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УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ
И КОНТРОЛ НА
ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
От обявяването на Витоша за защитена територия през 1934 г. до днес приоритет при нейното стопанисване и управление винаги е било опазването на
природата. През годините за това са
били отговорни различни институции,
които са били ангажирани и с благоустрояването на парковата територията.
Днес за опазване на природата в
Природен парк „Витоша“ са отговорни
Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и
храните и техните поделения.
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Природен парк „Витоша“ попада на
територията на три общини: Столична,
Перник и Самоков. Те, в качеството си
на собственици на гори и земи в парка,
отговарят пряко за тяхното стопанисване и се грижат за благоустрояването
им с цел подобряване на условията за
развитието на туризма.
Както мнозина знаят, от Витоша започва организираният туризъм в България, а близостта на планината до София е предпоставка за превръщането
є в най-посещаваната планина у нас.
Българският туристически съюз и Планинската спасителна служба са организациите, които отговарят за сигурността и безопасността на туристите в
парка.
Контролът и координацията на всички
тези институции се осъществява от Дирекцията на Природен парк „Витоша“,
която е поделение на ИАГ. Основната
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задача на Дирекцията е изпълнението
на Плана за управление на парка. Ето
защо тя участва активно във всички
дейности, които се извършват на територията му, а именно: изграждането
на парковата инфраструктура, която
включва изработка на различни архитектурни елементи, създаване на кътове за отдих, поставяне на туристическа
маркировка. Дирекцията на парка работи и по реализацията на множество
проекти, свързани с опазването на
флората, фауната и ландшафта, възстановяване на алейната мрежа, повишаване на екологичната култура на посетителите чрез развитие на мрежата от
посетителски центрове и познавателни
екологични маршрути.
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ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ И
ФУНКЦИОНАЛНО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ
А. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ СЪС СТРОГА
ЗАЩИТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА.
Включва териториите на резервати,
вододайни зони, местообитания на застрашени редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества,
находищата на тис и клек, влажни зони
и торфища – извън резерватите, каменни реки, грамади, скални образувания
и др.

9

Витошко лале (Тrollius europaeus L.), сн. Йордан Дамянов

A.1. Територии с режим на строга защита.
В тази зона са включени двата резервата – „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“.
Тук се забраняват всякакви дейности,
с изключение на:
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•

тяхната охрана;

•

посещения с научна цел;

• преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел. Допуска се преминаването на транспортни средства със
специален режим на движение;
• събиране на семенен материал,
диви растения и животни с научна
цел или за възстановяването им на
други места в количества, начини
и време, изключващи нарушения в
екосистемите.
• потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. Санитарните
мероприятия се извършват след съгласуване с министъра на околната
среда и водите или с оправомощени
от него длъжностни лица, издадено
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след положително научно становище от Българската академия на науките и положително решение на
Националния съвет по биологичното
разнообразие.

Резерват „Бистришко бранище“, сн. Юлия Михайлова
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Резерват „Торфено бранище“, сн. Юлия Михайлова

A.2. Територии с направляван режим
на защита.
Тук се включват Боснешкият карстов
район, влажните зони и торфищата
извън териториите със строга защита,
каменните реки и грамади, комините,
находищата на тис и клек, местообитанията на застрашени редки или уязви13

ми растителни и животински видове и
съобщества, вододайната зона на София и Перник.

Каменна река, сн. Юлия Михайлова
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В тази зона не се допускат неорганизирани любителски посещения в пещерите, строителство на нови водохващания и друго строителство или дейности,
които биха довели до нарушаване на
естествения дебит на реките или характера на средата, разкопаване на
допълнителни входове към известните
пещери, достъп на моторни превозни
средства до губилищата на р. Струма,
изземване и добив (или преместване) на материали от каменните реки,
взривни и строителни работи или други дейности, свързани със стопанското
ползване на каменните реки, грамади,
скални полета и комини. Не се допуска
водоползване, нарушаване на водния
режим, строителство или други дейности, водещи до нарушаване на естествения характер на средата, както и
ползване на растителни ресурси в границите на влажните зони и торфища.
Не се допуска внасяне на неприсъщи
15

растителни видове в находищата на тис
и клек, както и изнасяне на повече от
40% от дървесния запас от горските насаждения в рамките на 10 години с изключение на тополовите и акациевите
култури и при извеждане на санитарни
сечи.
Б. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА
СРЕДА.
В обхвата на зоната попадат територии с рекреативни функции и дейности
извън зона А. Това са пасищата, горите,
териториите за ски спорт и туризъм и
за дивечовъдна дейност.
В пасищата не се допуска строителство на сгради и съоръжения. В горите
не се допускат главни сечи с последващо изкуствено възобновяване, извозване на дървени материали с въжени
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линии с дължина по-голяма от 200 м,
подмяна на широколистни насаждения
с изкуствени иглолистни култури. В териториите за ски спорт и туризъм не се
допускат дейности, водещи до нарушаване и увреждане на тревното покритие. В териториите за дивечовъдна дейност не се допускат: преминаване през
съоръженията за възпроизводство на
дивеч и безпокоенето му, изграждане на масивни сгради, замърсяване на
почвата и водите.
Букова гора, сн. Юлия Михайлова
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В. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С АКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА.
Зоната обхваща следните територии:
със съществуващо застрояване, с техногенна намеса и териториите, предназначени за екологосъобразно земеделско ползване.
Режимите на териториите със съществуващо застрояване са съобразени с
допустимото натоварване на природната среда, а на териториите за екологосъобразно земеделско ползване – в зависимост от съвместяване на функциите им по ползването и опазването им.
В цялата зона са недопустими: изгаряне на битови отпадъци, функциониране
на обекти, формиращи отпадъчни води
без пречиствателни съоръжения (същите трябва да бъдат изградени в срок
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до 3 г. след датата на одобряване на
Плана за управление от МС), изграждане на временни складови постройки
и гаражи за обслужване на обектите
от туристическите центрове, складиране на битови и строителни отпадъци,
строителни материали, депониране на
сгурия в прилежащата зона на обектите от туристическите центрове, външно изкуствено осветление на сгради и
съоръжения (освен ако то не е автоматизирано и се включва при появата
на човек и изключва след прибирането
му в сградата), външно озвучаване на
сгради, съоръжения и терени (с изключение по време на масови мероприятия и с разрешение на ДПП „Витоша“).
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В.1. Туристически образувания.
Тук попадат туристическите центрове
на територията на парка: Алеко, Тинтява, Селимица, Владая-Мърчарево,
както и обекти, разположени извън територията им. В плана за управление
подробно са описани дейностите, които
се насърчават, допускат, или се забраняват в туристическите центрове

Хижа „Алеко“, сн. Юлия Михайлова
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В.2. Територии с техногенна намеса.
Тази зона обхваща бившите кариери
и четвъртокласната пътна мрежа. В кариерите не се допуска извозването и
ползването на обрушена скална маса и
остатъци от дейността на кариерите, с
изключение на материалите за техническа рекултивация по утвърдени планове. За четвъртокласната пътна мрежа
не се допускат: подмяна на паважната
с асфалтова настилка, складирането
на материали от поддръжката на пътя
(освен на определените за целта депа
около базите на „Пътища и съоръжения“ ЕАД), оставяне по пътното платно,
или по откосите на пътя на пясък или
други материали, използвани при зимната поддръжка след края на зимния
сезон.
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В.3. Територии за земеделско ползване.
В тези територии не се допускат: използване на самолети за разпръскване
на торове и пестициди, ограждане на
имотите и строителство в тях, промяна на статута и предназначението на
земите, складиране на торове и пестициди, изграждане на животновъдни
ферми и свинекомплекси, наторяване с
течен оборски тор, изграждане на силажни ями, напояване и наторяване с
отпадъчни води.
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Основни режими и норми за ползване на природните ресурси.
Допуска се извършването на любителски риболов в реките: Букапреслапски
добри дол, Маринова река (до 1000 м
н.в.), Жедна (до 1000 м н.в.), Матница
(до 1000 м н.в.), Кладница (до 1000 м
н.в.), както и в притоците на Струма,
вливащи се в яз. „Студена“ извън зона
„А“ на водоохранната територия. Не се
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допуска ползването на лечебни растения, горски плодове и гъби, представляващо стопанска дейност, когато те
не са култивирани от собственици или
ползватели на земи, гори или водни
обекти в парка.
Не се допуска разкриване на изкупвателни пунктове за лечебни растения
на територията на парка, промяна на
предназначението на имоти в земеделски земи и строителство в тях с изключение на: строителство на временни
(сезонни) сгради и съоръжения, свързани с отглеждане на добитък, прокарване на проводи и съоръжения, свързани с техническата и туристическа инфраструктури. Не се допуска промяна
в предназначението на земите и горите
от горския фонд. Не се допуска строителство на нови пътища. Не се допуска
преминаване с лични и служебни МПС
(с изключение на тези със специален
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режим) по алейната мрежа на парка,
както и по пътищата и местата, маркирани със забранителни пътни знаци. Не
се допуска спирането на моторни превозни средства извън пътната мрежа и
обозначените паркинги. Не се допуска
изграждане на нови въжени линии за
достъп до туристическите центрове. Не
се допуска пешеходен туризъм в териториите за дивечовъдна дейност и в зона
I на СОЗ. Не се допускат: нарушаване и
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изнасяне на пещерни образувания, на
останки от кости, или вкаменелости, на
пещерни форми на живот, премахване
на седиментни слоеве, препречване на
естествения път на водата в пещерата,
оставяне на отпадъци, палене на огън и
пушене в пещерите, осветяване (освен
с електрически фенери) и лагеруване.
Не се допуска преминаването с коне
по четвъртокласната пътна мрежа, през
засегнати от ерозионни процеси пътеки и чувствителни в екологичен аспект
територии, определени със заповед на
Дирекцията на парка, през териториите
за дивечовъдна дейност, както и през
резерватите.
Не се допуска поставяне на трайни
маркировки по дърветата във връзка
със спортното ориентиране. При алпинизма и скалното катерене не се допуска рушенето на скални образувания
и изтръгването или унищожаването на
26

мъхове, лишеи и друга растителност,
безпокоенето на гнездящи птици и други естествено обитаващи видове. Практикуване на делта и парапланеризъм

Полет с парапланер, м. Комините, сн. Юлия Михайлова
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се допуска единствено от площадката
в м. “Комините”.
Колоезденето е забранено по засегнати от ерозия терени, както и по пътеки,
активно ползвани от пешеходци. Не се
допуска преминаването извън пътното
платно на мотоциклети и високопроходими МПС.
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Къмпингуването е допустимо (за не повече от три дни на едно и също място)
само в зоната с направляван режим
на защита, а именно: по поречието на
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р. Струма между селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с.
Плана до горната граница на гората и
по туристическата пътека от местността Шумнатица до р. Добри дол.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Решения за

по-добър живот

НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013

Инвестираме във вашето бъдеще

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.“
www.ope.moew.government.bg
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