателен център); 

 Интерпретативни: 
• Алея на билките; 
• Алея „При изворни торфища“; 
• Алея „Сила и живот“ ; 
• Алея на карста; 
• Специализирани маршрути за алтернативни и екстремни спортове - 

туристически вело маршрути, туристически маршрути за конна езда, зони за 
скално катерене и др. 

 Съоръжения, обслужващи туризма – заслони, беседки, погледни площадки, 
площадки за почивка чешми и др.  

Инженерно-техническа инфраструктура - изводи и заключения 
 Обследването потвърждава неравномерна транспортна достъпност. Изградената 

комуникационно – транспортна мрежа от автомобилни пътища, въжени линии и 
пешеходни алеи по северозападните, северните и североизточните склонове на 
планината създава  условия за дисбаланс  по отношение  концентрацията на 
посетители. В активните сезони това води до прекомерно натоварване на тези 
територии от екологична гледна точка. Разсредоточаване на посетителския поток в 
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почивните дни или през активния за ски зоните зимен период би се окачествило 
като положителен подход. 

 През зимата въжените линии са натоварени, но в другите сезони работят 
периодично и непълноценно. Въжената линия „Княжево – Копитото“ е спряна от 
движение, поради нейната амортизация. Отпадналите капацитетни възможности за 
транспортиране на пътници не са намерили друго решение. Изследването потвърждава 
необходимост от модернизация на въжените линии и развитие на алтернативен 
вътрешно парков транспорт в северната част на парка  чрез  постигане на баланс 
между икономическа целесъобразност и обществени потребности . 

 Проблемите с обществения транспорт създават условия за прекомерно натоварване 
на автомобилното движение от лични транспортни средства, за нерегламентирано 
паркиране извън паркингите и по поляните в ниската част на парка. . 
Възможностите за паркиране се ограничават от неголеми по капацитет места за 
паркиране по протежение на основните пътища, при хотелите, както и в дворните 
места към хижите и почивните бази. С положителен принос ще е изграждането на 
буферни  паркинги около подстъпите към парка. 

 Пътната мрежа, разположена по северния склон на планината  е подложена на силна 
амортизация поради продължителността на зимния сезон съчетано с интензивна 
експлоатация. Необходимо е и да се потърсят  проектни решения, гарантиращи 
устойчивост на настилката на туристическите алеи с голям наклон и показали 
индикации за проблемно оттичане на повърхностните води. 

 В рамките на определените бюджетни средства на общината, основните пътища  
Драгалевци – хижа Алеко и Бояна – Златни мостове се поддържат в сравнително 
добро експлоатационно състояние. По линия на текущи ремонти останалите пътни 
настилки се поддържат в експлоатационно състояние, осигуряващо проходимост. 

 Пътните отклонения към хижи и почивни бази, които се ползват сезонно са в лошо 
експлоатационно състояние или изцяло компрометирани поради липсата  на 
регламент и в резултат на негативното въздействие от метеорологичните условия. 
 
Направените констатации налагат детайлно изследване на възможните подходи и 
създаване на цялостно обвързана и координирана система на транспортна 
инфраструктура с интегриран модел за нейното функциониране и управление, 
чрез ангажиране на заинтересованите страни в процеса, в това число и 
субектите, извършващи транспортни услуги. Постигане на подобрено обслужване 
на посетителите, въвеждане на екологични транспортни средства, ефективна и 
устойчива координация с графиците и възможностите за мобилност  на 
обществения транспорт, създаване на възможности за пренасочване на 
посетителския поток в периодите на натоварване. Облекчаване на автомобилния 
поток от лични превозни средства чрез създаване на буферни паркинги и  оптимално 
използване на съществуващите такива. Подобряване на дейностите по поддръжка, в 
т.ч. оптимизиране на инвестиционните процеси и ефективно планиране и използване 
на ресурсите. Реконструкция  и обновяване на съоръженията; 
 

 Положително въздействие имат специализираните маршрути. Те са обект на голям 
интерес и се ползват интензивно.  

 Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг са пречка за 
изграждане на централна канализация. 
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 Намаленото ползване и не функциониращите обекти блокират работата на 
пречиствателните съоръжения 

 Сериозен е проблемът с пречистването на отпадните води за селата, попадащи в 
зоните за санитарна охрана на водоизточниците и най-вече за Кладница, Боснек, 
Чуйпетлово, които са във водосборния басейн на язовир „Студена“.  
 
Направените констатации налагат, детайлно обследване на състоянието и 
експлоатационната годност на съществуващата частична канализационна 
мрежа, там където тя съществува. В условията на устойчиви прогнози  и 
мотивирана детайлна  оценка на възможностите.  – комплексно проектиране и 
изработване на инвестиционен проект обхващащ въпросите свързани с 
реконструкция на съществуващите, изграждане на съвременни съоръжения за 
пречистване  в едно с довеждащата канализация, или организиране на 
пречистването на отпадните води чрез локални ПСОВ (с определяне на 
подходящите технологични характеристики  съобразно генерираните количества и 
тяхната интензивност). Обединяване на възможностите за инвестиране на  
страните, участващи в процеса както и включване на алтернативни 
източници. 
 

 Наличието на контактни зони създава неблагоприятна среда по отношение на 
устройствената им подчиненост, статут и развитие, генерира проблеми с отвеждане  
отпадните води, уличната мрежа и противоречи на основните цели на защитената 
територия  

 Територията на ПП “Витоша“ е благоприятна среда за  инвестиционни инициативи, 
насочени към развитие на енергийната ефективност и на телекомуникационните 
услуги като  прилагане на модерни технологии за производство от възобновяеми 
източници на енергия за електроснабдяване, отопление и захранване с вода за 
битови нужди,  осигуряване на високоскоростен достъп за пренос на данни през 
мрежите на мобилните оператори и .безжичен достъп до интернет; 
 
Посочените инвестиционни инициативи отговарят на политиките от национално 
ниво за икономия на ресурси от една страна, а от друга са инструмент за 
повишаване привлекателността и постигане на удовлетворяващи финансови 
резултати чрез подобряване качеството на услугите, минимизиране на 
експлоатационните разходи и създаване на условия за добра комуникация и 
споделяне. 

 

1.16.3.5. Застроени площи  на сгради  
Строителството на територията на ПП “Витоша“ е съсредоточено основно по 

протежение на вътрешно парковата транспортна инфраструктура – продължение на улична 
мрежа от Бояна, Драгалевци, селата Владая и Кладница.  

Обединени от общи елементи на урбанизация, са се формирали рекреационно – 
туристически локации – центрове, в районите на Алеко, Златните мостове, Тинтява, 
Селимица и бившите кариери над Владая.  Тези зони заемат  важно място в качеството си на 
елементи на парковата територия, тъй като  са обект на концентрация на посетителския поток.  

В съответствие с функциите , които строежите изпълняват, се очертават средните 
основни групи:  
 Сгради  с рекреационно – туристическа насоченост: 
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• Туристически хижи, хотели и ведомствени почивни бази -. Към момента на 
територията на парка се намират 69 обекта (с една или повече сгради) 
притежаващи леглови фонд и площи, организирани за приготвяне на храна 

• Заведения за обществено хранене (извън местата за настаняване и подслон) – 
15 обекта, в това число и чайни със сезонен характер.; 

• Туристически заслони; 
 Сграден фонд, свързан със спорта – сградите на ски училищата, ски гардероби, със 

спомагателни функции при ски пистите; 
 Сграден фонд, с функции в областта на сигурността, комуникациите, наблюдения и 

научни изследвания, здравеопазването, предоставен за управление  на  централни ведомства и 
подчинените им структури - Министерство на отбраната, Министерство на транспорта и 
съобщенията, БАН, Министерство на вътрешните работи. Към групата бихме могли да 
причислим също общинската Многопрофилна болница за активно лечение – Драгалевци, 
както и сградите на БЧК за изпълнение на функциите на Планинска спасителна служба. 
 Обекти на транспорта 
 Строежи от технологично естество – пречиствателни станции, каптажи, помпени 

станции, трафопостове, гаражи, бази за поддръжка на пътищата, кошари и други 
постройки от второстепенен характер с обслужващо предназначение; 

 Сграден фонд с жилищно предназначение – в граничните зони на природния парк. 
Основно въздействие върху целите и задачите на План‘2 оказва  състоянието и 

характеристиките на строежите с рекреационно - туристическо предназначение, които без  
заслоните имат застроена площ 33 000 кв. м.(със закръгление) и капацитет  от около 
3300 легла* (числото е формирано на база информация при категоризацията на обектите, 
за които е проведена такава процедура, от проучване на място и от информация, 
предоставена от Дирекция ПП „Витоша“). Реалното състояние обаче е следното :От 
посочените 69 обекта  - 26 трайно не функционират, а  8 обекта не предоставят услуги на 
външни посетители. Останалите 35 на брой обекти с общ капацитет от около 1400 легла, 
предлагат услуги целогодишно, но реално работят с посетители за краткотрайно 
пребиваване в празничните и почивните дни, с някои изключения през зимния сезон в 
базите около ски пистите. Необходимо е да се отбележи трайно намаления капацитет в 
резултат претърпелите разрушаване хотел “Щастливеца“, почивната база на Водпроект 
над Владая. 

 
От гледна точка на  въпросите свързани със капацитета, техническото 

съответствие, качеството на обитаване, естетическите  обемно - пространствени решения 
се очертават две основни групи: 

• на туристическите хижи, реализирани в първата половина на миналия Век – малки 
по капацитет, с преобладаваща етажност - един  до два етажа, изградени от 
естествени материали – камък и дърво, без излишества в обемите, с двускатни 
покриви с ламаринено покритие. Собственост на БТС и на Столична община; 
Отчита се тенденция за реновиране - изграждат се вътрешни санитарни възли, 
подменя се дограма дъсчени обшивки и др. 

• на ведомствените почивни бази – реализирани през втората половина на миналия 
Век.- със застроена площ и етажност гарантиращи голям капацитет. Към 
настоящия момент преобладаващата част от същите е собственост на юридически 
лица по Търговския закон, значителна част от които, не осъществяват дейност в 
тези обекти. Това е основната причина за честа смяна на техните собственици и 
наематели.  Физическото състояние на същите, с малки изключения, е лошо. Не се 
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поддържат, не всички се охраняват, не се почистват околните пространства, с 
което са подложени на разрушителни въздействия. 
В границите на Парка  реализираното  строителство  е със застроена площ над  70 000 

к. м. , което представлява 0, 06 % от неговата територия. 

 

 ЦЕНТЪР „Алеко „  
Намира се на 1800 м надморска височина, с шосеен достъп от квартал Драгалевци. 
Пътнически въжени линии, изградени за обслужване на посетители – шестместна 

кабинкова въжена линия „Симеоново - хижа „Алеко”, двуседалкова въжена линия 
„Драгалевци – бай Кръстьо“  и  двуседалкова въжена линия „Бай Кръстьо - Голи връх“ 

Терени за паркиране на лични транспортни превозни средства - при начална 
станция на лифта „Симеоново - хижа „Алеко”, Драгалевски манастир, срещу долна 
станция на Романски лифт, при ски-писта  „Лалето“ – долу, срещу хотел Морени, при 
горна станция на лифта „Симеоново - хижа „Алеко”. Ограничени възможности за 
паркиране има в прилежащите дворища на хижите, почивните бази  и заведенията за 
обществено хранене, в това число при хижа „Алеко“, също и неголеми разширения на 
пътя , част от които биха могли да се използват за контролирано по отношение на 
капацитета паркиране . 

Притежава следните функции: 
• База за туризъм и изходен пункт към  "Черни връх", "Резньовете", "Скопарник", 

"Лъвчето" и "Комините", резерватите, местността "Меча поляна", "Каменната 
река", "Голямата грамада", реките Драгалевска, Стара, Янчовска и др.  

• Ски –център, структуриран като такъв на базата на изградената спортна и 
обслужваща инфраструктура, а именно писти, в т.ч и за нощно каране, въжен 
транспорт, ски влекове, ски гардероби, ски училища, заведения за обществено 
хранене, обекти за подслон и настаняване.  

• База за отдих - По направление на център „Алеко” и в неговия обхват се намират 
построените в предходни периоди хижи „Алеко“, „Сълзица“, „Здравец“, „Преспа“ 
хотелите  „Простор“, „Морени“, „Аглика“, „Еден“, „Хюндай“, „Ведра“, 
гостоприемница „Мотен“, спортна база на „Александър логистик“ ЛТД, и други, 
формиращи значителен капацитет. 

• На територията се намира и обновената база на Планинската спасителна служба. 
• Във високата част се намират държавни обекти  предназначени  за изпълнение на 

функциите на съответните ведомства – ползватели.  
• В ниската част се намират Природозащитен информационен център,  Воденичарски 

механи, Бирария „Ривърсайт“, Общинска болница за възстановяване, Драгалевски 
манастир,  долна лифтова станция Бай Кръстьо – Голи връх, център „Софинвест“, 
хотел „Монтана“, хотел „Свети Георги“ и други по-малки обекти и строежи.  

 
Характерни признаци и особености: 

Удачно  ситуиран на пътя на посетителите, Природозащитен информационен 
център - в непосредствената близост до територии за постоянно обитаване, с 
безпроблемен транспортен и пешеходен достъп. 

Център „Алеко“ е привлекателен за посетителския поток целогодишно. Това 
обстоятелство, както и  граничното  му местоположение спрямо двата резервата, 
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определят територията му като особено чувствителна от гледна точка на негативно 
въздействие върху околната среда в активните за пребиваване дни.  
 Функцията  за по-дълготрайна почивка и възстановяване във ведомствените бази от 
предишни периоди е с тенденция за  отмиране. Към настоящия момент  се констатира 
дисбаланс между капацитет и потребление, което е  и основната причина за липса на 
мотивация за инвестиране в минимизиране и рехабилитиране на легловата база, както и 
въвеждане на допълнителни услуги и функции, повишаващи търсенето, респективно 
финансовите резултати.  

Общото физическото състояние на сградния фонд и на техническата 
инфраструктурата в центъра, с изключение на няколко обекта – гостоприемница „Мотен“, 
хижа „Алеко“, Базата на ПСС, спортна база на „Александър логистик“, хижите „Сълзица“ 
и „Здравец“,  не е добро. Голяма част от тях не функционират, а други – единствено в 
почивните и празнични дни. 

Обществения транспорт работи нерегулярно, което е една от причините за 
обезлюдяване през делничните дни и неактивните сезони, както и за претоварване на 
територията през останалото време. 

 
 ЦЕНТЪР "Златни мостове – Офелиите - Конярника" 

Заема територия  със  средна  надморска височина в  района на Офелиите 1 400 м. 
Транспортен достъп  от квартал Бояна. Кабинковият лифт, осигуряващ достъп от 

квартал Княжево не функционира. Отклонението от местност „Златни мостове“ не се 
обслужва от обществен транспорт. 

Терени, подходящи за паркиране: При хотел „Копитото“, мотел „Тихия Кът“, 
хотел - ресторант „Златни мостове“, спирката на Център за градска мобилност „Златните 
мостове“, срещу бистро „Офелиите“ Ограничени възможности за паркиране има в 
прилежащите дворища на хижите и почивните бази  с транспортен достъп, също и 
неголеми разширения на пътя, част от които биха могли да се използват за контролирано 
по отношение на капацитета паркиране. Проблемно е паркирането през зимата при ски 
пистите в местностите Ветровала и Офелиите. 

Подобно на „Алеко“,  центърът притежава  качества и е подходящ както за 
туристическа дейност и  краткотрайни посещения, така и за по-дълготрайна почивка. С 
инсталираните 4 ски влека в местностите „Ветровала“ и  „Офелиите“, той е привлекателен 
за практикуващите  зимните спортове, особено за деца и начинаещи. На този етап не 
функционира съоръжението на „Конярника“. 
 На територията му са разположени хижите: "Белите брези", "Планинарска песен", 
"Борова гора", "Боерица", "Кумата", "Еделвайс", "Панчо Томов", "Малинка"; „Звездица“  
„Офелиите“  и „Кукер“;  почивна база „Рудничар“, почивни и творчески бази и хижи  на 
следните ведомства:  Съюз на българските композитори,  БРТ, Народен театър “Иван 
Вазов“, ВПД „Витоша“ на Министерство на отбраната, Горски дом „Ветровала“, Столична 
община, Учебен център "Трендафила", Съюз на  юристите,  Филхармонията, Българска 
академия на науките. 
 В по-ниската  Княжевска и Боянска част, в т.ч. част от землището на Владая се 
намират хотел „Копитото“, Телевизионна кула, горна станция на кабинкова въжена линия 
„Княжево – Копитото“, мотел „Тихият кът“,  Музей на мечката, Музей на совата, Музей 
на водното конче  в м. „Дендрариума“, хижа „Иглика“, хижа „Планинец“, бази за 
възстановяване „Минстрой“, „Металург“; терените със специално предназначение, база за 
поддръжка на пътищата и други. 
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Физическо състояние  - в широк спектър, от изцяло реновирани като „Рудничар“ и 
базата на юристите, през добре поддържани, до не функциониращи  с недовършено от 
години строителство. Съществува забележима тенденция за реновиране и оживяване на 
зоната. 

Характерните  признаци и особености са идентични с тези на център „Алеко“ 
 

 ЦЕНТЪР "Тинтява" 
Заема територия със средна надморска височина  1600 м. 
Транспортен достъп от квартал Бояна, през м. „Златните мостове. Отклонението 

от местност Златни мостове не се обслужва от обществен транспорт. Лошо състояние на 
отсечката от пътя „Момина скала-хижа Бор“ 

Терени за паркиране: Ограничени възможности има в прилежащите дворища на 
хотелите „Елица“ и  „Родина“, хижите “Тинтява“,  „Бор“ и „Средец“, и ресторант „Момина 
скала“. 

На този етап, центъра има само качеството на  разпределител - към върховете 
"Камен дел" и "Ушите", "Боянски водопад", "Каменната река" в м. "Кикиш", Владайска 
река и др. Обектите за настаняване, формиращи центъра, с изключение на туристическите 
хижи „Тинтява” и „Момина скала”, са  бивши ведомствени бази и хижи -  „Бор”, „Средец”,  
„Родина”; „Есперанто”, "Камен дел 

С изключение на хижа „Момина скала“ и едноименното заведение за обществено 
хранене и стартиралото обновяване на хижа „Тинтява“, обектите не функционират, а някои  
са в лошо физическо състояние и. Други като хижа „Бор“ и „Средец“ са напълно 
изоставени. 

Характерни признаци и особености:. Преоразмерена за настоящите условия 
материална база. Подходяща е и за по-дълготраен отдих. Чрез съответстваща 
рехабилитация базата  може да получи нов живот със специфична насоченост към 
ползването – зелени училища и други образователни програми, изложби на открито, тим- 
билдинги, туристически и други видове мероприятия;  

 
 Център „Владая-Мърчаево”  

Територията е на неголяма надморска височина. Формиран е около изградената 
инфраструктура за изоставените каменни кариери над село Владая и намиращите се по 
долината на Бистрата река  обекти за отдих.  

Достъпът до този център се осъществява по павиран път от с. Владая в много 
добро състояние, или по пешеходни алеи от с. Мърчаево. Не се обслужва от обществен 
транспорт.  

В предходния период центърът е обхващал бившия профилакториум 
"Кремиковци", почивен дом "Водпроект", творчески дом на Института по кибернетика 
към БАН, детски лагер, база за краткотраен отдих на ДСО "Мрамор-Гранит", столова и 
склад на Каменни кариери, трафопостове и други обекти на техническата и 
производствената инфраструктура от времето на функциониране на каменните кариери 
"Плочите", "1-ви май и други. Всички те, с изключение на бившия профилакториум 
„Кремиковци“ – сега собственост на юридическо лице, базата на БАН и частично – 
трафопост,  са изоставени, разрушени или в аварийно състояние.   

Характерни признаци и особености: Независимо, че Владая е един от важните 
изходни пунктове за достъп до планината, предвид отпадането на основни 
устройствени елементи, центърът е с отмиращи функции. Целесъобразно е с подробно 
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устройствено решение да се изследват възможностите за овладяване на деградиращите 
процеси и разумно използване на съществуващата инфраструктура. Мотивите за това са 
следните: 

Територията е обект на интерес от страна на практикуващите екстремни спортове.   
Подходящи места за боудър катерене има при кариерите над с. Мърчаево, където е и  
маркирана зона за този тип катерене. Предвид инфраструктурната обезпеченост от пътна 
връзка в много добро състояние, водоснабден и електроснабден, центърът притежава 
ресурс за развитие в областта на визираните спортове.   

 
 ЦЕНТЪР "Селимица" 

Местоположение: Единственият център от юг, намиращ се на 1300 м. надморска 
височина. 

Транспортен достъп: от град Перник през село Кладница.  
Терени за паркиране: Възможностите за паркиране не са големи. Малък паркинг е 

организиран край хижа „Селимица“, Базата на „Трансстрой“ АД, неголямо уширение на 
пътя недалеч от Кладнешки манастир. 

Изходен пункт към високите части на планината  през хижите „Острица“ и  
„Рудничар“ към център „Златни мостове - Офелиите –Конярника“. Има добър потенциал 
за развитие както на традиционен туризъм, така и за краткотраен  или по-продължителен 
отдих. Признак за същото са реализираните инвестиции в зоната за изграждане на хотел 
„Палавра,“, вила „Кантона“ и намиращите се в близост до нея сгради на „Трансстрой“ АД 
. Центърът обхваща още хижа „Селимица”, частните строежи в прилежащата и територия, 
Кладнешки манастир, детски лагер в м. „Танчовица“.  

В южна посока, с изходен пункт село Кладница и дублираща пътна връзка от 
Драгичево и Рударци в зоната попада Ловен дом „Студена“. 
 Характерни признаци и особености: състоянието и техническите характеристики 
на пътя не са добри. Пътната връзка  се нуждае от реконструкция. 
 Центърът е водоснабден и електрифициран, намира се на незначително разстояние 
от населеното място.  

Обстоятелство с ограничителен характер относно неговото развитие и изграждане  
е това, че територията попада в трета зона на санитарна защита около повърхностен 
водоизточник -  язовир „Студена“. 

 
 Южната част на парка, поопадаща в част от землищата на селата Ковачевци, 
Ярлово, частично Боснек и Чуйпетлово е слабо застроена. На тези територии попадат 
ханче Ярема, бивш военен район – изоставен, останки от махали , като Ваташка, Шаркова, 
Завой махала, стопански сгради.  

Наличието на древни останки от отминали времена и епохи, културно-
историческото наследство и не на последно място природните дадености обуславят 
наличието на ресурс за развитие, насочено към материалното и нематериално културно 
наследство. 

 
 Сгради с технологично и обслужващо предназначение – лифтови станции, 
сгради на горските стопанства,  базите за поддръжка на пътищата, трафопостове, 
Каменното здание, пречиствателна станция за питейни води – Рударци, пречиствателни 
станции за отпадни води, пазачниците, обслужващи  водохващанията от юг, водохващания 
и каптажи и други линейни и точкови обекти на техническата инфраструктура от 
регионално и локално значение. 
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 Информационни, Посетителски и Интерпретационни центрове и пунктове 
• Национален парков информационен център, изграден в град София; 
• Природозащитен информационен център „Витоша“- с достъп от кв. Драгалевци;. 
• Туристически информационен  център в село Боснек( ТИЦ Боснек); 
• Информационен кът в м. Ветровала 
• Детски еко стационар „ Белите Брези“ , 
• Музей на мечката, 
• Музей на совата, 
• Музей на водното конче – с достъп от кв. Бояна. 

и още 
• Туристически информационен център на Столична община; 
• Туристически информационен център в град  Самоков; 
• Туристически информационен център на БТС в град София. 

 
 Места и сгради за оказване на първа  помощ 

На Витоша функционира отряд на ПСС при БЧК, който е дислоциран в Център 
„Алеко“, разполагащ с реновирана в последните години база, който осигурява  денонощно 
дежурство и медицинска помощ. Комуникацията „от“ и „към“ базата се осъществява  чрез 
радиотелефонна връзка. В активния зимен сезон се откриват пунктове и дежурства с 
местонахождения в рисковите територии -  край хижа „Тинтява“ , Ветровала – Офелиите, 
Черни връх и др. 

 
Изводи и заключения: 

 Степента на застроеност на парка като цяло не е висока; 
 Тя е неравномерно позиционирана по територията – главно в северната част на 

парка. Прекомерната урбанистична намеса в тези територии създава условия за 
висока концентрация на посетителския поток. 

 Към момента значителна част от обектите не функционират, а при друга част се е 
наложила трайната тенденция за периодично функциониране, обикновено в 
почивните и празничните дни. Наличие на трайно не функциониращи обекти, в т.ч. 
и изоставени. Основни причини: 
• дисбаланс между капацитет и потребление, в резултат на преоразмерена 

урбанистична намеса. Въз основа на преминали към настоящия момент потребности 
и нормативни актове,  държавата е създала сграден фонд с голям капацитет с 
гарантирани посетителски поток и бюджетни средства за поддръжка и реновиране. 
Оттеглянето и (на държавата) от управлението на такива обекти е създало  вакум по 
отношение на използването им в променената среда на социално – икономически 
условия и фактори  
Отрицателна роля за намалено потребление има и недостатъчно балансираната 
в дните от седмицата и неактивните сезони транспортна осигуреност. 

• Преоразмерените по капацитет обекти, предполагат разходване на финансови 
ресурси без гарантирано покритие от приходи от стопанска дейност. 
Неоправданите очаквания за печалби не мотивират, а в някои случаи водят до 
невъзможност за  инвестиране в модернизацията на сградния фонд и съответстващата 
му инфраструктура с дългосрочен ефект.  

Page 163



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 

 Негативно въздействие върху средата оказват изоставените или неподдържаните 
обекти, респективно съответстващата  инфраструктура. Разрушаващите се строежи 
загрозяват и замърсяват околното пространство и са опасни за посетителите: 
• строежи около хижите и почивните бази, със спомагателен характер които 

често  не се използват и поддържат в добро състояние и естетически вид 
• сгради, с отпаднало предназначение, които не се ползват и са подложени на 

разрушителното влияние на неблагоприятни фактори; 
• обекти – незавършено строителство. 

 Генерираните отпадъци се извозват до определените контейнери в ниската урбанизирана 
селищна територия от ползвателите на обектите, намиращи се на територията на парка или 
чрез  индивидуални договори за сметоизвозване. Проблемни са прилежащите на 
изоставените и не функциониращи обекти, в които се  намират неизвозени строителни 
отпадъци, както и битовите отпадъци от преминаващи посетители. 

 Намиращите се на територията туристически хижи се вписват безконфликтно в 
околната среда. В разрез с обемно-пространствената съвместимост са някои от 
бившите ведомствени почивни бази, преоразмерени по отношение на околното 
пространство. Фасадните решения притежават ресурс за положително визуално 
въздействие, но не всички се поддържат в добро състояние. 

 Въпреки констатираните проблеми и недостатъци се забелязва тенденция, макар и 
неустойчива към момента за реновиране на обектите за настаняване и подслон. 

 Ограничени  възможности за паркиране в прилежащите на обектите за подслон 
дворни места,  

 Липса на постоянна охрана на територията; 
 

Предложения: 
 Прецизиране   оценката за урбанистична намеса в рекреационно -туристическите 

локации на парка;  
 Комплексно решение относно бъдещото предназначение, ползване, развитие и 

капацитет на съществуващата материална база; Създаване на специализирани 
устройствени планове и  схеми за проблемните локации, дефиниране на конкретни 
потребности и  устройствени норми, съобразени с политиките, 
предназначението на зоните, нормите, забраните  и ограниченията приети в  
План’2 с цел: 
• Адаптиране на съществуващия сграден фонд  и инфраструктура към 

променените реалности.  Рехабилитация на сградния фонд и повишаване 
качеството на обитаване. 

• Разрешаване на констатирания за настоящите условия конфликт между 
преоразмерения капацитет на съществуващия сграден фонд, неговите 
функционални, естетически и рекреативни качества, интересите на 
експлоатиращите го стопанските субекти  и интересите и потребностите на 
посетителите. 

• Синхронизиране на капацитетните възможности на сградния фонд с поемите 
възможности на околните пространства, подложени на максимален 
посетителски натиск. 

• Дефиниране на нормативни ограничения относно  застроени площи, етажност 
и височина за новостроящи се сгради и при дейности, свързани с ремонти и 
реконструкция на съществуващи такива. 
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• Насърчаване на инвестиционните намерения,   реорганизация на сградния фонд 
и прилагане на модерни технологии при неговата експлоатация и поддръжка. 

• Естетизиране на околната среда чрез премахване на сгради от допълващо 
застрояване с отпаднала необходимост, също и компрометирани и/или изцяло 
разрушени. 

• Повишаване на възможностите за широк кръг от социални групи в това числи и  
за хората с увреждания да се възползват от положителното  въздействие на 
парковата среда  

• Използване на неусвоени ресурси от инфраструктурата на парка. 

 

В СВИТЪК І: ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦИ И СПИСЪЦИ – е представен Списък на 
сградите и съоръженията намиращи се на територията на парка,  индивидуализиращ ги 
по местонахождение, предназначение, застроена и разгъната площ, собственост, както и 
други таблици по показатели, изискващи се от Заданието, свързани с капацитет, 
извършвани услуги, техническа и транспортна инфраструктура, физическо състояние  и 
други.  

 

 
1.16.8.Промишленост   
 
1.16.8.1Дейности по производство на енергия: 
ВЕЦ „Студена” - Инсталирана мощност 800 kW, с водовземане  от язовир „Студена”. 
Водите на язовира се ползват още за водоснабдяване на Перник и още селища в зоната. 
ВЕЦ „Симеоново” - Инсталирана мощност 6280 kW с разрешен режим на водовземане от 
водите които остават във водопровод „Рила-София ”след подаване на вода за питейно-
битово водоснабдяване на населените места през които преминава водопровода и от 
апаратна камера за водоснабдяване на високо разположената зона на Столицата и Банкя. 
Преработените води постъпват във водоснабдителната система на София.  
ВЕЦ „Бояна” с мощност 1380 kW. Разрешеният режим на водовземане е 24 часа в 
денонощието, подчинен режим на питейно-битово водоснабдяване на София Използват се 
водите на река Боянска -водохващане  на к. 1730м. постъпват във водоснабдителната 
система на София или в. Боянска.  
 
1.16.8.2Дейности по пренос и снабдяване с вода - В изпълнение на реформите в сектор 
„Водоснабдяване и канализация”  и съгласно №РД-02-14-2233/21.09.2009 г .на МРРБ  са 
определени  ВиК оператори на обособени територии както следва:  
„Софийска вода” АД град София, с обособена територия град София. Акционерно 
дружество със смесено участие – частно и общинско. 
„В и К ” ЕООД  с обособена територия  Софийска област,  със 100% държавно участие. 
"В и К ” ООД гр. Перник с обособена територия област Перник, смесено участие-
държавно  и общинско.  
 
1.16.8.3.Радиорелейни и телекомуникационни дейности и услуги-На територията на 
Парка, в м. „Копитото“, „Черни връх“ и други места. са изградени обекти и мрежи и 
точкови обекти, собственост на мобилните оператори, предоставящи радиорелейни и 
телекомуникационни услуги. 
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. 
 1.16.8.4. Други основни за територията на ПП „Витоша“ стопански дейности 
преминаващи и в прилежащите на парка такива са свързаните   с  дърводобив, добиване на 
сено, пчелен мед и билки. Наблюдават се начални тенденции за възстановяване на 
животновъдството и производството на картофи. Тези дейности в бъдеще могат да 
послужат като  база за развитие на обекти с преработвателната насоченост.  
 
1.16.8.5. Други основни за територията  на ПП “Витоша“ стопански дейности, 
преминаващи  и в прилежащите на парка такива са свързаните с дърводобив, добиване на 
сено, пчелен мед и билки. Наблюдават се начални тенденции за възстановяване на 
животновъдството и производството на картофи. Тези дейности в бъдеще могат да 
послужат като база за развитие на обекти с преработвателна насоченост. 
 
1.16.8.6. Въздействие на минното дело в района 

Около селищата  на западния склон на планината – Владая, Мърчаево, Рударци, 
Кладница, частично по североизточния склон - с. Бистрица, са възникнали и 
експлоатирани още през 20-те години на миналия Век кариери на нерудни полезни 
изкопаеми- основно облицовъчни и строителни материали.  Каменни кариери –
„Железница“ и „Бъзговец“, „Липата“, , „Антени“, „Плочите“, „Селимица“, „І май“, 
„Пролетарий“, „Република“, „Вуча падина“, „Шипето“ от Предприятие за добив на 
скално-облицовъчни материали – Владая. Резултат от каменодобива е формирана 
нарушена среда, поради което след 1981 г. дейността на кариерите е прекратена и 
забранена.  

Традицията в каменоделството е намерила продължение в появата на фирми в 
района, предимно село Владая, с предмет на дейност обработка и търговия със скално-
облицовъчни материали. 
 
В Приложение към ПУ е представена  „Карта на местоположението на 
териториите, свързани с минали дейности по рудодобив и управление на 
минералните ресурси“ в М 1: 25 000. 
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