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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“ 



 Дългосрочните (идеалните) цели са целите, които могат да се постигнат, ако липсват 
ограничителни    фактори, при пълен контрол над защитената територия. Идеалните цели 
се основават на „Първа оценка“ и фиксираните в ЗЗТ дългосрочни цели за категорията 
„природен парк“, Заповедите за обявяване на Парка и определените режими в тях, 
Заповеди, Документи и Решения на национално и международно ниво свързани с 
ангажиментите на Република България с Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, 
Статутът на Биосферен резерват „Бистришко бранище“ като обект от международна 
програма МАВ - „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО – ООН. Не на последно място, 
дългосрочните цели на настоящият План за управление актуализират дългосрочните цели 
на действащият План за управление, 2005 г. 
  
Дългосрочните цели се базират на установената потенциална стойност на обекта в т.1.23. 
Потенциална стойност на защитената територия от настоящия ПУ. Следва „идеалните“ 
цели да се разглеждат като индикатори за степента на постигане на потенциалните 
възможности на Природния парк „Витоша“ и стремеж за приближаване на дългосрочните 
до идеалните цели. 



План’2 диференцира „Дългосрочните цели“ като „Главни“ и „Второстепенни“ на 
oсновата на констатации и оценки от ЧАСТ 1: Описание и оценка на Природен 

парк „Витоша“ в т.1.24. Оценка на постигането на целите и изпълнението на 
режимите и задачите разписани в ЧАСТИ 2, 3 и 4 на ПЛАН‘1  

 
Определените в Част 2 актуализирани дългосрочни цели са насочени към реализиране на 
целите за дългосрочното управление на Природния парк определени от чл.18.ал.2  
от ЗЗТ 
 Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 
 Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни 

дейности; 
 Устойчиво ползване на възобновими природни ресурси при запазване на традиционни 

форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм. 



В контекста на определените Дългосрочни цели от ЗЗТ за развитието на Природен парк 
„Витоша“ съществено значение има постигане, чрез Актуализирания план за управление 
за периода 2015-2024 г., на ефективност на управлението на Природния парк в следните 
основни аспекти: 
 
 Управление на защитената територия като съществен елемент от Националната и 

Европейска екологична мрежа Натура 2000; 
 Включване на държавните и общински власти в съответствие с техните отговорности 

в подкрепа на специализираният орган – Дирекцията на ПП „Витоша“ за изпълнение 
на дългосрочните, главните и второстепенни цели; 

 Постигане с План‘2 на реалистична и опростена природозащитна система на 
зониране с ясни режими /Част 3/, които могат да се прилагат от ДПП и 
заинтересованите държавни и местни власти, с възможност за контрол върху 
изпълнението от Заинтересованите страни. 

 
На базата на констатациите и оценките в Част 1 от АПУ са формулирани главни и 
второстепенни цели, които са основа за определяне на управленски решения и 
конкретни дейности на парковата администрация през следващите 10 г. 



ПЪРВА ГЛАВНА ЦЕЛ 
Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие на Природния 
парк като защитена територия, съществен елемент от Националната и Европейската 

екологична мрежа НАТУРА 2000 
Тази главна цел изисква действия в следните основни направления: 
 
 Опазване Природния парк като забележително геоложко и геоморфоложко образувание, 

планина, съхранена в значителна степен с естествени природни елементи – екосистеми, 
природни местообитания, характерни растителни съобщества и видове от  флората и фауната. 

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

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



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

 
 Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и местообитания на видове от 

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

флората и фауната; 
 
 Определяне за територията на Природния парк на зони, режими и норми в тях за дейности и 

управление на посетителите, осигуряващо  антропогенно въздействие съвместимо с 
предмета и целите на опазване на защитената територия и защитената зона. 

 
 Необходимост от функциониране на защитена зона Витоша буфер за опазване границите и 

въздействието върху Природния парк 
 
 Изпълнение на ангажиментите съгласно  международните конвенции и директиви по които 

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



  
Тази главна цел изисква действия в следните основни направления: 
  
 Опазване, поддържане и възстановяване на горскодървесните ресурси със 

специализиран проект (паркоустройствен); 
 Оценка и картиране  на материални, регулиращи и културни услуги на територията 

на ПП „Витоша“ – предоставяне на качествени Екосистемни услуги; 
 Осигуряване на дървесина за нуждите на Дирекцията на ПП и местното население 

предимно като дърва за огрев; 
 Устойчиво ползване на недървесни продукти съгласно разработени планове и 

проекти за паша, лечебни растения, горски плодове, гъби, сенокос и др. ползвания ;  
 Планиране на основата на природния потенциал на територията, на възможности  за 

съвременно развитие на устойчив туризъм и неговите форми; 

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

Природния парк 



Тази второстепенна цел изисква действия в следните основни направления: 
- Опазване на недвижимото културно наследство на територията на ПП „Витоша“ и  в Прилежащите територии, 
разкриване на неговия потенциал за социализация като важен ресурс  на културния туризъм;Опазване и охрана на 
вече социализираните обекти на археологическото недвижимо културно наследство на територията на ПП; 
-  Подкрепа за носителите на нематериалното културно наследство в прилежащите територии на парка и 
осигуряване на възможност за неговото описване и по-възможност дигитализиране. Насърчаване на практиките на 
ревитализация на отделни обреди, празници и местни традиции. 
-  Актуализация на информацията за наличието на археологически обекти на територията парка чрез нови 
системни теренни издирвания на територията на ПУ Витоша; 
-  Създаване на защитени територии с граници и режими на опазване на археологическите недвижими културни 
ценности; 
-  Изработване на програма за интегрирано опазване и социализация на културните и природни ценности в План‘2; 
-  Изработване на нови културни коридори и маршрути, които да представят  по-точно и по възможност тематично 
недвижимите  културни ценности и нематериалното културно наследство в прилежащите към парка територии. 

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



 
Тази второстепенна цел изисква действия в следните основни направления: 
 
 Разработване на Програма за научни изследвания с приоритетно значение за 

постигането на главните цели; 
 Разработване на Програма за Комплексен мониторинг на територията на ПП 

„Витоша“; 
 Развитие на образователни дейности в посетителските и информационните центрове, 

развитие на мрежата от информационни центрове и пунктове; 
 Изнасяне на информационните и образователни дейности в природна среда, 

тематични маршрути, зелени класни стаи, участие на подрастващи във  
възстановителни дейности в местообитанията и др.; 

 Поддържане на широк спектър на обучение на територията на Парка във видове спорт 
(ски, алпинизъм, ориентиране, делтапланеризъм и др.), водачество, в биологични 
аспекти на познанието 

ВТОРА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ 
Създаване на условия за развитие на научни и образователни дейности 



Тази второстепенна цел изисква действия в следните основни направления: 
  
 Съвместяване на План’2 с национални, регионални и местни/общински стратегически 

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

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

 Разработване на марка – патент за предлаганите  продукти от територията на ПП „Витоша“- 
месни и млечни продукти, горски плодове, билки и преработени продукти – сладка и др. 

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

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

ТРЕТА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ 
     Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи 



Тази второстепенна цел изисква действия в следните основни направления: 
  
 Определяне с План‘2 на режими на ползване на земеделските територии в 

съответствие с определеният начин на трайно ползване, в съответствие с 
предмета и целите на опазвана защитена зона Витоша за опазване на дивите 
птици 

 Запазване/възстановяване на  традиционните форми на земеделие и 
животновъдство; 

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

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

ЧЕТВЪРТА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ 
Опазване земеделските територии чрез традиционни начини на земеползване 



Тази второстепенна цел изисква действия в следните основни направления: 
  
 Да се създадат от ДПП организационни условия за  функциониране на 

Общественият консултативен съвет съгласно приетият Правилник за 
дейността му. 

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

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

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

ПЕТА ВТОРОСТЕПЕННА ЦЕЛ 
Създаване на капацитет и усъвършенстване на управлението на ДПП „Витоша“ 



Посочените и описани ограничения и заплахи за постигане на главните и 
второстепенните цели съответстват на направените констатации и оценки в т. 
2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели представени в  Таблица 
„Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в рамките на 
10-годишен план за управление на ПП „Витоша“. Ограниченията са с естествен 
характер или с антропогенен, включително и дейности и тенденции в 
прилежащите територии, които не са под управлението на ДПП. Направеният 
преглед и оценка на ограниченията върху постигане на дългосрочните цели е 
база за препоръчване на дейности за смекчаване на влиянието и доколко то е 
възможно. 



Тази оценка обобщава тенденциите с естествен характер описани  в План’1, 
които се потвърждават и допълват при характеристиките и оценките на План’2. 
Такива могат да бъдат например: климатични и геоморфоложки фактори,  
екологични фактори – сукцесия, естествени вредители и патогени, ветровали, 
ветроломи и снеголоми и др., междувидова конкуренция, природни бедствия, 
естествен възобновителен процес на дървесна и храстова растителност с 
промяна на горната граница на гората, ниска репродуктивност и др. 
Конкретното цитиране на тенденциите от естествен характер е представено в 
Таблица „Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане на мерки в 
рамките на 10-годишен план за управление на ПП „Витоша“.  



В резултат на направените проучвания за целите на План’2 са констатирани 
въздействия и тенденции с антропогенен характер. Като такива могат да се 
явяват следните фактори: неправилно ползване на ресурсите, неправилни 
технологии при ползване на ресурсите, нарушаване на ландшафтите, 
бракониерство при ползването на ресурсите, ерозия, внасяне на чужди видове, 
увреждане на условията на местообитанията – замърсяване с отпадъци, 
прекомерен туристически натиск, нарушения предизвикани от изграждането 
на инфраструктура в парка, влошени санитарно-хигиенни условия в местата 
за подслон, изоставени и разрушаващи се сгради и др. 
Направен е преглед на описаните и оценени тенденции от антропогенен 
характер възпрепястващи постигането на главните или второстепенните цели 
в План’1, които са потвърдени или пренебрегнати в Таблица „Оценка на 
ограниченията и заплахите“ 



За постигане на дългосрочните (главни) и второстепенните цели оказват 
влияние политики и дейности извън територията на парка, които може да имат 
негативен ефект.  
 
Такива могат да бъдат например: управлението на защитената територия, 
финансова обезпеченост, нарушения свързани със строителство и навлизане в 
границите на Парка,  нормативни и законодателни фактори на местно, 
национално и международно ниво, предвиждания на регионални и местни 
планове и програми, експертен опит на персонала зает с управлението,  
социални, демографски и др. фактори, влияещи върху състоянието на горските и 
земеделски територии. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

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