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СЕМИНАР 
„ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ПП „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.“ - ОСМИ МОДУЛ 

12.08.2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 
Дейност от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „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: 
  
 Закон за защитените територии (ЗЗТ) обн. ДВ.бр.133 от 11Ноември 1998 г.; 
 Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (НРПУЗТ) обн., 

ДВ, бр.13 от 15.02.2000 г.; 
 Утвърдено Задание от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за актуализация  

на План за управление на Природен парк „Витоша“; 
 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. 

 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“; 



 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 План‘2  има основания за актуализиран преглед  на периода 2005-2014 г. относно нерешени 
проблеми по границите на защитената територия; 
  
 Програмата “Човекът и биосферата” (MAB) на ЮНЕСКО – Севилска стратегия за 

Биосферни резервати, март 1995   
  
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“ 
  
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.  



 Включване на ПП „Витоша“ 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); 

 
 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. 

 В ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЪТРЕШНО ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ, ПИСМА, 
СТАНОВИЩА, ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – са приложени 
документи Утвърдено Задание за актуализация на План за управление на Природен парк 
„Витоша“ за периода 2015-2024 г.;  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. 



Основание за настъпили след 2005 година промени, свързани с 
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. 



Основание са 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; 

 Необходимост от отразяване в План‘2 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; 



Необходимост от съвременно управление на ПП „Витоша“, 
съобразено с изискванията на европейското законодателство

 Настъпили 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.; 
 

 Подготовка за  избор и 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. План‘2 отчита и значението, предмета и целите на опазване на 
Защитена зона Витоша с идентификационен код  BG0000113 



ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН‘2 

 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“ 

УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 



УЧАСТНИЦИ 
 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 
  
 Заинтересовани страни 
o Разработването на План‘2 е със съдействието и участие на Възложителят на 

Плана за управление – Дирекция на ПП „Витоша“; 
o Екип за управление на Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво 

управление на Природен парк „Витоша“ и широк кръг други представители на 
заинтересованите страни 

o Държавни национални, регионални и местни структури, местни власти, научни 
и академични среди, обществени организации, бизнес среди, неправителствени 
организации свързани с природозащита, регионално развитие, частни 
собственици 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; 
 

 В ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЪТРЕШНО ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ, 
ПИСМА, СТАНОВИЩА, ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – са 
приложени документи: 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. 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Предназначението на План'2 като инструмент за постигане на главните цели 
 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; 

 План‘2 отразява социално-икономическото и екологично развитие на общините в 
района на  Природния парк; 

 Подобрява възможностите за развитие на научни, образователни и рекреационни 
дейности в Парка и връзка с прилежащите територии; 

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



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; 



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; 

 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 - обобщени резултати от извършени за Парка проучвания през 
последните години и на база на собствени проучвания от Екипа на Изпълнителя, 
направени през пролетта-лятото на 2015 г; 



  Осигурена от Екипа  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.  

 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 на План‘2; 

 Отчитане на необходимостта за партньорства и балансиране на интересите и 
развитието на общините в района на Природния парк „Витоша“; 

  Програмите и проектите заложени с План‘2 са база за финансиране през новия 
програмен период 2014-2020 г.; 

 Осигуряване на връзка на План‘2 с плана за управление (ПУ) на двата резервата (Р), чието 
разработване се извършва паралелно (бенефициент РИОСВ София). 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

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