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РЕЗЮМЕ 
 
Основание за разработване на Плана  
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);  
- 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“ 
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 
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 изисква създаване на условия от страна на Изпълнителя за участие на 
заинтересованите страни при обсъждане и вземане на важни решения, свързани с 
управлението на Природен парк „Витоша“. 
Възложител 
Дирекция на ПП „Витоша“ - специализиран орган, създаден по ЗЗТ към Изпълнителна 
агенция по горите – МЗХ, да изпълнява държавната политика в защитените територии. 
Планът е средство за екипът на Администрацията – Дирекцията на ПП „Витоша“, за 
управление и реализиране на средносрочни и потвърждаване на дългосрочните цели. 
Финансиране 
План‘2 се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, като част от 
Проект DIR-5113326-4-98 - „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
„Витоша“. 
Участници в процеса 
Екип от експерти за изпълнение на Договора:  
В процеса на разработването на План‘2 участват 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. 
Участие на Заинтересовани страни 
Разработването на План‘2 е със съдействието и участието на: Възложителя на Плана за 
управление – Дирекция на ПП „Витоша“; Екипа 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, 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,  РИОСВ-
София и РИОСВ-Перник, БДЗБР-Благоевград, БДДР-Плевен, Централна лаборатория към 
ИАОС, УО ОП „Околна среда 2007-2013 г.“– МОСВ; кметове, гл.архитекти и еколози от 
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общинските администрации; представители на общинските съвети на Столична Община 
(СО), Район „Витоша“-СО, Район „Панчарево“-СО, Общини - Перник, Радомир, Самоков; 
Областни управители и експерти от Областни администрации София-град, Област София, 
Област Перник; представители на научни и академични среди, сдружения с нестопанска 
цел, свързани с природозащитата и опазването на околната среда, регионалното развитие, 
туризма, зимни спортове и услуги; собственици на поземлени имоти, сгради и 
съоръжения; проектанти и др. 
Обществен консултативен съвет (ОКС) към Дирекция на ПП „Витоша“  
Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД е осигурил участие на представители на ОКС в 
организираните семинари за представяне и обсъждане на части от Проекта на Плана за 
управление на ПП „Витоша“, както и представяне на целия Проект на План‘2 на 
12.08.2015 г. 
Форми на участие 
Чрез кореспонденция с писма, становища и предложения от заинтересовани страни; 
Срещи и предложения в офиса на Изпълнителя на Плана за управление по конкретни 
въпроси, зададени от заинтересовани страни; Работни срещи и семинари за разглеждане и 
обсъждане на резултатите по отделните раздели и части от проекта на Плана за 
управление; Ползване от заинтересовани страни на актуална информация, предоставена на 
сайта на Плана за управление (www.pu-vitosha.com) от Изпълнителя, с възможност за 
задаване на въпроси и получаване на отговори. 
Проучвания и резултати 
В том „Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 
г., включително разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на 
Природен парк „Витоша“ са представени синтезирани резултати от проучвания, анализи 
и оценки в процеса на разработване на План‘2. Подробните текстове от проучвания, 
методи на работа, конкретни резултати от анализи, таблици, фигури, схеми и описания, 
както екологични и социално-икономически оценки, препоръки и др., са обобщени в 4 
броя сборници: Абиотични фактори, Биологична характеристика, Характеристика 
на горските територии и Горска инвентаризация, отделно за ДГС „София“ и ДЛС 
„Витошко-Студена“, и Социално-икономически аспекти. Отделно са представени 
„Свитъци Приложения от 1 до 6“ с таблици и списъци, задание, заповеди, 
вътрешноведомствени документи и становища,  Противопожарна безопасност, 
списъци и баланси по общини и землища, и Приложение 6: Графичен материал 
(Карти).  
Административна принадлежност 
По отношение на административното деление на Република България, ПП „Витоша“ 
попада в 3 области: София – град, Област София и Област Перник, както  и в границите на 
Столична Община, Община Перник, Община Радомир и Община Самоков.  
Собственост 
Основни форми на собственост върху територията на ПП „Витоша“ са държавна 
собственост, общинска собственост и собственост на физически и юридически лица. В 
процентно отношение спрямо цялата територия на парка, относително голям дял на 
държавната собственост има в землищата  на София град, селата Бистрица, Ярлово, 
Боснек, Чуйпетлово и Кладница. 
Особености и значение на Природния комплекс на ПП „Витоша“: 
Абиотични фактори 
В резултат на проучените Абиотични фактори на средата са анализирани и включени 
данни за климат, климатични промени - стъблен и дендрохронологичен анализ, геология и 
геоморфология, хидрология и хидрография, хидрохимия, хидробиология - фито и 



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 

Page | III 

макрозообентос, почви и почвени процеси (ерозионни процеси). Особеностите и 
значението на факторите от подробните проучвания са представени в Сборник 
„Абиотични фактори“. 
Биологична характеристика 
За Биологичната характеристика в План‘2 са използвани актуални данни от проучванията 
на екипа, резултати от актуализация на горските територии с проведени мероприятия през 
периода на действие на План‘1, резултати от разработени/възложени проекти от ДПП 
„Витоша“ – бенефициент по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.“ и др. донори,  данни от Проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – Фаза I“, както и 
съществуващи резултати от минали проучвания. Проучванията, характеристиките и 
оценките на цялото биологично разнообразие за екосистеми и местообитания, 
растителност, горскодървесна растителност, флора (нисши растения: водорасли, гъби-
макромицети и лишеи), висша флора (мъхове, лечебни растения и фауна), са представени 
в План‘2, а в Свитък Приложение 1:Таблици и списъци са включени подробните данни за 
биологичното разнообразие на ПП „Витоша“. Класификационните системи, подходите и 
методите на работа при проучванията, картирането, регистрираните нови видове при 
теренните проучвания за План‘2, както и извършените анализи и оценки, са представени в 
Сборник „Биологична характеристика“. Характеристиката и оценките за горско-
дървесната 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“ 
Ползване на парка и социално-икономически аспекти 
Включва проучвания за характеристики и оценки на социално-икономическите фактори, 
даващи насоки за вземане на управленчески решения, както и създаване на предпоставки 
за устойчивост в развитието на туризма, минимизиране на негативното въздействие върху 
екосистемите, местообитанията и видовете. Подробни проучвания са направени за 
демографската характеристика, връзките с ПП „Витоша“ и развитието на туризма в 
близките населени места, техническата инфраструктура, водоползването в Парка. 
Обърнато е специално внимание на състоянието на сградите с функции за подслон и 
хранене. 
Туризъм, отдих, спорт, услуги 
Обекти на обследване, оценка и планиране са посетителската инфраструктура, 
туристическите маршрути, елементи, свързани с видовете туризъм и спорт, извършвани на 
територията на ПП „Витоша“ и описани във функционална връзка с прилежащите 
територии на парка. 
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 на ПП „Витоша“ в контекста на 
изпълнение на режимите и задачите, програмите и проектите. Оценено е постигане на 
дългосрочните и второстепенни цели, както и преодоляване на описаните ограничения. 
Резултати 
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). Те съхраняват видово разнообразие от: 528 вида,  
разновидности и форми от 7 отдела водорасли (открити са шест нови находища на редки 
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за страната сладководни червени водорасли); 369 вида лишеи (40,5% 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), като от тях 75 вида са с консервационно значение; 1859 вида висши 
растения от 574 рода и 109 семейства (45,3% от всички видове в България) – от тях 239 
вида са с консервационно значение, още 114 вида са балкански субендемити; 519 вида 
лечебни растения (34.6% от висшата флора в ПП и 68.3% от диворастящите лечебни 
растения в България); 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), като 209 вида са защитени; 56 вида бозайници 
(59 % от цялата сухоземна бозайна фауна в България). С най-голямо участие са прилепите 
-18 вида (58% от известните в България), 22 вида дребни бозайници, 16 вида едри 
бозайници (83% от едрата бозайна фауна на страната). 
ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И 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“. 

 
ОЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ 

Определените зони са съобразени с изискванията на ЗЗТ чл.19, т.1, т.2, т.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. 
 
            В Природен парк „Витоша“ са определени  следните зони по функции и режими: 

                  

 
№: 

  
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  т. 4 14 726.7  54.8  
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Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
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местообитания, формиращи 
характерни скални и геоложки 
образувания, речни 
местообитания и местообитания 
на консервационно значими 
видове 

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

IV 

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

т. 3   4 089.4  15.2  

Общо Природен парк „Витоша“:   100.0 
 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
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.  
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. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН‘2 
 
I. ТОМ AПУ на ПП Витоша; 
II. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Таблици и списъци 
III. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Задание, заповеди, вътрешно ведомствени 
документи и становища 
IV. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Противопожарна безопасност 
V. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Списъци и баланси по общини и землища на 
поземлени имоти и кадастрални номера 
VI. 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“  
VII. СВИТЪК ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Графичен материал (Карти) 
 
 

 




















































