
IV-то обучение за повишаване капацитета на служителите, 

ангажирани с опазване на защитените територии в България

гр. Трявна, 30.05 - 03.06.2016 г.     

Проект „За Балкана и хората“

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП “БЕЛАСИЦА”



Уязвимост на видове и местообитания 

вследствие на човешка дейност







Стопанисване на горските ресурси



Рекреационно натоварване на определени места в 

Парка



Състояние на застроените територии и  

обектите за обслужване на посетители 

Собственост на сгради и съоръжения и  

взаимоотношения с ползватели







ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА 

ТЕРИТОРИЯ



Биологично 

разнообразие

ПП Беласица е територия с 

висока степен на 

биологично разнообразие, 

отнесено като цяло към 

страната.



Ландшафтно 

разнообразие

Външният облик на 

природата и ландшафта на 

ПП Беласица предлага 

разнообразие, 

индивидуалност и красота, 

които са съществен фактор 

за осигуряване на 

продължително въздействие 

върху хората при техния 

отдих.



Място на обекта в екологичната мрежа на 

България и Европа

По отношение  на 

националната мрежа 

от защитени 

територии ПП 

Беласица има висока 

стойност, като обект 

от НАТУРА 2000



Територия за съхранение на местообитания и 

видове с европейско и световно консервационно 

значение

Световното и европейско 

значение на ПП Беласица се  

определя от ролята му, като 

основен център за опазване 

на местообитания на редица 

редки, защитени и 

ендемични растителни и 

животински видове.



Обект за образователни и научно-изследователски 

дейности 

Разнопосочните интереси 

за ползване на територията 

на  ПП Беласица определят 

неговото значение, като 

обект за образователни 

програми и 

изследователски дейности, 

свързани с дългосрочен 

ефект върху опазването на 

природния комплекс.



Ресурси 

Голямо е значението на ПП Беласица за формиране на 

трайна политика за устойчиво и природосъобразно

ползване на природните ресурси.



Територия с възможности за развитие на туризъм и 

рекреация

Територията на ПП 

Беласица предлага 

условия за развитие на 

устойчив туризъм, които 

отговарят на 

разнопосочните интереси 

на българските и чужди 

туристи.



Източник на ползи за местното население 

Възможностите и 

предимствата, които 

предлага Природния 

парк са от голямо 

значение за 

генериране на 

приходи за местните 

общности.



Целите на управление са 

формулирани въз основа на 

определената ДЪЛГОСРОЧНА 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

ПРИРОДЕН ПАРК „БЕЛАСИЦА“ 

До 2030 г.



I. Опазване и поддържане на биологичното и 

ландшафтното разнообразие

II. Постигане на баланс между опазване и 

устойчиво ползване на  ресурсите

III. Създаване на условия за  развитие на 

устойчив туризъм

IV. Усъвършенстване политиката на управление и 

специализирана охрана на парка



Ограничения и заплахи, възпрепятстващи 

постигането на целите

Намаляване на площта на кестеновите гори

Намаляване на площите на тревните 

съобщества по билните части на планината 

и заместването им със съобщества от 

дребни ерикоидни храсталаци 

 Свлачищата на подбилния път 



 Строеж на мини-вецове  

 Липса на ясни правила за режима за ползване 

на малки постройки/обекти  

Неизяснена собственост на туристическите 

хижи и бившите застави  създава 

несигурност и липса на мотивация за 

инвестиране в тяхното подобряване.

Изискването за издаване на специални 

разрешителни от гранична полиция.



ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ

По Задание

Да се определи териториалното разположение на зоните по

чл. 19 от ЗЗТ.

При зонирането на територията не се допуска

припокриване между отделните зони.

Да се определят териториално допълнителни зони или

подзони съобразно спецификата на парка:

- за приоритетно опазване на биологичното и

ландшафтното разнообразие;

- за устойчиво ползване на горските ресурси и земеделските

земи;



№

на 

зоната

Наименование на зоната,

обхват

Съгласно 

ЗЗТ

Чл.19

% от 

площта 

на парка

I Резерватна зона- включва територията на 

резерват „Конгура“

т. 1 11,2

II Туристическа зона т. 2 2,1

III Зона на хижи, сгради и съоръжения т. 3 1,1

IV Зона за приоритетно опазване на

биологичното и ландшафтното разнообразие

т. 4 35,9

IV-А Подзона ЗМ „Бабите“ 2,4

IV-Б Подзона „Стари гори“ 4,1

V Зона за устойчиво ползване на горските

ресурси и земеделските земи

т. 4 43,2

всичко 100





Резерватна 11,2

Туристическа зона 2,1

Зона на хижи, сгради и 

съоръжения 

1,1

Зона за приоритетно опазване на 

биологичното и ландшафтното

разнообразие 

35,9

Подзона ЗМ „Бабите“ 2,4

Подзона „Стари гори“ 4,1

Зона за устойчиво ползване на 

горските ресурси и земеделските 

земи 

43,2



Забрани, норми и препоръки, по ползване на 

ресурсите, общовалидни за територията на 

Парка (без резервата)

Категория Забрани Норми Условия 

СТРОИТЕЛСТ

ВО

Строителство на 

МВЕЦ, 

ветрогенератори и 

фотоволтаични 

централи 

Строителство на 

преработвателни 

предприятия и 

предприятия за 

материали и готови 

елементи за 

строителството

В срок до 8 

години от 

решението на МС 

за приемане на 

настоящият план 

за управление 

всички септични 

ями /попивни 

кладенци/ за 

отпадъчни води да 

се заменят с 

модулни 

пречиствателни 

съоръжения

За опасни сгради и съоръжения с 

неизяснена собственост, ДПП 

организира процедура по тяхното 

премахване по реда на ЗУТ. След 

премахването площите им се санират. 

За тези разположени върху държавни 

имоти и необходими за целите на 

управление на парка се предприемат 

действия от ДПП по узаконяване и 

възстановяване

При строителство на обекти по чл. 54, 

ал. 1 от Закона за горите се 

реализират пречиствателни 

станции/стационарни или модулни/.



Категория Забрани Норми

ПОДДЪРЖАЩИ И 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ

Отсичане/увреждане на 

вечнозелените подлесни

елементи от тис и джел.

Употреба на контактни 

пестициди.

Извършване на сеч в гнездовия 

период на птиците от 15 март 

до 20 юни в отдели и подотдели 

– описани в т.29.

Запазване на мъртвата 

дървесина в различни фази 

на отмиране и разлагане, 

като поне 10 бр. дървета на 

хектар са стоящи.

Провеждане на санитарни 

сечи само при наличие на 

повреди и съхнене над 25 % 

от запаса на естествените 

насаждения и културите от 

питомен кестен, при което в 

насаждението се оставят 

старите, хралупести и 

мъртви дървета, като поне 

10 бр. дървета на хектар са 

стоящи



Условия Препоръки 

За горските природни местообитания да се спазват препоръките за 

стопанисване дадени в Приложение 4.3.1. към настоящия план за 

управление.

При планиране и извеждане на сечите да се спазват указанията за 

стопанисване на кестеновите гори в района на РДГ Благоевград.

Клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в 

местата на падане на дърветата, но извън площите в които има 

подраст, а не на купчини. 

При планиране и провеждане на лесовъдски мероприятия да се 

осигури запазването на ключови елементи за биоразнообразието 

(дървета с хралупи, дървета с изсъхнали големи клони и/или 

върхове, единични или групи стари дървета и др.).

Дървета с гнезда и/или с индикации, че са обитавани, се запазват 

при маркирането и сечта. При наличие на гнезда на дневни 

грабливи птици, около тях се оставя зона, в радиус от около 250 

метра, в която не се провеждат мероприятия. Установени са две 

такива гнезда, които са посочени в приложенията към плана за 

управление.

Трансформация на 

горските култури в 

насаждения от характерни 

за района видове.

Постепенна замяна на 

съществуващите, 

изкуствено създадени 

горски насаждения от 

неместни видове, с такива 

от местни видове.

Възстановяване и 

поддържане на смесения 

характер на насажденията.

Използване техника и 

технологии, с които в 

минимална степен се 

нарушава растителната и 

почвената покривка.



Категория Забрани Норми Препоръки 

ПОЛЗВАНЕ НА 

НЕДЪРВЕСНИ 

ПРОДУКТИ

Събиране на 

лечебни растения 

с 

природозащитен 

статус, включени 

в Приложенията 

по част 1.14 и 

1.15 на 

настоящия план 

за управление.

Диворастящи плодове 

(боровинки и др.), за лични 

нужди – количества в свежо 

състояние, събрани от едно 

лице в рамките на един ден –

до 4 /четири/ кг;

Кестенови плодове или части 

от тях за лични нужди, 

събрани от едно лице в 

рамките на един ден до 8 

/осем/ кг;

Издаване на разрешителни за 

бране на боровинки за 

промишлени цели в 

количества от 500 кг до 10 

000 кг за сезон, в зависимост 

от годишния възможен обем 

на добив.

До края на месец юни всяка 

година, ДПП „Беласица“ да 

определя възможния обем на 

добив, нормите на ползване, 

времето на добив, периода 

на възстановяване и 

ротацията на добива на 

черна и червена боровинка

Събиране на семенен 

материал, диви растения и 

животни, с научна цел или за 

възстановяването им на 

други места,  за видове, 

които не са защитени и са 

извън територията на 

резервата да става, след 

информиране на ДПП за 

количествата, броя, методите 

и начините на събиране



Категория Забрани Условия Препоръки 

ДОПЪЛНИТЕ

ЛНИ 

Унищожаване, увреждане, 

преместване на обекти и 

съоръжения от 

административната, 

туристическата  и 

информационната 

инфраструктура;

Движение и паркиране на 

МПС и транспортни средства 

с ДВГ (нерегистрирани по 

ЗДП), извън определените и 

обозначени с разрешителни 

табели  пътища и места, 

освен:

а) при осъществяване на 

поддържащи и 

възстановителни дейности, 

б) на специализиран 

транспорт на МВР, МЗХ и 

МЗ със специален режим на 

движение;

Да се унифицира 

нагледната 

информационна 

система на 

територията на 

парка, свързана с 

маркировка, 

информационни 

табла, указателни 

табели и печатна 

информация

При провеждане на научни изследвания и 

мониторинг, да се предоставя екземпляр от 

разработките на разположение в РИОСВ и ДПП.

Организиране на система за събиране на такси 

за достъп на МПС до обекти в парка.

При спиране със заповед от директора на ДПП 

на събирането и ползването на ресурси от 

територии в парка, извършени в нарушения на 

настоящия план, устройствените и техническите 

планове и проекти, да се информира 

обществеността.

Поставяне на всякакъв вид знаци и обозначения, 

извън предвидените в действащата нормативна 

уредба се извършва от ДПП или с нейно 

съгласие;

Във връзка с изискванията на Закона за водите 

един път в годината да се инициира от ДПП 

проверка на съоръженията на територията на 

парка.



Забрани, норми и препоръки, по ползване на 

ресурсите, по зони

Резерватна зона

Съгласно Заповедта за обявяване на 

резервата № 671/15.06.1988 на Комитета за 

опазване на природната среда



ТУРИСТИЧЕСКА ЗОНА

Забрани Норми Условия 

Извършване на лов При определяне на велосипедни 

маршрути и маршрутите за езда се 

спазват следните норми:

-За езда – ширина на пътеката 1.80 

до 2.80 м;

-За велосипеден туризъм – ширина 

на пътеката 1.30 до 2.50 м;

При определяне на пешеходните 

маршрути да се предвиждат места за 

отдих през 1,5-2 км.

Архитектурните елементи, се 

проектират и изграждат с височина 

до 2,40 м. от терена.

Обектите се планират с ПУП, при 

спазване на следните параметри: 

РЗП до 35 кв.м,  до 1 етаж. 

Композиционното решение и 

оборудването на местата за 

отдих, както и самите елементи, 

се изграждат по индивидуални 

проекти.

Всички архитектурни елементи 

и съоръжения се проектират и 

изграждат от естествени 

материали – камък и дърво.

При изграждане на обектите по 

т. (68), местата за тях се избират 

така, че да не се налага 

премахване на дървесна 

растителност и да имат 

подходящ достъп от 

съществуващите горски пътища.



Зона на хижи, сгради и съоръжения 

Забрани ПРЕПОРЪКИ

Извършване на лов Подземно изпълнение при 

реконструкция на съществуващите 

електропроводи



Зона за приоритетно опазване на 

биологичното и ландшафтното 

разнообразие 

Забрани 

Строителство на нови сгради и съоръжения, за които 

се изисква промяна предназначението на имотите, по 

реда на Закона за горите и Закона за опазване на 

земеделските земи

Извеждане на възобновителни сечи в горски 

територии, представляващи редки, застрашени или 

изчезващи екосистеми, специфични за територията на 

парка – описани в т.59



Подзона ЗМ „Бабите“

Режимите са регламентирани със Заповед 

№671/15.06.1988 г.



Подзона „Стари гори“

Забрани 

Сечи и изнасяне на дървесина от горските 

насаждения, освен в случаите на големи 

природни нарушения, ветровали и 

каламитети, на площи, заемащи над 50% 

от съответната гора във фаза на старост



Зона за устойчиво ползване на горските 

ресурси и земеделските земи 

Забрани Условия 

Строителство на нови 

сгради и съоръжения, за 

които се изисква промяна 

предназначението на 

имотите, по реда на ЗГ и 

ЗОЗЗ

При планиране на сечи в района на 

Лилянкина чешма, в средата на месец 

април да се прави проучване за 

установяване на редкия растителен 

паразитен вид родопска горска майка 

(Lathraea rhodopea) и да не се отсичат 

индивиди на леска, ива, тополи и 

кестен, които са гостоприемници на 

този вид. 



За 10 годишен периода на 
действие на Плана

I. Програма: Дългосрочен мониторинг на биологичното и 
ландшафтно  разнообразие в ПП  “Беласица”.

II. Програма: Управление на горите и земеделските земи,  с 
акцент върху опазване  на  биологичното разнообразие в ПП 
„Беласица“

III. Програма: Повишаване на икономическите ползи за 
местното  население, чрез балансирано ползване на  ресурсите в 
ПП „Беласица”.

IV. Програма: Създаване на условия за развитие на устойчив  
туризъм в  и около ПП „Беласица”.

V. Програма: Усъвършенстване политиката на управление и 
специализирана охрана на парка.



По задание: Програма за мониторинг, като част от

европейската мрежа НАТУРА 2000.



По задание:

Да се извърши инвентаризация на горите с

висока консервационна стойност, която да

включва Предварителната оценка, Пълната

оценка и Картиране на горите с висока

консервационна стойност върху картна основа

М 1:10 000





III  ПРОГРАМА

ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛЗИ ЗА 

МЕСТНОТО  НАСЕЛЕНИЕ, ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНО 

ПОЛЗВАНЕ НА  РЕСУРСИТЕ В ПП „БЕЛАСИЦА”

1. Екологични  предприятия за устойчиво 
ползване на природните ресурси.  

2. Публично-частните партньорства – в 
услуга на природата и хората.

3. Създаване на етикет за произход 
“Беласица”.

4. Програма за устойчиво управление на 
гъбното разнообразие.



IV ПРОГРАМА

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ   

ТУРИЗЪМ В  И ОКОЛО ПП „БЕЛАСИЦА”

Местните общности да могат да се 

възползват от възможностите и 

предимствата на природния парк.

Използване на граничното 

разположение и значимост на 

парка за  привличане на туристи.

Експониране и опазване на 

културно- историческите 

забележителности и фолклорно 

богатство



V  ПРОГРАМА

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 

И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОХРАНА НА ПП „БЕЛАСИЦА”

ИНСТИТУЦИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ НА  ДПП И ОБУЧЕНИЕ

ВРЪЗКИ  С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА И 

ПРИРОДОЗАЩИТНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ, 

ВКЛ. МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ПРОМЯНА НА КЛИМАТА
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