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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
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30 септември 2015 г. 
Национален исторически музей /НИМ/ 

гр. София, ул. „Витошко лале“ № 16 

Дейност от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“ 



 Предназначението на Плана за управление на  
ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. (План‘2) е да бъде основен документ 
за управление на Природния парк за 10 г. период на основата на 
актуализирани / нови данни. 
   
 Планът е средство за екипът на Дирекцията на ПП „Витоша“ за  
реализиране на средносрочните и потвърждаване на дългосрочните цели със 
съвременни методи и средства: 
  
 Целесъобразни промени във функционалните зони, режими и норми на 

основата на актуални резултати, анализи и оценки; 
 Планиране на Програми и Проекти, подкрепящи екосистемния подход и 

процес на управление на Природния парк и прилежащите му територии; 
 Разработване на средносрочен Работен план по приоритетност на 

включените проекти, за преодоляване на ограниченията и заплахите;  
 Усъвършенстване на експертния и институционалния капацитет на 

Дирекцията на ПП „Витоша“. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 



 Актуализация на промени в горските и земеделски територии  - 
настъпили значителни промени по здравословното състояние на 
дървесната растителност; 
 

 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 План‘2 на 
ефективно управление на ПП „Витоша“; 
 

 Влязла в сила Кадастрална карта на ПП „Витоша“ за площите 
от Столична Община, попадащи на територията на Парка; 

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА  ПЛАН‘2 

 НАСТЪПИЛИ СЛЕД 2005 ГОДИНА ПРОМЕНИ 
СВЪРЗАНИ С ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША“ 



 Завършване на процедурата от 2005 г., прекратена със заповед 
на МОСВ през 2013 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 на резултатите от реализирани проекти, планове и 
програми от Дирекцията на ПП „Витоша“ финансирани от 
държавния бюджет, оперативни програми и др. донори през 
периода на действие на План‘1;  
 

 Актуални резултати от извършени проучвания и научни 
наблюдения от Екипа за целите на План‘2; 
 

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



 Закон за защитените територии (ЗЗТ);  
 

 Наредба за разработване на планове за 
управление на защитени територии 
(НРПУЗТ);  
 

 Утвърдено Задание от Министерство на 
околната среда и водите (МОСВ) за 
актуализация  на План за управление на 
Природен парк „Витоша“. 

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ДОКУМЕНТИ  

Предмет на Плана за управление 
Природен парк „Витоша“ в неговите граници, без териториите на 

биосферен резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“, 
които са обект на отделни планове за управление. 

ОТ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО НАЦИОНАЛНО И  
МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Дирекция на ПП „Витоша“- специализиран орган, създаден по ЗЗТ  към 

Изпълнителна агенция по горите – МЗХ  да изпълнява държавната политика в 
защитените територии. 
www.park-vitosha.org 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“, като част от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на Природен парк „Витоша“. 

http://www.ope.moew.government.bg/  
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
“Пролес Инженеринг” ООД  

www.proles.bg 
 

УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА 
Екип от 46 експерти за изпълнение на Договора 

                                 от различни области на науката и практиката по планиране и 
управление на защитени територии.  

Заинтересовани страни (ЗС) и  
Обществен консултативен съвет (ОКС) 

Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД е осигурил участие на ЗС и ОКС в 
провелите се работни срещи и семинари за представяне и обсъждане на части 
от Проекта на Плана, както и представяне на целия Проект на План‘2. 

http://www.park-vitosha.org/
http://www.park-vitosha.org/
http://www.park-vitosha.org/
http://www.ope.moew.government.bg/
http://www.ope.moew.government.bg/
http://www.proles.bg/


 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; 
 Ползване от заинтересовани страни на актуална информация 

предоставена на сайта на Плана за управление от Изпълнителя, 
с възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори 
www.pu-vitosha.com. 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

http://www.pu-vitosha.com/


По отношение на административното деление на Република България, ПП 
„Витоша“ попада в 3 области: София – град, Област София и Област 
Перник и в границите на 4 общини: Столична Община, Община Перник, 
Община Радомир и Община Самоков. 

ПРОУЧВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ 

Основни форми на 
собственост: 

държавна, 
общинска, 

на физически и  
юридически лица 

Административна принадлежност 

Собственост 



 Възникналите спорове за материално право оказват негативно 
въздействие на процесите по управление, ползване и поддържане на 
собствеността. 

 Констатираните неточности в кадастралните карти (КК и КР) и КВС - 
записи за частна държавна и частна общинска собственост върху 
незастроени поземлени имоти, не кореспондират с чл.10, ал.(2) от 
Закона за защитените територии. 

 Констатира се, че обектите за подслон имат честа смяна на 
собственици, както и наематели, поради неудовлетворени очаквания 
във финансов аспект. По тази причина има и нефункциониращи 
сгради.  

 Инвестиционният натиск върху терените, намиращи се по границите 
на парка, предимно частна собственост, продължава. Реализирано е 
строителство – главно с жилищно предназначение с обща площ над 
7 000 кв. м. застроена площ. Обект на предложението на действалите 
комисии, стартирали със Заповед №РД-700/09.06.2003 г. за изключване 
от територията на ПП  „Витоша“, са поземлени имоти или части от тях, 
с обща площ 571 дка.  

    Министърът на околната среда и водите е постановил с Решение 
№19 от 31.01.2013 г., с което отхвърля предложенията за 

          увеличаване и намаляване на площта на ПП „Витоша“, 
               разгледани от комисиите, определени с негови  заповеди от  
                            2006-2007 г. 

Изводи за право на собственост и законов статут на строежите в парка 



 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; 
 С ПМС № 987 от 22.12.1952 г. се утвърждава Плановото задание за 
изработване на Паркоустройствен и застроителен план на Народен парк 
„Витоша“; 
 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; 
 В План‘2 е представена 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. 

ЗАКОНОВ СТАТУТ 



УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА  



ОСОБЕНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРИРОДНИЯ  
КОМПЛЕКС НА ПП „ВИТОША“ 

Речна мрежа на ПП “Витоша” 

АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ 

Проучени и анализирани данни за 
климат, климатични промени-направен 
стъблен и дендрохронологичен анализ, 
геология и геоморфология, хидрология 
и хидрография, хидрохимия, 
хидробиология - фито и 
макрозообентос, почви и почвени 
процеси (ерозионни процеси). 
Резултатите са на основата на 
конкретни проучвания и взети проби 
на водни тела за хидрохимичен и 
хидробиологичен анализ, както и 
почвени анализи. Особеностите и 
резултатите за факторите от 
подробните проучвания са представени 
в Сборник                                                     
„Абиотични фактори“. 



В План‘2 са представени резултати от проучванията, характеристиките и 
оценките на цялото биологично разнообразие за екосистеми и 
местообитания, растителност, горскодървесна растителност, флора и 
фауна. 
  

Класификационните системи, подходите и методите на работа при 
проучванията, картирането, регистрираните нови видове при теренните 
проучвания за План‘2, подробните анализи и оценки са представени в 
Сборник „Биологична характеристика“. 
 

Salix pentandra – глациален реликт,  
в ЧКБ (2011) – “критично застрашен”, 

защитен от ЗИЗБР (2007) 

Acer heldreichii – балкански ендемит,  
терциерен реликт,  
в ЧКБ (2011) – “уязвим”,  
защитен от ЗИДЗБР (2007) 

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 



ТП „ДЛС Витошко-Студена” 

ТП „ДГС София“ 

Характеристиката  и 
оценките за 
горскодървесната 
растителност са на база 
данните от  
инвентаризацията на 
подотделите с проведени 
мероприятия в горските 
територии в парка през 
м. юни 2015 г. 
Информацията е 
представена в Сборник 
„Характеристика на 
горските територии и 
горска инвентаризация“. 
 
Стопанисването в 
горските територии е на 
основата на ГСП от 2008 
г. и 2009 г. двете горски 
стопанства. 



ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКА И  
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ  

 
Включва проучвания за характеристики и оценки на социално 
икономическите фактори, даващи насоки за вземане на управленчески 
решения и създаване на предпоставки за устойчивост в развитието на 
туризма, както и минимизиране на негативното въздействие върху 
екосистемите, местообитанията и видовете.  

Подробни проучвания са направени за 
демографската характеристика, връзките с ПП и 
развитието на туризма в близките населени места, 
техническата инфраструктура, водоползване в 
Парка и специално внимание на състоянието на 
сградите с функции за подслон и хранене. 
 



ТУРИЗЪМ, ОТДИХ, СПОРТ, УСЛУГИ 

Обекти на обследване, оценка и планиране е 
посетителската инфраструктура, подходите към 
Парка, туристически маршрути, елементи свързани с 
видовете туризъм и спорт на територията на ПП 
„Витоша“, описани във функционална връзка с 
прилежащите територии на ПП. 
 



  
• Реализираното строителство е 77 558.33 м2, което представлява 

0,029% от територията на целия парк; 
 
• Строежите с рекреационно – туристическо предназначение имат  

застроени площи: 
 

 - 20 716.68 м2 обща застроена площ на хижи, почивни бази, 
хотели,  с общ капацитет 3 332 легла; 
 - 2 536.88 м2 обща застроена площ на самостоятелно 
ситуирани заведения за  обществено хранене и продажба на храни. 
 
От 69 обекта – 26 трайно не функционират, а 8 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, 
предимно в празничните и почивните дни, с някои изключения през 
зимния сезон в базите около ски пистите. 

ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ  НА СГРАДИ 



С проучванията за План’2 се установява висока степен на биологично 
разнообразие. Съхранена е потенциалната стойност на екосистемите и биотопите 
в ПП „Витоша“. 32 вида природни местообитания установени в ПП „Витоша“ са 
с национално и европейско значение. Местообитания на  видове от флората и 
фауната с консервационно значение попадат в границите на 27 от общо 32 
природни местообитания от Приложение I към Директива 92/43 ЕЕС (HD).  

КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ 

Salix pentandra (CR) 

Taxus baccata (EN)  

Gentiana punctata (EN) Galanthus elwesii (EN) 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ – 
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ, ФЛОРА, ФАУНА 



 Водорасли - 528 вида,  разновидности и форми от 7 отдела водорасли. 
Открити са шест нови находища на редки за страната сладководни 
червени водорасли; 

 369 вида лишеи (40% от българската лихенофлора);  
 664 вида макромицети (гъби), 70 вида от Червения списък на гъбите в 

България и 2 вида редки за Балканския полуостров и Европа; 
 341 вида мъхове – 45% от мъховете в България и 75 вида с 

консервационно значение; 
 1859 вида висши растения (45,3% от всички видове в България) от 574 

рода и 109 семейства, 239 вида с консервационно значение и още 114 
вида балкански субендемити;  

 в т.ч. 519 вида лечебни растения – 34.6% от висшата флора в ПП и 
68.3% от диворастящите лечебни растения в България с принос за 
изучаване на лечебните растения в ПП; 

Rubus sp. 

ФЛОРА  



ФАУНА 
 
 
 780 вида безгръбначни животни от които в пещерите са установени 145 вида; 
 при проучванията са регистрирани 5 вида сладководни риби; 
 11 вида земноводни и 14 вида влечуги – 44% от видовото богатство на страната;  
 237 видове птици – 58% от цялата орнитофауна на България (209 защитени);  
 56 вида бозайници (59 % от цялата сухоземна бозайна фауна в България); 
 с голяма представителност са  Прилепите -18 вида – 58% от известните в 

България;  
 22 вида дребни бозайници, 16 вида едри - 83% от едрата бозайна фауна на 

страната. 
  



Цел на Първа оценка от План‘2 е на базата на събраната актуална 
информация и данни за абиотичните и биотичните елементи и 
социално-икономическата характеристика е да оцени факторите, 
видовете екосистеми, местообитания, съобщества и видове от флората 
и фауната, културните и социално-икономическите аспекти на средата 
на обекта и неговите прилежащи територии.  
 

За Екологичната оценка критериите са: Уязвимост, Рядкост, 
Естественост, Типичност, Размери, Биологично разнообразие и 
Стабилност и нестабилност.  

ЕКОЛОГИЧНА,  
СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 

Местообитание 9410 (в района на Кумата)  Местообитание 5130  
(в района на Шумнатица)  



 Експлоатационните водни ресурси (307,8 l/s) сравнени с тези за общата 
настояща експлоатация (около 45,0 l/s), показва, че подземните води на 
територията на ПП „Витоша” не са застрашени от свръх експлоатация. 
Около водовземните съоръжения има изградени санитарно -
охранителни зони (СОЗ) с обща площ възлизаща на 1 590 799 m2 (по 
данни за 27 водовземни съоръжения); 
 Липса на пречистване на отпадъчните води от преобладаваща част от 

точковите източници на замърсяване повишава риска от замърсяване на 
водните тела; 
 Преобладаващата част от каптираните извори за чешми се 

характеризират с кисели води, рН варира от 5,07 (Конярника) до 6,28 (х. 
Алеко) при пределни норми от 6,5 до 9,5; 
 Резултатите от извършените хидрохимични анализи за План` 2 през 

април 2015 г. показват повишаване на съдържанието на амониев и 
нитратен азот, както и на стойностите на БПК5. За 88 % от изследваните 
контролни пунктове не се постига „добро“ състояние по показателя за 
органично замърсяване (БПК5). С амониев азот са замърсени над нормата 
за „добро“ състояние 47 %, а с нитратен азот 71 % от изследваните водни 
тела, за които не може да се постигне добро състояние, по изискванията 
на Рамковата Директива за водата 2000/60/ЕС; 
 Екологичното състояние на реките в изследваните пунктове на 

територията на ПП по биологичен елемент за качество фитобентос и 
               макрозообентос, по методиките на Наредба Н-4 е отлично; 



 На територията на Парка преобладават почвите с висока буферна 
способност над тези със слаба буферна способност, което ги прави 
слабо уязвими на замърсяване. Почвите в парка не са замърсени с 
тежки метали и металоиди; 
 Установените терени с възникнали ерозионни процеси и 

потенциална заплаха за развитие в тях с площна и линейна ерозия  
са 202.0 ха. Площите със силна - IV степен на ерозираност се срещат 
ограничено – 5.8 ха (по Класификационна схема на типовете горски 
месторастения в НРБ, 1983 г.); 
 Върху значителна част от съществуващите противоерозионни 

съоръжения – баражи, са установени повреди на преливниците със 
заплаха за повреждане и на баражните стени, от тук и активизиране 
на линейна ерозия във  водосборите на реките Матница, Жедна и др.; 
 С висока степен на уязвимост са водните и мочурните екосистеми, 

цялата територия на които представя  уникалните за страната 
торфищни екосистеми; 
 По Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природните местообитания и видове – фаза I”  са установени 32 
бр. природни местообитания,  от които 7 бр. са в благоприятно 
състояние, 23 бр. са в неблагоприятно-незадоволително състояние и 1 
бр.  природно местообитание с код 9410 - Ацидофилни гори от Picea в 
планинския до алпийския пояс  в неблагоприятно - лошо състояние; 



СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 
Тази оценка определя значението на  характеристики със социално - икономически 
и културен аспект, чрез основни показатели: 
Урбанизирана среда: Оценка на застроените територии; Оценка на техническата 
инфраструктура; Културно наследство; Оценка на санитарно-хигиенните условия; 
Социално-икономически условия: Оценка на рекреационната дейност; Оценка 
на дейностите по ползване на ресурсите; 
Собственост; 
Управление 

 Степен на застроеност на парка – неравномерна, основно в северната част на 
ПП, която определя и зоната на хижите, сгради за подслон, 
административните центрове за управление и поддръжка на парка и 
спортните съоръжения; 

 Инвестиционният  натиск в граничните зони  продължава; 
 Целесъобразност от ново строителство с информационна и научно - 

образователна насоченост; 
 Разрушаващите се строежи загрозяват и замърсяват околното пространство и са 

опасни за посетителите; 
 Повечето от водохващанията са достъпни за хора и животни, в противоречие с 

изискванията; 



 Неравномерен транспортен достъп. Изградената комуникационно –
транспортна мрежа създава условия за дисбаланс относно концентрацията на 
посетители, особено в активните сезони; 

 Възможностите за паркиране се ограничават от не големи по капацитет места 
за паркиране по протежение на основните пътища, както и в дворните места 
към хижите и почивните бази; 

 Общо състояние на въжените линии – неработещи и остарели съоръжения 
(пример: Княжево – Копитото не работи от 1995 г.); 

 Част от туристическите маршрути са от типа споделени за вело или конен 
туризъм, обозначени със съответните указателни и предупредителни табели. 
Общото състояние на маршрутите е задоволително, информационното им 
обезпечаване е добро и сравнително ново; 

 С високо качество и интерес се ползват  специализираните маршрути; 
 Изработени са съвременни концепции и стратегии за ПП „Витоша“: за 

развитие на алпинизъм и скално катерене и описание на маршрути за 
практикуване; Концепция за развитие на безмоторното летене; Концепция за 
развитие на свободни стилове ски - туризъм, извън пистови ски и фристайл 
ски на територията на ПП „Витоша"; Стратегия за развитие на конен 
туризъм; Разработване на стратегия за развитие на планински велотуризъм; 
Стратегия за развитие на спелеологията в ПП „Витоша“. 

 



ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
СЪГЛАСНО ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН‘1 

Оценена е ефективността 
на управление на Дирекция 
ПП „Витоша“ в контекста 
на изпълнение на режимите 
и задачите, програмите и 
проектите. Оценено е 
постигане на дългосрочните 
и второстепенни цели, както 
преодоляване на описаните 
ограничения. 



Първа главна цел: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното 
разнообразие на Природния парк като защитена територия, съществен 
елемент от Националната и Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000; 
 
Втора главна цел: Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване 
на ресурсите на Природния парк; 
 
Първа Второстепенна цел: Опазване и представяне на недвижимите културни 
ценности и нематериалното 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; 
Втора Второстепенна цел: Създаване на условия за развитие на научни и 
образователни дейности; 
Трета Второстепенна цел: Постигане на социално-икономически ползи за 
конкретни целеви групи; 
Четвърта второстепенна цел: Опазване земеделските територии чрез 
традиционни начини на земеползване; 
Пета второстепенна цел: Създаване на капацитет и усъвършенстване на 
управлението на ДПП „Витоша“. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  
ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 



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“.  
 
 Тенденции от естествен характер 
 Тенденции от антропогенен характер 
 Ограничения извън парка 
 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА  
ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ – ВТОРА ОЦЕНКА 

Направена е оценка на  факторите и възможностите за ограничаване или 
отстраняване на влиянието на заплахите и ограниченията, като оценката е 
разработена по  насоки и критерии  чрез точкова система за сравнимост 
при актуализацията на План’1. 



Определените зони са съобразени с изискванията на ЗЗТ чл.19, т.1, 2 и 3 и т.4  и 
Заданието за разработване на Плана за управление за периода 2015-2024 г., на 
основата на  направена обосновка за  промени в границите на зоните от План‘1 с 
тяхното наименование и функционално предназначение. 

ЗОНИРАНЕ И  
ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ 

  
№ 

  
Наименование  

на зоната  

Съгласно ЗЗТ 
Чл.19 

  
Площ 

ха 

% от 
общата 
площ на 

парка 
І Резерватна зона    т. 1 1 848.4   6.9 

II 

Зона за опазване на приоритетни 
природни местообитания и  
местообитания формиращи 
характерни скални и геоложки 
образувания, речни местообитания 
и местообитания на 
консервационно значими видове 

т. 4 14 726.7  54.8  

ІII Зона за туризъм с крайселищен 
краткотраен отдих  т. 2   6 169.3  23.1  

IV 

Зонa на хижите, сгради за подслон, 
административните центрове за 
управление и поддръжка на парка 
и спортните съоръжения 

т. 3   4 089.4  15.2  

В Природен парк „Витоша“ са определени  следните зони по функции и режими: 



Включва обявените със 
заповеди Биосферен 
резерват „Бистришко 
бранище“ и Резерват 
„Торфено бранище“ 
представляващи 
образци от естествени 
екосистеми, 
характерни и 
забележителни видове 
от флората и фауната и 
техните местообитания.  

РЕЗЕРВАТНА ЗОНА 



Обхват: Включва приоритетни и природни 
местообитания от ЗБР, Натура 2000 
местообитания от Директива 92/43/EEC за 
хабитатите и Директива 2009/409/EEC за 
птиците с национално и европейско 
значение; характерни природни 
местообитания и такива в неблагоприятно 
природозащитно състояние. Зоната включва 
водни обекти - реки, езера, мочурища и 
торфища, водопади и водохващания, 
обособени Санитарно-охранителни зони за 
питейно-битово водоснабдяване, скални 
местообитания - каменни реки, сипеи, 
пещери и др. геоложки особености в 
природния парк със запазен естествен 
характер. 
  
Функционално предназначение: Опазване 
на ценни и характерни за природния парк 
природни местообитания и местообитания 
на видове, устойчиво ползване и опазване 
на водните ресурси, ресурсите на горските и 
тревните съобщества. 

ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ПРИРОДНИ 
МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯ ФОРМИРАЩИ ХАРАКТЕРНИ 
СКАЛНИ И ГЕОЛОЖКИ ОБРАЗУВАНИЯ, РЕЧНИ МЕСТООБИТАНИЯ И 
МЕСТООБИТАНИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ 



Обхват: В зоната за туризъм  се включват  
контактните площи на ПП с градските 
квартали, площи с интензивно гранично 
туристическо ползване, пешеходни и 
специализирани маршрути, обекти с 
информационен и образователен характер и 
кътове за отдих. В зоната участват: главни, 
второстепенни и третостепенни подходи и  
пътищата със свободен достъп и паркингите 
към тях, обекти на културния туризъм 
разположени в Природния парк (Драгалевски и 
Кладнишки манастир и др.) и места за 
краткотраен ежедневен отдих към 
туристическите маршрути (пикници, кътове за 
отдих, места за палене на огън, места, 
определени за бивакуване и палатъчни лагери), 
кътове и погледни площадки за хора в 
неравностойно положение, образователни и 
интерпретативни обекти, новопроектирани 
туристически атракциони и планираните нови 
информационни обекти за Природния парк. 
 
Функционално предназначение: Зоната има 
предназначение да конкретизира  
териториалното разположение и функционално 
предназначение на  обектите и  дейностите 
свързани с различните форми на туризъм.  

ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ С КРАЙСЕЛИЩЕН КРАТКОТРАЕН ОТДИХ 



Обхват: Включва районите на съществуващите 
хижи, почивни станции, бунгала, сгради на 
администрацията на ТП ДГС/ДЛС, ПСС, бази 
на ски-училища и др.; техническа 
инфраструктура, пътна инфраструктура; 
инфраструктура на съществуващи ски-писти и 
лифтови съоръжения за зимни спортове и 
форми на летен туризъм и спорт (упражняване 
на видове спортове, атракции, детски ски зони, 
снежни паркове и др.); места за ново 
строителство предвидени с последващи на 
План‘2 устройствени планове, както и 
планирано строителство, определено от План‘2 
за целите на природния парк и неговата 
администрация. 
 
Функционално предназначение: Зоната 
осигурява необходимата техническа 
инфраструктура за обслужване и постигане на 
добри благоустроеност и санитарно-хигиенни 
условия на сградите за подслон, 
административните центрове за управление и 
охрана, развитие и поддържане на спортните 
съоръжения, осигуряване пожарна безопасност 
и сигурност на ползвателите на спортните 
съоръжения за зимния и летен туризъм. 

ЗОНA НА ХИЖИТЕ, СГРАДИ ЗА ПОДСЛОН, 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
ПОДДРЪЖКА НА ПАРКА И СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 





 РЕЖИМИ –  ОБЩИ ЗА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ПП „ВИТОША“ 
ЗАБРАНИ ЗА  
ПРИРОДНИЯ  ПАРК ПО ЧЛ.31 ОТ ЗЗТ, ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ ЗОНИ 

1. 

Провеждане на гола сеч във всички гори, с изключение на тополовите и 
нискостъблените гори; сливане на голи, невъзобновени сечища на площ, 
по-голяма от 2 хектара, в нискостъблените гори, с изключение на 
акациевите; 

2. Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 
3. Паша на кози освен на определени за това места; 

4. Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални 
образувания; 

5. Замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други 
отпадъци; 

6. Бивакуване и палене на огън извън определените места; 
7. Добив на полезни изкопаеми по открит способ; 

8. 
Добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни 
изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични 
методи и цианиди; 

9. 
Дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за 
обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и 
технически планове и проекти; 

10. Събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за 
научни цели; 

11. Други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената 
територия и с плана за управление. 

РЕЖИМИ И НОРМИ 



ЗАБРАНИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД-349 ОТ 14 ЮЛИ 2000 Г., ДВ, БР.66 ОТ 
2000 Г. ЗА ПП „ВИТОША“ 
12. Ловуване извън границите на ГС „Витошко“; 

13. Безпокоене на дивите животни, а така също събирането и 
унищожаването на яйцата на птиците и повреждането на гнездата им; 

14. Късане на цветя, чупенето на клони; 

15. Извеждане на сечи освен санитарни и отгледни до приемането на 
устройствен проект; 

16. Събиране на билки и горски плодове за търговски и промишлени цели; 

ЗАБРАНИ  
ПО ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОБЩОВАЛИДНИ ЗА ЦЕЛИЯ ПП 

17. 

Забрана за водене на лесовъдски методи/системи в приоритетни горски 
местообитания, с изключение на доказана необходимост за подобряване 
на тяхната структура и състояние, ограничаване на нежелана и 
заплашваща сукцесия; 

18. 
Забрана за сеч на единични „биотопни“ дървета  - стоящи мъртви или 
живи дървета, осигуряващи местообитания на други живи организми; 

19. 

Забрана за изкуствено залесяване след провеждане на възстановителни, 
поддържащи, направляващи и регулиращи дейности в горите, с 
изключение на затруднено естествено  възобновяване (неуспешно 
проведени опити за подпомагане); 



ЗАБРАНИ  
ПО ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОБЩОВАЛИДНИ ЗА ЦЕЛИЯ ПП 

20. Забрана за нарушаване целостта на каменните реки  с цел изземване, 
преместване и разрушаване; 

21. Забрана за разрушаване, изнасяне и ползване на почвите и скалните  
карстови образувания; 

22. Забрана за ползване на билки, гъби, лечебни растения, паша и риболов 
над определените норми; 

23. Забрана за нарушаване цялостта на торфените местообитания и 
събиране на торф за други цели; 

24. Събиране на  диворастящи плодове, гъби и лечебни растения за 
търговски цели; 

25. Паша  без пастир и нощна паша на определените с План‘2 площи; 

26. 
Забрана за промяна начина на трайно ползване на земеделските 
поземлени имоти с изключение за създаване на нови трайни насаждения 
и пчелини; 

27. Спортен риболов и риборазвъждане, освен на определени с План‘2 
места; 

28. 
Ловуването на територията на ТП ДГС „София“, с изключение при 
регулиране на числеността на животинските видове, представляващи 
заплаха за популациите на други видове животни; 



ЗАБРАНИ ЗА  
СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩОВАЛИДНИ ЗА ЦЕЛИЯ ПП 

29. 

Забрана за строителство на нови хотели и вилни сгради за постоянно и 
временно обитаване, производствени, складови и инфраструктурни 
сгради с изключение на горскостопански сгради и за водоснабдяване, 
канализация и топлоснабдяване,  забрана за промяна предназначението 
на хижи и ведомствени бази; 

30. 
Забрана за изграждане на нови постройки от спомагателен характер в 
зоните на хижите, хотелите, почивните бази и заведенията за 
обществено хранене; 

31. 
Забрана за увеличаване на застроените и разгънатите застроени площи, 
чрез надстрояване и дострояване на съществуващите хижи и почивни 
бази, с изключение на съоръжения за достъп на хора с увреждания; 

32. 
Забрана за увеличаване на легловата база в съществуващите  хижи и 
почивни бази, чрез  преустройства и промяна на предназначението  на 
помещения заложени  в обемно-планировъчните решения; 

33. 

Забрана за използване на  строителни материали, извън 
традиционните: мазилки на варо-циментова основа, камък, дърво, 
стъкло, керемиди и метал, формиращи фасадните и покривните 
равнини при реконструкция и поддръжка на  строежите; 



Критериите за определяне произтичат от:  
-     Международни и национални  документи, планове и стратегии; 
-     Екологичната и социално-икономическа оценка разработена в Плана за управление; 
-   Приоритетите определени на основата на дългосрочните цели и ограничения отразени в 
точкова система за приоритетност в „Оценка на ограниченията и заплахите за предприемане 
на мерки в рамките на 10-годишен план за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-
2024 г.“ 
Основните критерии са обособени в следните насоки: 
 Избор на местообитания, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 
 Избор на видове, предмет на опазване, поддържане или възстановяване; 
 Опазване и представяне на недвижимите културни ценности и нематериалното културно 

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

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

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

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

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

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 



Формулираните 
програми са в 
съответствие с 
набелязаните Главни цели 
и определени 
Приоритети за тяхното 
реализиране с План’2, 
като допълват 
програмите от План’1. 
Планирани са VII 
бр.програми, 
представени по 
приоритетност в Работен 
план – Средносрочен за 
първите 5 години от 
действие на ПУ. За 
първата година от 
действие на Плана са 
включени проекти с 
висока степен на 
приоритетност.  

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 



ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 

На основата на оценката на ефективността на управлението на Дирекция на 
ПП „Витоша“ в т. 1.22.4. и формулираните за постигане главни и 
второстепенни цели в Част 2: Дългосрочни цели и ограничения от План‘2, 
са описани актуализирани оперативни задачи за изпълнение от Дирекцията 
на ПП „Витоша“ и взаимодействие с нейните партньори и заинтересовани 
страни. Оперативните задачи се отнасят до организация на дейностите от 
Дирекцията на ПП „Витоша“, която осигурява провеждането на държавната 
политика по природозащитата и опазването на горските територии. 

ПРЕГЛЕД  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 
За изпълнението от Д ПП на определените цели с Актуализация на План за 
управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. се предвижда на 
четвъртата година от приемането на Плана от Министерски съвет, преглед 
на тяхното изпълнение и актуалност. 
  

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРЕГЛЕДА  
Процедиране по Закона за обществените поръчки. 



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



ПРИЛОЖЕНИЯ  
КЪМ ТОМ AПУ НА ПП „ВИТОША“ 
 
I. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Таблици и списъци 
II. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Задание, заповеди, вътрешно  
ведомствени документи и становища 
III. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Противопожарна безопасност 
IV. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Списъци и баланси по общини 
и землища на поземлени имоти и кадастрални номера 
V. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Четири броя Сборници: 
1. Сборник „Абиотични фактори“  
2. Сборник „Биологична характеристика“ 
3. Сборник „Характеристика на горските територии и  
горска инвентаризация“, отделно за ДГС „София“ и  
ДЛС „Витошко-Студена“ 
4. Сборник „Социално-икономически аспекти“  
VI. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Графичен материал (карти) 
 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

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