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Бенефициент: Дирекция на Природен парк „Витоша“
Обща стойност на проекта: 5 240 300 лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 4 454 255 лв.
Национално съфинансиране: 786 045 лв.

Начало на проекта: 30.07.2012 г.
Край на проекта: 31.03.2015 г.

ПРОЕКТ „ДЕЙНОСТИ ПО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“



Основните дейности, включени в проекта, са обособени в седем основни групи:

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 

Опазване и възстановяване на засегнати и увредени место-
обитания (91D0 – Мочурни гори, 91Е0 – Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior, и 9410 – Ацидофилни гори от Picea в 
планинския до алпийския пояс). Дейността включва производство 
на фиданки от типичните за местообитанията видове и внася-
нето им в горски територии, държавна собственост, както и 
осъществяване на мероприятия за регулиране на вредителите 
(Ips Typographus) в смърчовите гори (тип местообитание 9410).

Устойчиво управление на торфищата във връзка с опазване на 
биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на клима-
та. Дейността е насочена към изготвяне на модел за решаване 
на проблема със загубата на торфищни комлекси и възстановя-
ване на торфища (местообитание 7140 и 91D0 и преходи между 
тях) и прилагането му в пилотни участъци на територията на 
парка (програма 4.1.3 от Плана за управление на ПП „Витоша”). 
Въз основа на резултатите от картирането по „Натура 2000” 
ще бъде направено определяне на фазата на развитието на тор-
фищни комплекси на територията на Природен парк „Витоша” и 
оценка на рисковете за тези местообитания. В рамките на про-
екта ще бъде определена въглеродната поглъщателна способ-
ност на торфищата. За един избран обект ще бъдат приложени 
мерки за възстановяване на водния режим, неизискващи строи-
телство по смисъла на Закона за устройство на териториите. 
Такива мероприятия са повдигане на водното ниво на дренира-
щите потоци с каменно прагче или отклоняване и разклоняване 
на протичащите потоци и насочване на част от оттока към 
по-засушени участъци.  

Възстановяване на местообитанията на представители на ви-
тошката фауна с намалена численост: жълтокоремната бумка 
(Bombina variegata) и европейския лалугер (Spermophilus citellus). 

Подобряване на миграционните пътища на рибите в парка. Ще 
бъдат изградени рибни проходи на съществуващи бентове по р. 
Палакария, ще бъде подобрена проходимостта на реките, ще се 
разработи ръководство за управление на ихтиофауната в При-
роден парк „Витоша”. В река Палакария ще бъде възстановен 
видът главоч. Ще се извърши зарибяване с местни видове (бал-
канска пъстърва и балкански щипок) съгласно препоръката на 
режим 135 и мерките за опазване на рибите, залегнали в Плана 
за управление на ПП „Витоша”.

Разширяване на обхвата на системата за регистриране на из-
стрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), 
намиращи се извън адаптационната ограда чрез GPS-GSM на-
шийници с цел намаляване на риска от бракониерство. Дейност-
та включва поставяне на нови стълбове с телекомункационна 
техника за улавяне и предаване на данни за наличие на изстрели, 
закупуване и поставяне на GPS-GSM нашийници на дивите кози.

Разработване на система от постоянни пробни площи за пред-
ставителни видове и местообитания и територии за устано-
вяване на антропогенното въдействие върху тях. Дейността 
включва създаване на методология и избор на постоянни пробни 
площи за всички видове природни местообитания и за видовете 
витошко лале (Trollius europaeus) и самодивско лале (Lilium jankae), 
срещащи се в ПП „Витоша”. За най-разпространените местоо-
битания ще бъдат заложени и пробни площи за установяване на 
промените вследствие на антропогенни дейности. 

Устойчиво управление на торфищата

Възстановяване на клекови съобщества

Възстановяване на смърчови
съобщества



2. Туристическа инфраструктура и капитално строител-
ство

Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструк-
тура: 
• Разработване на технически задания за обектите: м. Плажа 
– с. Бистрица, алея в с. Железница и подходът при с. Железни-
ца.
• Ремонт и възстановяване на алейната мрежа на Природен 
парк „Витоша”. Ще бъде ремонтирана и възстановена част 
от съществуващата 300-километрова мрежа от  туристи-
чески алеи, включително в припарковата зона при подходите 
към парка в района на селата Бистрица и Владая, кварталите 
Княжево и Бояна, и при Драгалевския манастир.
• Възстановяване и ремонт на част от съществуващите 
стълбова маркировка и указателни табели в парка.
• Възстановяване и ремонт на мостове, скари за преминаване, 
парапети и други елементи от парковата инфраструктура. 
• Ремонт на кътове за отдих - заслони, чешми, включително 
при подходите към парка.

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

Определяне, маркиране и експониране на информация за марш-
рути и места за практикуване на екстремни и алтернативни 
спортове - веломаршрути, скално катерене, конен туризъм. 
Предвижда се да бъдат поставени информационни табла, на-
сочващи табели и обозначителни марки, които да ползват лю-
бителите на тези спортове и да осигуряват безопасността 
на пешеходните туристи. 

Подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания. Ще 
бъдат избрани подходящи обекти и места, които ще се адап-
тират към специфичните нужди на хората с увреждания.

Разработване на проект и изграждане на размножителен цен-
тър за редки видове. В местността Белите брези ще се из-
градят волиери за видове от приложения 2, 2а и 3 на Закона за 
биологичното разнообразие, които ще бъдат освобождавани 
в парка. 

3. Интерпретация и образователни програми

Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в Приро-
ден парк „Витоша”. Ще се разработят и реализират проекти 
за нов дизайн на експозициите. Ще се изработят макети на 
животни и растения, информационни табла, ще се направи оз-
вучаване и осветяване на експозициите. 

Оборудване на Детския екостационар „Белите брези”. 
Екостационарът е изграден по проект „Възраждане и 
запазване на традиционни строителни техники и уме-
ния, използвани в България”, финансиран със средства на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и изпълняван в партньорство с Norwegian 
Crafts Development – Норвегия. Екостационарът ще бъде 
оборудван с техника и обзавеждане, за да може да изпъл-
нява информационна, образователна и изложбена функ-
ция.

Издаване на определители на дневните пеперуди и на земно-
водните и влечугите в парка.

Уловени корояди 

Устойчиво управление на торфищата

Туристическа пътека

Феромонови уловители за регулиране на 
вредителите в смърчовите гори



Разработване на интерпретационна програма за флората на 
Природен парк „Витоша” и ръководство към нея. Те ще бъдат 
ориентирани към различни възрастови групи и ще включват 
различни сценарии за поднасяне на информация за растител-
ния свят на планината по подходящ и оригинален начин.

Разработка и издаване на информационни материали за При-
роден парк „Витоша” на български език и чужди езици.

Написване и издаване на обобщаващо издание за природното 
богатство на Природен парк „Витоша”. 

Разработване на система и програма за работа с добровол-
ци.

4. Планиране на управлението 

Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша”. 
Ще бъдат направени проучвания, изследвания, инвентаризации, ана-
лиз на наличната информация, теренни проучвания и изработване 
на карти. Ще бъде извършена оценка на състоянието на компонен-
тите на околната среда, ще се изготвят актуализирани планове за 
управление и приложенията към тях. Ще се проведат обществени 
обсъждания, консултации и срещи. Дейността включва развитие 
на географската информационна система на парка, социологическо 
проучване на общественото мнение, мониторинг на туристическия 
поток, лазерно заснемане на парка, което ще позволи актуализира-
не на базата данни и прецизирането й, вкл. коригиране на същест-
вуващи неточности, геодезическо заснемане на пещерата „Духла-
та” с цел осигуряване на сигурността на посетителите.

Установяване на находищата на дивата котка (Felis silvestris) на те-
риторията на парка с цел набелязване на мерки за опазването им. 

Разработване на проект за рекултивация на каменните кари-
ери в районите на селата Владая, Мърчаево, Рударци и Клад-
ница и осигуряване на безопасност на туристите. Ще бъдат 
извършени дейности, гарантиращи безопасността на турис-
тите (поставяне на огради, дървени парапети и предупреди-
телни табели).

Определяне на нови туристически атракции - предпроектно проучване и проектиране на инфраструктура, 
свързана с туризма.

Закупуване на техника за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”.

5. Организация и управление на проекта.

6. Одит на проекта.

7. Мерки за публичност. Разпространение на информация за проекта сред обществеността, съоб-
разно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бене-
фициентите на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

Проектът „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“ се финансира от Европейския фонд за регионално

развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“

Жълтокоремна бумка - Bombina variegate

Жълтокоремна бумка - Bombina variegate

Балканска дива коза
Rupicapra rupicapra
balcanica Bolkay

Текст: Юлия Михайлова, снимки: Десислава Гюрова, Тихомир Трифонов, Юлия Михайлова, архив ДПП „Витоша“


