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Ч А С Т 0: ВЪВЕДЕНИЕ 

ланд. арх. Димитринка Берберова 
 

01. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ (ПЛАН‘2) ЗА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 
 

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: 
0.1.1. Законова и нормативна основа 
 
0.1.1.1. Закон за защитените територии (ЗЗТ) обн. ДВ.бр.133 от 11Ноември 1998 г.  

 
0.1.1.2. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 
(НРПУЗТ) обн., ДВ, бр.13 от 15.02.2000 г. 

 
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Плановете за управление се актуализират на всеки 10 

години по реда на глава трета. До актуализацията на плана за управление се запазват разписаните в него режими 

и норми за ползване на земи, гори и водни площи, строителство и други дейности, освен в случаите на промени 

по реда на глава четвърта. 

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) По смисъла на наредбата "актуализация на план за 

управление" е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление(допълнителна разпоредба) 

 
                          НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 

20.07.2012 г. Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 
 

0.1.1.3. Договор с Възложителя: 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“ 

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

 
Разработването на настоящия План за управление се основава на Задание за актуализация на 

План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., утвърдено от 

Министъра на околната среда и водите, 2013 г., съгласно чл.58.(3) от ЗЗТ. Заданието следва 

структурата, съгласно Приложението към чл. 5, ал. 1 от НРПУЗТ, като акцентира върху 

анализа на опита и резултатите от досегашното управление на Парка и изпълнението на 

целите на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2005-2014 година, посочва етапи и 

срокове за проучване, обобщаване на информацията с оценки, прегледи и обсъждане. 

Чл. 55. (1) За защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, определени с 

наредба, утвърдена от Министерския съвет. 

(2) Плановете за управление на национални и природни паркове се разработват в срок до три години, а на 

резервати и поддържани резервати - в срок до две години от обявяването им. Плановете се актуализират на 
всеки десет години. 
 
                           ЗЗТ-Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. 
бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. 

бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. 

ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. 
бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. 

ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.,   изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
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Съгласно Заданието за разработване на ПУ  предмет на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за 

периода 2015-2024 г. са: 

 Земите, горите и водните площи в неговите граници с обща площ от 25 234,714 ха.(Заповед РД-179 от 
01.03.2004 г. на МОСВ), без площите на биосферен резерват „Бистришко бранище“(1061,6 ха) и резерват 

„Торфено бранище“(782,8 ха), които са обект на отделно планиране. Определена информация за резерватите ще 
бъде включена в План‘2 (Общата площ на ПП „Витоша“ е 27 079,114 ха)  
 Разнообразието от екосистеми и местообитания, както и на видовете от флората и фауната обитаващи 

парка; 
 Обектите и дейностите, свързани с поддържане и използване на ресурсите и развитие на туризма; 
 Целите на управлението на парка за периода 2015 г.- 2024 г.; 
 Режимите, нормите, мерките и дейностите, плановете и проектите за постигане на  поставените цели. 
  
 Задание за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г. 

 

 

0.1.1.5.Заповеди за обявяване, промени в границите и площите и прекатегоризиране на 
защитената територия. 
Границите и статута на ПП „Витоша“ от момента на неговото обявяване като национален парк 

през 1934 г. с площ 6410 ха са претърпели промени и развитие. В настоящият План за 

управление има основания за актуализиран преглед  на периода 2005-2014 г. относно 

последни заповеди и решения. 

 
0.1.1.6.Програмата “Човекът и биосферата”(MAB) на ЮНЕСКО – Севилска стратегия за 
Биосферни резервати, март 1995   
 

Основните насоки са свързани с увеличаване приноса на биосферните резервати за 

прилагането на практика на международните конвенции, свързани с опазването на природата 

и устойчивото развитие, и най-вече на Конвенцията за биологичното разнообразие.  

В границите на Природен парк „Витоша“ е разположен Биосферен резерват „Бистришко 

бранище“, обект на отделно планиране, но с функционална връзка с актуализацията на Плана 

за управление на ПП „Витоша“ 

Биосферните резервати са територии със сухоземни или крайбрежни/морски екосистеми или 

комбинация от тях, които са международно признати в рамките на Програмата „Човекът и 

биосферата” (МАВ) на UNESCO в съответствие с определената Нормативна рамка (Statutory 

Framework). Биосферните резервати, в голяма степен, имат предимство в сравнение с 

традиционните строго защитени територии, комбинирайки сърцевинни зони “core zones”,  в 

които се акцентира на дейности, свързани с опазване на природата и зони, в които се 

Чл. 7. Възложителят конкретизира изискванията към съдържанието на всяка точка, включена в структурата на 

плана, като определя: 

1. показателите на абиотичните и биотичните компоненти, както и методите за определяне на стойностите им; 

2. показателите за характеризиране на настоящото ползване на защитената територия; 

3. критериите за екологичната оценка на защитената територия; 

4. изискванията, свързани със зониране или въвеждане чрез плана на допълнителни норми, режими, условия или 

препоръки по ползване на ресурси, строителство и други дейности в защитената територия; 

5. насоките за приоритетните области, в които да се планират конкретни дейности; 

6. изискванията за приложенията към плана. 

Чл. 8. Отчети за научни изследвания и проучвания, извършени в хода на разработване на план за управление, не 

са част от него и се представят на възложителя в отделно приложение. 

 
   НРПУЗТ-Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 

Доп.разпоредба (Загл. ново - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г. 
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поощрява прилагане на устойчиви практики, гарантиращи, както икономическото развитие на 

съответните региони, така и опазването на природата в тях.  

В рамките на Програмата „Човекът и биосферата” (MAB) на UNESCO, биосферните резервати 

се изграждат, за да подобрят и демонстрират балансирани взаимоотношения между хората и 

биосферата. Биосферните резервати се обявяват от Международния Координационен Съвет 

(ICC) по Програмата „Човекът и биосферата” по молба на съответната държава. Биосферните 

резервати, всеки от които остава под суверенитета единствено на страната, в която е 

разположен и следователно подчинен на нейното законодателство, формират Световна мрежа, 

в която участието на всяка страна е доброволно. 

 

0.1.1.7. Решение на Министерски съвет (МС) и Заповеди за включване в европейската 
екологична мрежа от проект Натура 2000 по Директива 92/43/EEC за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/409/EEC за 
опазване на дивите птици адаптирани в Закона за биологичното разнообразие(ЗБР); 
 Натура 2000 за изграждане на единна европейска екологична мрежа на Зони под 
специална защита. Мрежата се състои от места, обхващащи типовете природни 

местообитания вписани в Приложение 1 и местообитания на видовете от Приложение 2 от 

ЗБР. Мрежата трябва да гарантира поддържането и където е необходимо възстановяването на 

благоприятното природозащитно състояние на природните месообитания и местообитанията 

на съответните видове в естествената им област на разпространение. Натура 2000 включва и 

защитени зони, определени от Страните членки съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване 

на дивите птици. 

 Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна - цели осигуряване разнообразието на видовете, чрез запазване на техните 

природни местообитания, както и възстановяване на тяхното благоприятно състояние. 

Директивата посочва отговорността на държавите да съхранят прироритетни природни 

местообитания в тяхното естествено състояние. Тези местообитания трябва да се опазват в 

рамките на единна екологична мрежа, като се обявяват за специални защитени територии и се 

изготвят и прилагат планове за тяхното управление.  

 Директива 2009/409/ЕЕС за опазване на дивите птици - най-старата европейска 

природозащитна директива. Изисква мерки за опазване, поддържане и възстановяване на 

необходимите по разнообразие и площ местообитания за всички видове птици. 

 
0.1.1.8. Други Европейски Директиви със значение за Природен парк „Витоша“: 
 
 Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС 
Тази Директива е началото на фундаментална реформа в управлението на водите и 

законодателството на Общността и кандидатстващите за членство в ЕС страни. Тя има 

практическо значение за водната индустрия, бизнеса, земеделието, местните специалисти, 

нестопанските организации и т.н. Устойчивото използване на водите и опазването на 

екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата „рамка” от общи подходи, 

задачи, принципи, дефиниции и фундаментални мерки.  

 

0.1.1.9. Международни конвенции по които РБългария е страна 

 
 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на 
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда – приета в 

Орхус, Дания  на 25-ти юни 1998 година.  

 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство – приета 

на Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и 
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култура на своята седемнадесета сесия, проведена в Париж от 17 октомври до 21 ноември 1972 

г.  

 Конвенция  за опазване на нематериалното културно наследство – приета в 

Париж на 17.10.2003 г. от Генералната конференция на ЮНЕСКО на своята 32-а сесия. 

 Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство (ревизирана) 
и Обяснителен доклад - Европейската конвенция за опазване на археологическото 

наследство е ратифицирана със закон, приета от 36-то Народно събрание на 1.04.1993г. в в 

сила от 25.05.1995г. Обнародвана е в ДВ. бр.70 от 10.08.2004г.  

 Конвенция за биологичното разнообразие – Подписана в Рио де Жанейро на 

05.06.1992 г. Ратифицирана от РБългария със закон, приет от 37-о Народно събрание на 

29.02.1996 г. - ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.  

 Европейска  Конвенция за  ландшафта - подписана от министрите на 18 европейски 

страни, в това число и България, 2000 г. във Флоренция. Ратифицирана със закон, приет от 39-

то Народно събрание на 13 октомври 2004 г., ДВ, бр.94 от 2004 г. в сила за Р България от 1 

март, 2005 г., обн.ДВ, бр.22 от 15 март 2005 г.  

 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 
местообитания /Бернска конвенция/ - приета 1972 г. от Съвета на Европа,    ратифицирана 

от Великото народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г.- ДВ, бр.13 от 1991 г., в сила 

за РБългария от 01.05.1991  

 Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици 
 /Рамсарска конвенция/ - утвърдена с Решение на Министерски съвет от 18.11.1974 

г., в сила за България от 24.01.1986 г., обн., ДВ, бр.56 от 10 юли 1992 г.  

 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни /Бонска/ - 

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 от 

3.08.1999 г.  

 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна 
и флора CITES/Вашингтонска конвенция/. Международно споразумение за опазване на 

дивата природа, което има за цел да предотврати изчезването на видове в резултат на 

търговията с тях. Подписана е във Вашингтон, САЩ през 1973 г. Влиза в сила на 01.07.1975 г. 

За България влиза в сила от 1991 г., с обнародван текст  в ДВ, бр.6 от 1992 г.  

 Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата - 
Ратифицирана от РБългария със закон, приет от 37-то Народно събрание/16.03.1995 г.- ДВ, бр. 

28 от 28.03.1995 г. в сила от 10.08.1995 г.   

 

Посочените национални закони, наредби и нормативни документи, международни конвенции, 

Европейски директиви, Последните изисквания на Секретариатът на ЮНЕСКО за Периодична 

оценка на биосферните резервати UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - 

Biosphere reserve periodic review – January 2013, на обектите от  Листата на биосферните 

резервати по Програмата „Човек и Биосфера“(MAB) на ЮНЕСКО са отправните точки при 

определянето на дългосрочните (главните) цели и визия за Природния парк, които ще залегнат 

в  Актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша” за периода 2015-2024 г. 

 
 В ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЪТРЕШНО ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА, 

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ – са приложени документи по т.0.1.1.4.; Утвърдено Задание 

за актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г.; 0.1.1.5. Заповеди за 

обявяване, промени в границите и площите и прекатегоризиране на защитената територия. 

 

0.1.2. Настъпили след 2005 година промени, свързани с територията на ПП „Витоша“ 
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0.1.3. Необходимост от съвременно управление на ПП „Витоша“, съобразено с 
изискванията на европейското законодателство 
 
0.2. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН‘2 – УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ 
ОБСЪЖДАНИЯ 
 
0.2.1. Процес на разработване 
 

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 

включва създаване на условия от страна на Изпълнителят за включване на заинтересованите 

страни при обсъждане и вземане на важни решения свързани с управлението на Природен 

парк „Витоша“ 

 
0.2.2. Участници в процеса 
 
0.2.2.1.  Екип от експерти за изпълнение на Договора 

 
В процеса на разработването на Плана за управление  вземат участие 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, осигуряващи качествено 

изпълнение на всички изисквания поставени в Заданието за разработване на Плана и 

оперативна организация на дейностите. 

 

Членове на  Екипа от експерти разработващ „Актуализация на Плана за управление на 

Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и 

карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша” 

 
№ Позиция/Име  Дейност 

1 Ключов експерт 1: Ръководител  Екип 
ланд.арх.Димитринка Берберова Ръководство на екипа, Част 3 и Част 4 

2. 
Ключов експерт 2: Абиотични фактори 
проф.д-р Надка Игнатова 

Хидрохимия, замърсяване на водите, 

водопотребление, хидрохимичен 

мониторинг 

 докторант Панка Бабукова Климат 

 докторант геол. Георги Начев Геология 

 д-р Радостина Ризова-Джоза Геоморфология 

 доц.д-р Даниела Златунова Хидрология и хидрография 

 
доц.д-р Пламен Иванов 

д-р Любомир Кендеров 
Хидробиология 

 проф.д-р Росица Петрова Почви 

3. 
Ключов експерт 3: Експерт „Гори“ 
инж. Антоний Стефанов  

 доц.д-р Стефан Стоянов 

Климатични промени, стъблен и 

дендрохронологичен анализ; 

здравословно състояние на 

растителноста 

 инж.Георги Налбантов Горска инвентаризация, база данни и 
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програмно осигуряване 

 

инж. Емилия Георгиева 

 

 

Горска инвентаризация за актуализация 

на горските територии и базата данни. 

Горскодървесна растителност и горско 

стопанство.  Ползване на недървесни 

продукти. Картиране за ЦМТ и ГИС-

слоеве 

 
инж. Ивайло Йорданов 

 

Горска инвентаризация за актуализация 

на горските територии и базата данни  

 инж. Ангел Ненов 
Горска инвентаризация за актуализация 

на горските територии и базата  данни.  

 
инж. Станислав Стамов 

 

Горска инвентаризация  за актуализация 

на горските територии и базата данни.  

 
инж. Итил  Гадженаков  

 
Ловоустроител - Ловна фауна.  

 инж.Павел Панов 
Противопожарни дейности и 

устройство 

4 
Ключов експерт 4: Растителност и Флора 

   доц. д-р Александър Ташев 
 

 д-р Анна Гаврилова               
Природни местообитания и растителни 

съобщества 

 инж.Илия Петров 
Природни местообитания и растителни 

съобщества, ерозионни процеси 

 доц. д-р  Райна Начева Висши растения -  Мъхове 

 гл.ас.д-р Боряна Сиджимова Висша флора 

 Докторант Цветелина Ишева Водорасли 

 доц.д-р Добри Иванов Лишеи 

 доц.д-р Мелания Гьошева Гъби-Макромицети 

5. 
Ключов експерт 5: Експерт Фауна    

   Зоолог Николай Караиванов 
Орнитофауна 

 д-р Огнян Тодоров Безгръбначна фауна 

 Доц.д-р Диана Кирин Риби 

 зоолог Красимир Дончев Земноводни и влечуги 

 Зоолог Георги Стоянов Птици 

 доц.д-р Ценка Часовникарова Хищници, дребни бозайници 

 гл.ас.д-р Христо Димитров бозайници 

6. 

 Ключов експерт 6: Културно наследство и социално - 

икономически аспекти 

икон. д-р  ф.н.  Мариана Драганова                         

 

 арх. Галина Пировска 
Недвижимо културно наследство в ПП 

и Прилежащите територии.  

  ист. Кета Мирчева 
Културно-историческо наследство – 

нематериално културно наследство 

 арх.Мария Арабова- Бояджиева 

Селищна мрежа. Сгради, съоръжения, 

техническа инфраструктура. 

Собственост 

 ланд.арх.Пламен Ненов 
Туризъм, спорт, услуги, туристическа 

инфраструктура 

 д-р ланд.арх.Диана Малинова - Каратотева 
Актуализация на типология и структура 

на ландшафта от План’1.  

 Проф.д-р Екатерина Павлова Комплексен мониторинг 

 Доц.д-р Мариана Дончева - Бонева 
Състояние на компонентите на 

околната среда 

7. Ключов експерт 7: Експерт по връзки с обществеността 
       Веселина Паскова                            
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 Ваня Бижева 

Експерт по връзки с обществеността.  

Срещи със заинтересовани страни 

Подготовка на работни срещи и 

семинари. 

8. Ключов експерт 8: Географски информационни системи (ГИС) 
инж. Вахрам  Алтунян                    

 инж. Мариан Николов Географска информационна система 

 инж.Николина Панова Картография и ГИС 

 
проф. д-р Надка Игнатова 

 
0.1.ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

(ПЛАН‘2) НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 
Цел: 

Оценка на състоянието на водните тела на територията на ПП „Витоша“ по физикохимични 

показатели за качество. 

Задачи: 

- Категоризация и типология на водните тела в ПП „Витоша“ в съответствие със „Система Б“ от 

приложение II на Рамковата Директивата за водата на ЕС 2000/60 и Наредба Н4, 2012, 2014; 

- 0ценка на водните тела от категории „реки“ и „езера“ на територията на парка по физико-

химични показатели за качество; 

- Състояние на водохващанията и водоползването за различни цели на територията на парка и 

населените места от контактната зона 

- Паспортизация на точковите и дифузни източници на замърсяване на водните тела в района на 

парка; 

- Оценка на канализационните системи и пречистването на отпадъчните води; 

Изпълнението на тази основна цел предоставя достоверна информация за степента на 

въздействие върху водните тела и допринася за опазване от замърсяване с битови отпадни 

води на водите и почвите на територията на Природен Парк „Витоша”, като по този начин се 

гарантира устойчивото ползване и управление на водните ресурси и намаляването на здравния 

риск и риска от въздействие върху околната. 

 
ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

проф. д-р Надка Игнатова 
 

За разработване на този раздел от плана за управление на НП „Пирин“ са използвани 

следните съществуващи източници на информация: 
1. План за управление на ПП «Витоща»– 2004- 2014 г, приет 2015 г., арх. Станоева, Агролеспроект, 

БАН и ЛТУ; 

2. Екологическо проучване на община Витоша Агролеспроект, 1989; 

3. План за управление на речните басейни в Западнобеломорски басейн, том 2. р. Струма за 2010- 

2015 г.; 

4. Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район, 

2014. Приложения 4 и 5. (www.wabd.bg); 

5. План за управление на речните басейни в Дунавски басейн, р. Искър за 2010- 2015 г; 

6. Отчет по проект N 5103020-11-654 „Изготвяне на воден баланс за територията на ПП „Витоша“, 

2011 г.; 

7. Отчет за състоянието на водите на територията на природен парк „Витоша“- опазване на питейните 

води, състояние на пречиствателни станции и ВиК мрежи, състояние на реките и други водоеми, 

2011 г. 

http://www.wabd.bg/
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8. Поредица от проекти за санитарно-охранителни зони около каптирани извори (Селимица, Групата, 

ПСС, Сълзица, Конярника, Черни връх, Александър Логистик, Бай Кръстю, хижа Алеко) и речни 

водохващания (Меча поляна, Морени, Кумата, Офелиите и Селимица) за захранване на чешми за 

обществено водоползване на територията на ПП „Витоша“; 

9. Данни от собствен мониторинг на „Софийска вода“ за повърхностните води на територията на ПП 

„Витоша“ за 2012 г.; 

10. Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски 

район за басейново управление, 2014. (www.bd-dunav.org); 

 

В «План за управление на ПП «Витоща» – 2004- 2014 г.» (арх. Станоева, Агролеспроект, БАН и 

ЛТУ), в под раздел 1.10.3 „Качество на водите“ е направена оценка на водите само по биологични 

показатели в съответствие с Наредба 7/1986 (Таблици 13 и 14); В раздел 1.16.3 са описани 

водоизточниците, санитарно-охранителните им зони, водоснабдителните мрежи и съоръжения, 

както и канализационните системи; В раздел 1.17 „Настоящо ползване на природните ресурси в 

прилежащите територии“ са описани водоснабдителните мрежи за населените места по общини от 

контактната зона на ПП „Витоша“; В раздел 1.20 „Състояние на компонентите на околната среда“ 

са включени оскъдни оценки, а в първата оценка изобщо не става дума за водните ресурси; В под 

раздел 1.22.1 е оценено състоянието на канализацията и наличието на пречиствателни съоръжения  

в парка. Няма обособен раздел „Хидрохимия“. Преобладаващата част съответства на целите на 

плана, но са необходими допълнителни проучвания за обособяване на раздел „Хидрохимия“ и 

актуализация на информацията в съответствие с промените в нормативната база за опазване на 

водите, както в типологията и кодирането на водните тела, така и в оценъчната част. 

 

В „Екологическо проучване на община Витоша – Агролеспроект, 1989“  е разработена „Генерална 

схема за канализация и пречистване на отпадни води на НП Витоша“ от БОРА-ООД, одобрена от 

ВЕЕС при МОСВ през 1992 г. Информацията е непълна, необходима е актуализация на 

канализационната система и пречистването на отпадъчните води във връзка с изпълнението на 

проекти от оперативна програма „Околна среда“ след тази разработка; Има частично съответствие, 

но е необходима съществена актуализация на информацията в това проучване и извършване на 

оценяването в съответствие с Директивата за водата 2000/ 60/ ЕС и Наредба Н4 от 14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води по чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите, и изменението 

на тази наредба от 23.09.2014 г.  

 

В „План за управление на речните басейни в Западнобеломорски басейн, том 2. р. Струма за 2010- 

2015 г.“ е извършена типология на повърхностните води във водосбора на р. Струма (табл.1.8 и 

1.10), обособени са водните тела в категория „реки“ (табл.1.12 и 1.14) и категория „езера“ (табл.1.15 

и 1.17); Оценен е натискът и въздействието в резултат на човешка дейност върху състоянието на 

повърхностните води в басейна на р. Струма; Паспортизирани са точковите (карта II.1) и дифузните 

(карта II.2) източници на замърсяване на водите. Цялата информация е онагледена с богат картов 

материал в съответствие с Директивата за водите 60/2000 ЕС. Преобладаващата част от анализите 

са по поречия, информацията за територията на природен парк Витоша е оскъдна, особено за 

състоянието на водните тела по физико-химични показатели за качество. Всички оценки са 

извършени по стандартите в Наредба 7 от 1986 г., което налага актуализиране на състоянието на 

водните тела по екологични и физико-химични показатели за качество. Необходима е актуализация 

на типологията на повърхностните води поради предложени промени в „Междинен преглед на 

значимите проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район, 2014. Приложения 4 и 

5. (www.wabd.bg), както и осъвременяване на оценките в съответствие с Директивата за водата 

2000/ 60/ ЕС и Наредба Н4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води в 

съответствие с чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите, и изменението на тази наредба от 23.09.2014 г. 

 

http://www.bd-dunav.org/
http://www.wabd.bg/
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В Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски 

район, 2014. Приложения 4 и 5. (www.wabd.bg) става ясно, че след влизане в сила на ПУРБ в 

Западнобеломорски район (2010-2015 г.) е извършена промяна в представената в плана типология 

на повърхностните води и са идентифицирани нови типове повърхностни водни тела категория 

„реки“ и категория „езера“. В приложения 4 и 5 са отразени съответствията между старата и новата 

типология, които трябва да се използват в хода на разработване на плана за управление на ПП 

„Витоша“ за р. Струма и нейните притоци на територията на парка. Определен е натискът от 

точкови и дифузни източници на замърсяване върху водните тела и са обособени тези, които са в 

риск да не се постигнат изискванията за „добро“ състояние по физико-химични показатели за 

качество съгласно РДВ 60/2000 ЕС. Преобладаващата част от анализите са по главни поречия, 

информацията за територията на природен парк Витоша е оскъдна, особено за състоянието на 

водните тела по физико-химични показатели за качество. Всички оценки са извършени по 

стандартите в Наредба Н4/14.09.2012 г., която претърпя изменения (23.09.2014 г.). Това налага 

актуализиране на състоянието на водните тела по екологични и физико-химични показатели за 

качество. Информацията съответства на целите на плана и е съобразена с Директивата за водата 

2000/60/ЕС. От нея може да се използва само незначителна част за отделни водни тела, отнасяща се 

за територията на ПП „Витоша“. 

 

В План за управление на речните басейни в Дунавски басейн, р. Искър за 2010- 2015 г. е определена 

типологията и кодовете на типа и на водните тела, предложена е класификационна система за 

оценка на качеството на повърхностните води за целите и анализа на „натоварването“ и 

„въздействието“ по кислороден режим и хранителни вещества, йони и разтворими метали 

(Приложение 2.3.1.1), в раздел 2.3 е направена оценка на риска за повърхностни води, категория 

„реки“, за които има риск да не се постигнат поставените цели за опазване на околната среда 

(Приложение 2.3.1.4), посочена е оценка на химичното и биологичното състояние на водните тела 

(Приложение 1.3.1.5). В приложение 1 и 2 са отразени пунктовете и показателите за мониторинг на 

подземните води, представен е регистър на зоните за защита на питейните води от повърхностни 

водни тела в приложение 3.1.1, в приложение 1 (Таблица 1.1) е отразен регистър на контролните 

пунктове за мониторинг на повърхностните води, както и програма за мониторинг на химичното им 

състояние (Таблица 1.3), представен е паспорт на точковите източници на замърсяване на 

повърхностните води (Приложение 2.1.1.1) и на дифузните (Приложение 2.1.2.1). Няма информация 

за кодовете на преобладаващата част от водните тела на територията на ПП Витоша. За оценката на 

качественото състояние на незначителна част от водните тела е използвана вече невалидна 

нормативна база (Наредба 7/ 1986 г.), тъй като Наредба Н4/2012 е издадена след приемане на плана 

за управление. Преобладаващата част от анализите са по главни поречия, информацията за 

територията на природен парк Витоша е оскъдна, особено за състоянието на водните тела по 

физико-химични показатели за качество и се отнася само за единични водни тела от парка. Това 

налага собствени хидрохимични проучвания и актуализиране на състоянието на водните тела по 

екологични и физико-химични показатели за качество. Информацията съответства на целите на 

плана и е съобразена с Директивата за водите 2000/60/ЕС. От нея може да се използва само 

незначителна част, отнасяща се за единични водни тела от притоците на р. Искър на територията на 

ПП „Витоша“ и то най-вече количествена информация за отделните компоненти на водния баланс, 

но не и за химичното им състояние. 

В Отчет по проект N 5103020-11-654 „Изготвяне на воден баланс за територията на ПП „Витоша“, 

2011 г. е обработена и картографирана богата количествена информация за водния отток, 

водохващанията и техните санитарно-охранителни зони, водоснабдяването и водоснабдителните 

мрежи, канализационните системи и пречистването на отпадъчните води на територията на парка. 

Няма информация за хидрохимичния статус на водните ресурси, липсват оценъчни изследвания 

върху състоянието на повърхностните води по физико-химични показатели за качество Не са 

посочени и кодовете на водните тела на територията на ПП Витоша. В този вид може да се използва 

http://www.wabd.bg/
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хидрологичната и количествената информация, но за целите на плана е необходимо да се извършат 

нови натурни изследвания на химичния статус на повърхностните водни тела в пресечните им 

точки с границите на парка, в съответствие със заданието. Информацията съответства на целите на 

плана и е съобразена с Директивата за водата 2000/60/ЕС. От нея може да се използва само 

количествена информация за отделните компоненти на водния баланс, но не и за химичното им 

състояние. 

В Отчет за състоянието на водите на територията на природен парк „Витоша“- опазване на 

питейните води, състояние на пречиствателни станции и ВиК мрежи, състояние на реките и други 

водоеми, 2011 г. е направен подробен регистър на разрешителните за водохващания на територията 

на парка, съставен е списък на санитарно- охранителните зони, в т.ч. на проектите, които са в 

процедура, описани са водоснабдителните мрежи и съоръжения, има информация за състоянието на 

канализацията, канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения към тях, определени са 

възможните места за вземане на вода за пожарогасене. Няма информация за хидрохимичния статус 

на водните ресурси, липсват оценъчни изследвания върху състоянието на повърхностните води по 

физико-химични показатели за качество В този вид може да се използва хидрологичната и 

количествената информация, но за целите на плана е необходимо да се извършат нови натурни 

изследвания на химичния статус на повърхностните водни тела в пресечните им точки с границите 

на парка, в съответствие със заданието. 

 

Поредицата от проекти за санитарно-охранителни зони около каптирани извори (Селимица, 

Групата, ПСС, Сълзица, Конярника, Черни връх, Александър Логистик, Бай Кръстю, хижа Алеко) и 

речни водохващания (Меча поляна, Морени, Кумата, Офелиите и Селимица) за захранване на 

чешми за обществено водоползване на територията на ПП „Витоша“ може да се използва 

информация за физико-химичното състоянието на водите от каптажите и речните водохващания по 

Наредба N 9/16.03.2001 г. за качествата на водите, предназначени за питейно-битови цели на 

територията на парка, определени са показателите рН, електропроводимост, цвят, мирис, 

неразтворени вещества, окисляемост, БПК5, N-NH4
+
, N-NO3

-
, N-NO2

-
, P-PO4

3-
, CN

-
, Cl

-
, твърдост и 

широк спектър от метали, сравнени с допустимите стойности. За всички каптирани извори е 

определен и типа на изворните води, като преобладават хлоридно-хидрокарбонатно- калциевите, 

ултра пресни и меки води. Липсва информация за състоянието на водите на територията на парка по 

физикохимични и биологични показатели за качество и за съответствие на екстрахираните водни 

маси с изискванията на водопотребителите, съгласно нормативната база.. Всички проучвания и 

оценки, както и техническите параметри на проектите за СОЗ съответстват на целите на плана за 

управление, но се нуждаят от периодично актуализиране. 

Данни от собствен мониторинг на „Софийска вода“ за повърхностните води на територията на ПП 

„Витоша“ за 2012 г. включват стойности за широк спектър от показатели за 8 речни водохващания 

на 5 реки на територията на парка в контролни пунктове за собствен мониторинг на „Софийска 

вода“ при еднократно пробовземане в периода май- септември 2012 г.. Всички данни за състава на 

водите са от еднократно пробовземане за точно определена дата през 2011 г. (август, септември и 

октомври).  Не са посочени координатите на местата за пробовземане, а голяма част от стойностите 

за отделните показатели са еднакви за всички контролни пунктове, или пък са определяни само в 

някои от тях. Не са посочени и методите, по които са извършени анализите. Информацията от този 

раздел е важна за опазване на водните ресурси и съответства на целите на плана, но е резултат от 

еднократно пробовземане на различни дати за отделните водни тела в сравнително- широк период 

от време (май- септември, 2012 г.) и се нуждае от допълване, актуализиране и оценка на 

състоянието на водните ресурси в парка в съответствие с актуалните нормативни документи. 

В Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски 

район за басейново управление, 2014. (www.bd-dunav.org), след влизане в сила на ПУРБ в Дунавски 

район (2010-2015 г.) е извършена промяна в представената в плана типология на повърхностните и 

подземни води и са идентифицирани нови типове повърхностни водни тела категория „реки“ и 

http://www.bd-dunav.org/
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категория „езера“. Определени са зони за защита на повърхностните води, предназначени за 

питейни нужди, актуализирана е оценката на натиска от човешка дейност и паспортите на 

точковите и дифузните източници на замърсяване на водните тела, които трябва да се използват в 

хода на разработване на плана за управление на ПП „Витоша“ за притоците на р. Искър на 

територията на парка. Обособени са водните тела в риск да не с е  постигнат изискванията за 

„добро“ състояние по физико-химични показатели за качество съгласно РДВ 60/2000 ЕС. Посочени 

са и значимите проблеми при управлението на водите, които трябва да се решат с разработване на 

водозащитна програма с активно участие на обществеността при обсъждането й Преобладаващата 

част от анализите са по главни поречия, информацията за територията на природен парк Витоша е 

оскъдна, особено за състоянието на водните тела по физико-химични показатели за качество. 

Всички оценки са извършени по стандартите в Наредба Н4/14.09.2012 г., която претърпя изменения 

(23.09.2014 г.). Липсва информация за по-голямата част от водните тела на територията на парка, 

които не са включени в националната система за мониторинг. Това налага определяне на кодовете 

на водните тела и актуализиране на състоянието им по екологични и физико-химични показатели за 

качество. Информацията съответства на целите на плана и е съобразена с Директивата за водата 

2000/60/ЕС. От нея може да се използва само незначителна част за отделни водни тела от поречие 

Искър, отнасяща се за територията на ПП „Витоша“. 

арх. Мария Арабова-Бояджиева 
 

Този доклад е структуриран е структуриран съгласно  Заданието. Той има за цел да анализира 

данните за фактическата обстановка, да ги потвърди или посочи основните проблеми, предстоящи 

за изследване и анализ, на базата на очертаващи се тенденции и трайни потребности. Да определи 

обхвата и вида на допълнителни данни и характеристики, които да отговорят на актуалните 

изисквания на действащите правила и норми и създадат условия за извършване на различни анализи 

и справки  в процеса на управление на Природния парк.  

 
 ОБЩА ЧАСТ - БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, свързани с 
изследването на собствеността върху територията на ПП “Витоша“ и реализираното 
строителство. 
Природен парк „Витоша“ се намира на територията на едноименната планина, разположена сред  

Софийското, Пернишкото и Самоковското поле. Панчаревската седловина и билото „Църква” я 

свързват на изток с Лозенската планина, Егуло-Палакарийската седловина - с Плана планина, Буко-

Преслапската седловина - с Верила, чрез долината на р. Струма - с Голо бърдо, а чрез Владайската 

седловина  - Витоша комуникира с Люлин. 

С първоначалното обявяване през 1934 год. се обявява за защитена само най-високата част на 

планината , с площ от 6 410 ха. В последствие, през годините площта на парк Витоша е променяна 

многократно. Заповед № 1 075/23.11.1981г. на КОПС и Заповед № 82/08.02.1991г. на МОС 

определят днешните граници на парка, допълнени с Заповед № РД-179/01.03.2004г. на 

Министерството на околната среда и водите. С последната площта на парка възлиза на 27 079,114 

ха. 

 
 СЪЩЕСТВЕНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ПАРКА: 
РЕЗЕРВАТ “БИСТРИШКО БРАНИЩЕ”, обявен през 1934г. с Постановление № 15422 от  27 

октомври, с площ от 741.7 ха.  

Разположен е върху североизточния склон на Витоша, под връх “Голям Резен” и вр.”Скопарник”, 

във водосборния район на р. Бистрица и р. Янчевска между 1 430 и 2 282 м н. в. Границите му са 

променяни няколко пъти. В настоящия момент, територията на резервата е 1 061.6 ха, в т.ч.: 52 % 

гори и 48 % поляни - субалпийски и алпийски тревни формации.  

През 1977 година резервата е обявен за биосферен и в това си качество е част от световната мрежа 

от биосферни резервати, създадени по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. 
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 РЕЗЕРВАТ „ТОРФЕНО НАХОДИЩЕ”- ПМС № 15422/27.10.1934г. е създаден с цел да бъдат 

запазени в естествено, незасегнато от човешката дейност състояние 144.1 ха торфища и богата 

блатна растителност. Резерватът се намира  във високопланинската част на Витоша. Обхваща  

почти целия район от Ушите - Черната скала до Черни връх. Това е и изворната зона на Владайска, 

Боянска и Драгалевска река. Заповед на КОПС № 602/12.08.1980 г., територията му се увеличава до 

784.1 ха., актуална и към момента.  

Природна  забележителност ПЕЩЕРА “ДУХЛАТА” – разположена е в южните склонове на Витоша, 

в землището на с. Боснек на левия бряг на р. Струма и обхваща площ от 48.3 м
2
. Тя е най-дългата 

пещера в България - над 18 км, с над 50 изключително красиви зали и множество на брой тесни 

галерии, разположени на 6 нива и 6 подземни  реки.   

 БОЯНСКИ  ВОДОПАД -  образуван е от Боянска река в андезитния пояс на планината. Височината 

му е 15 м. и е особено красив през пролетта 

ЧЕРНИ ВРЪХ - Витошки първенец на 2 290 м надморска височина. Южно от него се намира 

изворната област на река Струма. 

 

1.2. ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ПАРКА 

 

 ФОНДОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ и начин на трайно ползване на територията 
Значителна част от ПП „Витоша“ е заета от територии на горския фонд. Непренебрежим е и дялът 

на селскостопанския фонд. В някои землища площите на двата фонда са равнопоставени (с. 

Ярлово), а в други горският фонд заема почти цялата територия (с. Рударци, с. Горна Диканя, кв. 

Симеоново). За цялата паркова територия съотношението между горския  и селскостопанския фонд 

е приблизително три  към едно . 

Останалата част от парка е заета от водни площи, скални образования – каменни грохоти, каменни 

грамади  каменни реки, и бивши територии за добив на полезни изкопаеми и др.  

Съобразно предназначението, ползването и  нормативната им подчиненост, като отделни елементи 

на парковата територия се отличават зоните на резерватите, природните забележителности, водните 

обекти, вододайните територии и санитарно-охранителните зони около водоизточниците, 

високопланинските пасища, земеделските земи, дендрариум, територията на Държавната 

дивечовъдна станция „Витошко- Студена“, пътища, алейна мрежа и транспортни съоръжени 

(въжени линии), терени, заети от сграден фонд, спортна и техническа инфраструктура (точкови, 

площни и линейни обекти), и нарушени територии. 

 

 НОРМАТИВНА БАЗА, регламентираща правата на собственост, придобиването, 
управлението, устройството и инвестиционното проектиране, развитието, експлоатацията и 
разпореждането със земите, горите и водите, инфраструктурата и сградния фонд. 
Конституция на Р България- Определя земята като основно национално богатство, което се 

ползва от особената закрила на държавата и обществото. Дефинира общите принципи по опазването 

и възпроизводството на околната среда, поддържане на равновесието на живата природа, разумното 

използване на богатствата и ресурсите, правото на собственост и нейното управление 

 Закон за опазване на околната среда – Регламентира опазването на околната среда, реализиране 

на политики, стратегии, програми и планове, мониторинг, свързани с опазване и ползване на 

компонентите на околната среда, както и  контрол и управление на факторите, които я увреждат.  

В приложното поле и на този закон попадат както устройството, изграждането, ползването, 

поддържането и експлоатацията на обслужващата инфраструктура така и  на територията на 

Парка като цяло. 

Закон за защитените територии - Урежда категориите защитени територии, тяхното 

предназначение режими на опазване и ползване, управление и вещни права върху горите, земите и 

водните площи, попадащи на територията му. Специален закон по отношение на ПП „Витоша“. 

Дефинира  статута на природния парк и възможните зони и  режими. 
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Закон за собствеността -.Урежда правото на собственост, видовете собственост, другите вещни 

права, тяхното придобиване, изгубване и защита, както и владението и вписванията. Има пряко 

отношение към постигане на ефикасно управление на парка чрез дългосрочна цел на плана за 

управление на ПП „Витоша“: 

6.1.  Да се приложи модел за управление на парка, съчетаващ интересите на държавата, 

местните общности и другите заинтересовани страни, и произтичащите от нея оперативни 

цели. 

 Закон за държавната собственост- Урежда придобиването, управлението и разпореждането с 

имоти и движими вещи - държавна собственост, надзора и  актуването на имотите - държавна 

собственост. Има пряко отношение към постигане на ефикасно управление на парка чрез 

дългосрочна цел на Плана 6.1. и произтичащите от нея оперативни цели. 

Определя статута на държавната собственост на територията на Парка, правилата и нормите 

свързани с нейното придобиване ползване и управление. Регламентира документите, 

легитимиращи държавната собственост. 

Закон за общинската собственост - Урежда придобиването, управлението и разпореждането с 

имоти и вещи - общинска собственост, надзор и актуването на имотите- общинска собственост. 

Има пряко отношение към постигане на ефикасно управление на парка чрез дългосрочна цел на 

Плана 6.1. и произтичащите от нея оперативни цели. 

Регламентира статута на общинската собственост на територията на Парка, правилата и 

нормите свързани с нейното придобиване, ползване и управление. АПОС - легитимиращи 

общинската собственост. 

Закон за горите - Урежда опазването, стопанисването и ползването на горските територии, с цел 

гарантиране на устойчиво и многофункционално управление на горските екосистеми. 

Съответстваща дългосрочна цел по управлението и устойчивото ползване на възобновимите 

природни ресурси  - 2.1. Да се прилага устойчиво стопанисване и ползване на горите, при запазване 

на биологичното разнообразие в тях. 

Закон за водит - В приложното поле на този закон са водите, водните обекти, водностопанските 

системи и съоръжения, правата на собственост, използването на водните ресурси .и ограниченията, 

свързани с това. Съответстваща дългосрочна цел по управлението и устойчивото ползване на 

възобновимите природни ресурси - 2.4. Да се опазват водните ресурси, като ползването се 

осъществява по начини, осигуряващи нормалното съществуване на екосистемите в парка. 

Витошките води са значим донор на водоснабдителните системи на прилежащите населени 

места. Опазването на съществуващите екосистеми изисква наблюдение и  контрол  по отношение 

на ползването на водните ресурси и състоянието на водностопанските системи и съоръжения. 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - Урежда собствеността и ползването 

на земеделските земи. Съответстваща дългосрочна цел по управление и устойчиво ползване на 

възобновимите природни ресурси - 2.2. Да се запазят традиционните форми на земеделие и 

животновъдство 

Има отношение към процесите на трансформация на собствеността на територията на Парка. 

 Закон за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд Урежда 

възстановяването на правото на собственост върху горите и земите, от горския фонд - Има 

отношение към процесите на трансформация на собствеността върху горите и земите от 

горския фонд. 

Закон за енергетиката - Урежда обществените отношения, свързани с дейностите по 

производство, пренос и разпределение на енергия, както и търговия с електрическа и топлинна 

енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти.  Има отношение към постигане на дългосрочна цел 

за  ефикасно управление на парка -  6.1. Да се поддържа и оптимизира инфраструктурата в 

съответствие с изискванията на специалните закони и при спазване на природозащитните цели 

на парка и произтичащите от нея оперативни цели. 
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Регламентира правилата и дейностите, свързани с учредяване вещни права и  изграждането, 

поддържането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на 

надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на енергия на територията на 

парка и в прилежащите му територии. 

Закон за енергийната ефективност - Урежда обществените отношения, свързани с провеждането 

на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на 

енергия и предоставянето на енергийни услуги. Съответстваща дългосрочна цел - по управление и 

устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси. 

Има още отношение към физическото състояние и икономическата ефективност в управлението 

и поддържането на обектите и постигането на по-голям ефект от дейностите по тяхната 

рехабилитация. 

Закон за устройство на територията - Урежда обществените отношения, свързани с устройството  

на територията, инвестиционното проектиране, строителството и определя ограниченията върху 

собствеността за устройствени цели. С правилника за неговото прилагане и другите подзаконови 

нормативни актове са създадени конкретните правила и норми, свързани с дейностите по 

изпълнението му. Съответстваща дългосрочна цел по ефективно управление на туризма при 

съхраняване на  биологичното и ландшафтно разнообразие  - 3.1. Да се прецизират условията за 

пълноценно използване на рекреационния потенциал, като се търси хармонията между ползване и 

природозащита 

Има пряко отношение и към изпълнение на заложените оперативни цели за разработване на 

подробни устройствени планове за отделни урбанизирани части от парка, както и с оценката на 

състоянието и функционалното предназначение на инфраструктурата в парка по цел 6. 

Постигане на ефикасно управление на парка: 6.2 и 6.3. 

Има основополагащо въздействие върху устройството но прилежащите на парка територии. 

Закон за електронните съобщения – На предприятията, предоставящи електронни услуги и/или 

мрежи се учредяват сервитути.  

Този закон има отношение към реализиране на държавната политика за внедряване и 

усъвършенстване на мрежата от електронни услуги, за повишаване качеството на обитаване и 

въвеждане на нови технологии в обектите на територията на Парка.  

Закон за туризма - Урежда обществените отношения, свързани с управлението, регулирането и 

контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти.  
Има отношение към управлението на туристическата инфраструктура в парка, 

класифицирането на обектите  и тяхната категоризация. 
Закон за кадастъра и имотния регистър - Урежда организацията, финансирането, създаването, 

воденето и ползването на кадастралната карта и имотния регистър. 

Регламентира кадастъра като  съвкупност от основни данни за местоположението, границите и 

размерите на недвижимите имоти на територията на държавата набирани, представяни, поддържани 

в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред. 

Кадастърът обхваща и данни за правото на собственост върху недвижимите имоти, данни за 

другите вещни права върху недвижимите имоти, данни за държавните граници, границите на 

административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с 

еднакво трайно предназначение, данни за зони на ограничения върху поземлените имоти,. 
Данните и документите, предмет на кадастъра, са: 

  База за изследване и анализи относно развитието на всяка територия, очертават трайни 

тенденции и потребности, за вземане на управленчески решения и контрол. 

  Графичните материали са основа, върху която се създават актуалните устройствени 

решения. 

  Кадастърът и имотния регистър (намиращи се в двустранна взаимовръзка), 

индивидуализират собствеността. Те отразяват  и  ограничените вещни права и сервитути; 
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  Законът урежда създаването и поддържането на  специализираните карти, с особена 

значимост при управлението на защитените територии. 

Кадастралните карти и регистри, специализираните карти и не на последно място 

лесоустройствени планове, имат значителна тежест при създаването на Плана за управление на 

ПП „Витоша“ и постигане на всички заложени в него цели 

Закон за регионалното развитие - В приложното поле на този закон попадат планирането, 

програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по 

изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика за 

регионалното развитие; 

Закон за местното самоуправление и местната администрация - Урежда обществените 

отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация. Дефинира общината 

като самостоятелно юридическо лице, имащо право на собственост и самостоятелен общински 

бюджет. Чрез дейността на местните органи на държавната власт  и на местната администрация се 

провежда държавната политика по отношение на обществено икономическия и социален живот на 

територията на  съответната община, което в значителна степен се припокрива с интегрирания 

модел на управление на природните паркове.  
Закон за устройство и застрояване на Столична община. Разпорежда, че устройството на 

Природен парк „Витоша“ се осъществява съгласно плана за управление на парка и въз основа на 

подробни устройствени планове, изготвени в съответствие с плана за управление, при спазване 

изискванията на ЗЗТ и на ЗГ. В него се посочва още, че зелената система е съвкупност от 

съществуващите и предвидените озеленени площи в градския и околоградския район, както и 

рекреационните гори и горите в защитените територии и в нея се включва Природен парк 

„Витоша“. Съгласно ОУП на столицата ПП Витоша попада в Териториите за защита на природни 

обекти. 

Закон за управление на отпадъците - Регламентира мерките и контрола за защита на околната 

среда и човешкото   здраве   чрез   предотвратяване  или намаляване на вредното въздействие от 

 образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от 

използването на ресурси при  повишаване ефективността на това използване. 

Има пряко отношение към управление на отпадъците генерирани на територията на ПП 

“Витоша“. 

Подзаконови нормативни актове - Правилници за прилагане на законите, наредби, други  правила 

и норми от по-нисък ред. 

Други, в това число и отменени - Реституционни закони, Наредба-закон за защита на родната 
природа от 1936 г, Закон за защита на природата /1967-1998г, Закон за териториално и 
селищно устройство, Наредба за държавните имоти, Правилник за Народния парк Витоша и 
включените в него бранища” от 24.12.1938 г, ДВ, бр.5/1939г. – действащ от  създаването на 

Народен парк “Витоша” през 1934 г. до 1952 г. 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
Територията на парка попада  в три области, четири общини и в 15 землища на населени места, 

както следва: 

Област София град  
 Столична община – район “Витоша” - землища на бившите села Княжево, Бояна,  

Драгалевци, Симеоново и селата Мърчаево и  Владая; 

 Столична община – район “Панчарево” –землищата на  селата Бистрица и Железница. 

Софийска област  
 Община Самоков - землище на село Ярлово и малка част от землището на с. Ковачевци; 

Област Перник  
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 Община Перник - землища на селата: Рударци, Кладница, Чуйпетлово, Боснек и бившите 

села (заличени) Витошко и Крапец.  

 Община Радомир - землище на село Горна Диканя. 

 
1.3. ЗАКОНОВ  СТАТУТ  
 

ланд. арх. Димитринка Берберова 
 
1.3.1. Исторически преглед на статута и предназначението на територията на ПП „Витоша”  
 
1.3.1.1. Режими и функции до обявяване на ЗТ и причини за настъпилите последващи промени в 

статута на територията 

Първите документирани мерки за района на защитената територия са от края на ХІХ век. 

През 1893 г. Софийското окръжно управление издава заповеди с цел опазване на дивеча и борба с 

бракониерството, като се забранява лова на сърни, елени, кошути, диви кози, фазани и глухари на 

територията на Витоша и Софийски окръг. С Указ № 66 от 14 март 1903 г. на княз Фердинанд се 

разпорежда частните имоти около Владайска река да бъдат отчуждени в полза на държавата, за да 

се запазят водите. от замърсяване. Отчуждаването на тези имотите не  е изпълнено от страна на 

Софийската управа. 
На 27 август 1895 г. се е състоял знаменитият поход на Алеко Константинов към Черни връх, 

който поставя началото на организирания туризъм в България. 

В началото на 1926 г. в изпълнение на Постановление на Министерски съвет от 13 март 1926 

г. започва процедура по отчуждаване на високите части на Витоша в полза на държавата съгласно 

Закона за горите, Закона за отчуждаване на недвижимо имущество за държавна и обществена полза. 

Териториите са оценявани от специална оценителна комисия и заплатени на собствениците им от 

Държавното съкровище. 

Развитиетито на законовия статут на ПП „Витоша” и прекатегоризацията му съгласно Закона 

за защитените територии е както следва:  

С Постановление № IIIа 15422 от 27.10.1934 г. на Министерството на народното 

стопанство(ДВ, бр. 178 от 1934 г) са обявени границите на Народен 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. В Правилника са описани границите на парка 

и на двата резервата в него. Изработена е карта на Парк Витоша. Описани са подробно забранените 

и позволени дейности. 

През 1940 г. се изработва Правилник за строежите на Витоша. В него се определят 

местата в Парка и околностите му, където се допуска строителство, както и условията, при които 

строежът се разрешава.  
На 13.11.1951 г. Министерски съвет приема Постановление №1388, свързано с използването 

на Народния парк за отдих и спорт на трудещите се и санитарно-охранителните зони на 

територията му. 

С Постановление № 621 от 01.08.1952 г. на Министерски съвет площта на Народен парк 

Витоша е установена на 22725.8 ха.  

С ПМС № 987 от 22.12.1952 г. се утвърждава Плановото задание за изработване на 

Паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша. С ПМС №П-330 от 01.06.1953 г. 

се утвърждава идейният проект за устройството на Народен парк Витоша и управлението му се 

прехвърля от държавата на Столична община. 

Със Заповед на Комитета по опазване на околната среда № 1075 от 23.11.1981 г. е увеличена 

площта на Народен парк „Витоша”   от 22725.8 ха на 26547.0 ха. 
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Със Заповед № 82 от 08.02.1991 г. на Министерството на околната среда  площта на Народен 

парк „Витоша” е увеличена от 26547.0 ха на 26 606 ха.  

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 г.-2014 г., до приемане на нов 

план за управление. 

 

1.3.1.2. Хронограма на действалите 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 

 
 

ХРОНОГРАМА 
на действалите закони и подзаконова нормативна база в техния времеви обхват 

касаещи управлението на горски и земеделски имоти в ПП „Витоша” и 
тяхната регулация и управление 

 
№ Закони и подзаконова  

нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

1. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 
Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. 
бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., 
изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 
2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 
1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. 
бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., 
изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 
2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 
Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 
от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., 
изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 
2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 
Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

От 

11.11.1998г. 

продължава 

Урежда категориите 
защитени територии, 
тяхното предназнач. 
режим на опазване, 
ползване, обявяване 
и управление. 
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№ Закони и подзаконова  
нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

2.  ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 

Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. 

бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., 

изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 

2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 

Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 

от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. 

бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., 

изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 

2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 

2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 

2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 

Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 

28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 

23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 

от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. 

ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. 

ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. и 

доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., 

изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 

Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. 

бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. 

бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г. 

 

В сила от 

29.09.2002г. 

продължава 

Урежда:  
- опазването на 
околната среда; 
 - съхраняването на 
биолог.ичното 
разнообразие; 
- опазването и 
ползването на 
компонентите на 
околната среда; 
- осъществяването на 
контрол върху 
състоянието на 
околната среда и др. 

3. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ В сила от 

29.12.1997 до 

09.04.2011г. 

Урежда 
управлението, 
възпроизводатвото, 
Ползването и 
опазването на горите 
в Р България. 

4. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 
Приет с ПМС № 80 от 06.04.1998 г. 
Обн. ДВ. бр.41 от 10 Април 1998г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 
2002г., попр. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 
Април 2003г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 
от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. 
бр.98 от 6 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., 
изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 
2008г., изм. ДВ. бр.89 от 14 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.76 от 
28 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г. 
 

В сила от 

10.04.1998г. 

продължава 

Регламентира 
условията и реда за 
стопанисването, 
управлението, 
възпроизводството, 
ползването и 
опазването на горите 
и земите от горския 
фонд, както и 
отношенията, 
свързани с правото 
на собственост върху 
тях. 

5. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ 
Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., 
изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 
Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. 
бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 
2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 
от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и 
доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 
2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 
Ноември 2014г. 

В сила от 

09.04.2011г. 

продължава 

Урежда опазването, 
стопанисването и 
ползването на 
горските територии в  
Р България, с цел 
гарантиране на 
многофункционално 
и устойчиво 
управление на 
горските екосистеми 
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№ Закони и подзаконова  
нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 
2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 
от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. 
бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., 
изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 
2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 
Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. 
ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 
23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 
2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 
Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 
15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., 
изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. 
ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., 
изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 
2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 
Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. 
бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., 
изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 
20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., 
изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 
2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 
Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 
от 8 Март 

В сила от 

31.03.2001 г. 

продължава 

Урежда обществените 
отношения, свързани 
с устройството на 
територията, 
инвестиционното 
проектиране и 
строителството в  
Р България, и 
определя 
ограниченията върху 
собствеността за 
устройствени цели. 

 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 
2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 
10 Април 2012г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. 
бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., 
доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 
Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. 
ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 
Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. 
ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., 
изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 
от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и 
доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 
Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. 
ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 
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7. 

 
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА 
Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм. ДВ. бр.12 от 11 
Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.90 от 8 Ноември 1960г., изм. ДВ. 
бр.99 от 20 Декември 1963г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 1973г., 
изм. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.54 от 12 Юли 
1974г., изм. ДВ. бр.87 от 8 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.55 от 14 
Юли 1978г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.19 от 8 
Март 1985г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 1988г., изм. ДВ. 
бр.91 от 2 Декември 1988г., изм. ДВ. бр.38 от 19 Май 1989г., 
изм. ДВ. бр.31 от 17 Април 1990г., изм. ДВ. бр.77 от 17 
Септември 1991г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 1996г., изм. ДВ. 
бр.100 от 31 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 
1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.59 от 21 
Юли 2000г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 
от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. 
ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., 
изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 
Юни 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. 
бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 
2010г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 
Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. 

В сила от 

16.11.1951г. 

продължава 

Урежда 
собствеността, 
другите вещни права 
и тяхното 
придобиване, 
изгубване и защита, 
както и владението и 
вписванията. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 
Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 
1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., доп. ДВ. бр.61 от 31 
Юли 1997г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., доп. ДВ. 
бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 
1998г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 1 
Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. 
ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., 
изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Април 
2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 15 
Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., доп. ДВ. бр.93 от 
19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. 
бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 
2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 
от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 
2007г., изм. ДВ. 
бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. 
ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., 
изм. ДВ. 

В сила от 

01.01.1996г. 

продължава 

Урежда 
придобиването, 
управлението и 
разпореждането с 
имоти и движими 
вещи - държавна 
собственост, както и 
актуването на имоти 
- държавна 
собственост, освен 
ако в специален 
закон е предвидено 
друго. 
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 бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. 
ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. 
ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., 
изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 
Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. 
бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 
2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 
Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. 
ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 
2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 

  

9. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 

2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 

2008г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 

Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.25 

от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.93 

от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. 

бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. 

бр.69 от 3 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. 

ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 

2011г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2012г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 

2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.80 от 13 

Септември 2013г., изм. ДВ. бр.87 от 4 Октомври 2013г., доп. ДВ. 

бр.13 от 14 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., 

изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г. 

В сила от 

29.092006г. 

продължава 

Урежда условията и 
редът за прилагане на 
Закона за държавната 
собственост относно 
придобиването, 
управлението и 
разпореждането с 
имоти и вещи - 
държавна 
собственост, както и 
актуването и 
отписването от 
актовите книги на 
имотите - държавна 
собственост. 

 
10. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 
1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.22 от 24 
Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. 
бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. 
ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., 
изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 
1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., доп. ДВ. бр.34 от 6 
Април 2001г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. 
бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 
2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 
Август 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. 
бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. 
ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 
2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 
Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 
Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. 
бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., 
изм. и доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 
15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. 
бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., 
изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.105 от 19 
Декември 2014г. 

В сила от 

01.06.1996г. 

продължава 

 

Урежда 
придобиването, 
управлението и 
разпореждането с 
имоти и вещи - 
общинска 
собственост, освен 
ако в специален 
закон е предвидено 
друго. 



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  

| 22 

№ Закони и подзаконова  
нормативна база 

Времеви 
обхват 

Регулация и 
управление 

11. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 
Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 

2000г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 23 Март 

2001г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 28 

Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 

11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.64 

от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 

от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. 

бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., 

изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., 

изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., 

доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 

2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 

Ноември 2014г. 

В сила от 

27.04.1996г. 

продължава 

 

Урежда опазването от 
увреждане, 
възстановяването и 
подобряването на 
плодородието на 
земеделските земи и 
се определят 
условията и редът за 
промяна на тяхното 
предназначение. 

 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.100 от 31 Октомври 

1997г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 

Юни 2000г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 24 

Април 2001г., изм. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.31 от 4 

Април 2003г., изм. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004г., изм. ДВ. бр.75 от 12 

Септември 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. 

бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. ДВ. 

бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. 

ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. 

ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 8 Май 2012г. 

В сила от 

07.10.1996г. 

продължава 

 

Определя условията, 
реда, отговорностите, 
правата и 
задълженията на 
държавните и 
общинските органи, 
специализираните 
служби, физическите 
и юридическите лица 
при прилагане на 
Закона за опазване на 
земеделските земи  

 ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

В сила от 

04.031991г. 

продължава 

Урежда 
собствеността и 
ползуването на 
земеделските земи 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 

СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

(ЗСПЗЗ) 

В сила от 

03.051991г. 

продължава 

Урежда прилагането 
на  ЗСПЗЗ  

 
1.3.2. Актуален законов статут на Природен парк „Витоша”  
 
 
1.4.СОБСТВЕНОСТ 

арх. Мария Арабова-Бояджиева 
 

1.4.1 Статут на собственост , съгласно ЗЗТ 
Чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните 

резервати, посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени 

потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост. 
Чл. 10. (1) Собствеността на държавата, която не е изключителна държавна собственост, и на 
общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този 

закон, е публична. 
Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1  

(Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) 

I. РЕЗЕРВАТИ 

4. Бистришко бранище Н.п. "Витоша" ПМС 15422 27.Х.1934 г. 

      Зап. 106 24.I.1968 г. 

      Зап. 66 25.I.1991 г. 
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5. Торфено бранище Н.п. "Витоша" ПМС 16362 1.Х.1935 г. 

      Зап. 602 12.VIII.1980 г. 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 

от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., 

изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 

от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., 

изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 

Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., 

изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 
Извън ограниченията на чл.10 ал.2 и ал.5, право на собственост и на ограничени вещни права 

могат да придобиват физически лица и юридически, регистрирани по ТЗ или по ЗЮЛНЦ. 

 

1.4.2. ОСНОВНИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ върху територията на ПРИРОДЕН ПАРК 

„ВИТОША: - държавна, общинска  собственост  и собственост на физически и юридически лица. 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Собствеността принадлежи на държавата, на общините, на 

кооперациите и други юридически лица и на граждани. 

(Изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) Всички видове собственост се ползуват с еднакви възможности за 

развитие и закрила. 
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА 
Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.90 от 8 Ноември 1960г., изм. ДВ. бр.99 

от 20 Декември 1963г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 1973г., изм. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.54 от 12 Юли 1974г., 

изм. ДВ. бр.87 от 8 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.55 от 14 Юли 1978г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 

1985г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 1988г., изм. ДВ. бр.91 от 2 Декември 1988г., изм. ДВ. бр.38 от 19 Май 1989г., изм. ДВ. 

бр.31 от 17 Април 1990г., изм. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 1996г., изм. ДВ. бр.100 от 31 

Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г., 

изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 

Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. 

ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.57 от 

26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. 
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ: - Държавата удостоверява възникването, изменението и 

погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна собственост. 

 

ОБЩА ПЛОЩ 18 334.379 ХА; 

 Изключителната държавна собственост:  обхваща – резерватите  

- “Бистришко бранище”1 061.6 ха;  

- “Торфено бранище”  - 784.1 ха;  

 Публична държавна собственост: обхваща земите, горите и водите, държавна собственост; 

Предварителното проучване потвърждава относително голям дял на държавната собственост върху 

територията на парка, попадаща   в землищата на Бояна, Рударци, Горна Диканя, Чуйпетлово. 

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) (1) Имотите и вещите - публична държавна собственост, не 

могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Собствеността върху имоти - публична държавна собственост, 

не подлежи на възстановяване. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В 

случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху 

имоти - изключителна и публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени 

вещни права, когато това е необходимо за: 

1. изграждане на национален обект; 

2. трайно задоволяване на обществени потребности; 

3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 - 

когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно 

икономически нецелесъобразно. 
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(6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Ограничените вещни права по ал. 

5 не могат да се учредяват върху имоти - публична държавна собственост, свързани с 

националната сигурност и отбраната на страната. 
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 
В сила от 01.01.1996 г. 

 Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., доп. ДВ. бр.61 от 31 

Юли 1997г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., 

изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 

29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Април 2001г., изм. ДВ. 

бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., доп. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 

2004г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 

2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. 

бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., 

изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 

2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ.  

бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 

15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 

2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г. 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Общината удостоверява възникването, изменението и 

погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост. 

 

ОБЩА ПЛОЩ 3 698.657ХА.  

 

Относително голям  дял общинска собственост има в  землищата на Железница и  Ярлово. 

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в 

сила от 09.04.2011 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от 

общинския поземлен фонд и горските територии - общинска собственост, не могат да се 

придобиват по давност. 

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имотите и вещите - 

публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост 

на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени 

вещни права само в случаите, определени със закон. 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под 

общото ръководство и контрол на общинския съвет. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Редът за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, 

на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с 

наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните 

закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство. 
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 
В сила от 01.06.1996 г. 

Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.22 от 24 

Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. 

ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 

1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., доп. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. 

бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 

2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.54 

от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 

2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 

Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., 

изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.105 

от 19 Декември 2014г. 
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СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –  

ОБЩА ПЛОЩ Е 3 795.367 ХА. 

Относително голям дял има в  землищата на Княжево и Владая. 

 
СОБСТВЕНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, регистрирани  по ТЗ или ЗЮЛНЦ. 

В тази група попадат основно земите на религиозната общност - 71.232 ха., други – 52 121 ха, -

попадащи основно в землището на Драгалевци. . 

 

ВРЕМЕННО СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛОЩИ 
 Най-голям дял тази форма на собственост за предходни изследвания -1 049.194ха е имало в 

землищата на селата Бистрица  и Железница.  

Предвид временния и характер е необходимо е да се прецизират резултатите от протичащия 

процес на трансформация на собствеността към настоящия момент, с прогноза за увеличаване на 

дялът на собствеността на физически лица и общините. 

 

СЪСОБСТВЕНОСТ - площ 52.121 ха.  

Този вид собственост е свързан основно с възстановена собственост на наследници на физически 

лица и в този смисъл същите са притежатели на идеални части от поземлените имоти.  

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА – относно реализираното строителство на сграден фонд и 

инженерно-техническа инфраструктура. 

 

Към момента протича прецизиране на данните за площите, предмет на разпределение по 

различни признаци: видове собственост, начин на трайно ползване, административно-

териториална подчиненост. То  изисква допълнителен времеви ресурс, поради значителния 

обем от информация свързана с все още протичалия в изминалия 10 годишен период и 

неприключен към момента период на трансформация на собствеността. и  ще бъде 

допълнително визуализирано в таблици, графики и  картни материали в последващ етап. 

 

1.4.3. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, ТЕНДЕНЦИИ и ПРОБЛЕМИ. 
 

Основополагаща роля по отношение на режимите на ползване, поддържане, управление и развитие 

на територията на парка има периода на изминалите две десетилетия от гледна точка на : 

 Динамично променяща се нормативна база в отговор на нововъзникналите обществени 

потребности; 

 Преструктуриране на  правото на собствеността като държавна, общинска, собственост на 

физически лица и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. Отменена е Наредбата за държавните имоти. Създадени са и 

влизат в сила през 1996 г. Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, с 

което общото управление и контрол върху държавната собственост се поемат от министъра на 

икономиката, в последствие от министъра на регионалното развитие, чрез областните управители, а 

общинската собственост остава в управление на органите на местното самоуправление и местната 

администрация.  

 Влизат в сила новосъздадените реституционни закони, със съществено въздействие върху 

правото на собственост  - Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и Законът за 

възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд.  

Дейностите и процедурите, произтичащи от изпълнението на визираните закони и подзаконовите 

нормативни актове засягат и територията на ПП “Витоша“ в едно с реализираното върху нея 
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строителство, като оказват пряко въздействие върху собствеността с нейните реквизити и 

характеристики.  

Изводи: 
 Посочените обстоятелства обуславят стартирането на процес на трансформация на 
собствеността с далечен хоризонт на действие. Макар и със затихващи функции след две 

десетилетия, този процес не е приключил и към настоящия момент. 

 В отговор на променените правила, норми и потребности се регистрира и трайна тенденция 
(макар и недостатъчно интензивна), за рехабилитация на сградния фонд и инфраструктурата  

Проблеми: На този етап от обследването се очертава необходимостта от  изясняване на следните 

въпроси: 

 Взаимовръзката между отделните субекти, владеещи вещни права на територията на парка, 

реалното им участие в изпълнението на заложените в  Плана за управление цели и проекти и 

резултатите от същото. 

 Законосъобразността на изградената инженерна и техническа инфраструктура и реалните 

субекти, притежаващи вещните  права .  

 Наличието на неприключени процедури по възстановяване на собствеността, в т.ч. и 

възникнали правни спорове относно неправомерно възстановена собственост. 

 Наличието на актуални документи, легитимиращи държавната собственост. 

 

1.5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 
 
ланд. арх. Пламен Ненов 
 

1.5.1. Организационна структура и администрация. 
 

 Д ПП „Витоша“ е специализиран орган на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), към 

Министерството на земеделието и храните (МЗГ) на РБ. Функциите и структурата на Дирекцията на 

парка се определят от „Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на 

природните паркове“. Съгласно ЗЗТ и Закона за горите, Дирекцията е натоварена да осигурява 

изпълнението на ПУ и контрола на парка.  

 

 Основни институции имащи пряко отношение към ПП „Витоша“: 
- Министерство на земеделието и горите (МЗХ) - отговаря за горите, които са  държавна 

публична собственост, съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територии и има 

контрола на дейностите, извършени в тях според Закона за горите; 

o Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) - отговаря за горите, които са  държавна публична 

собственост,  издава разрешения за провеждане на масови мероприятия в горските територии и има 

контрола на дейностите, извършени в тях според Закона за горите и ЗЗТ; 

 Д ПП „Витоша“ - Дирекцията на Природен парк “Витоша” е част от структурите на ИАГ 

към МЗХ. Дирекция на Природен парк “Витоша” е в съответствие с категориите защитени 

територии, приети със ЗЗТ (обн. в ДВ бр.133 от 11. 11. 1998 г.); 

 РДГ София - отговаря за горите, които са  държавна публична собственост,  издава 

разрешения за  провеждане на масови мероприятия в горските територии и има контрола на 

дейностите, извършени в тях според Закона за горите. На територията на РДГ София са 

разположени части от 2 национални и 2 природни парка; 

 РДГ Кюстендил - отговаря за горите, които са  държавна публична собственост,  съгласува 

провеждане на масови мероприятия в горските територии и има контрола на дейностите, извършени 

в тях според Закона за горите; 
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 Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) - отговаря за горите, които са  държавна 

публична собственост,  съгласува провеждане на масови мероприятия в горските територии и има 

контрола на дейностите, извършени в тях; 

 ДГС „София“ - има правото да стопанисва, опазва и охранява горите,  съгласува провеждане 

на масови мероприятия в горските територии и да налага глоби в северната част на парка; 

 ДЛС „Витошко – Студена“ - има правото да стопанисва, опазва и охранява горите, съгласува 

провеждане на масови мероприятия в горските територии  и да налага глоби в южната част на 

парка; 

- Министерство на околната среда и водите - осъществява управлението, контрола и 

охраната на двата резервата на територията на парка – ”Бистришко бранище” и “Торфено бранище” 

съгласно ЗЗТ и Закона за биологичното разнообразие; 

o РИОСВ  София - осъществява контрол, свързан с опазване компонентите на околната среда 

в парковата територия, както и спазване на режима на Природния парк съгласно ПУ; 

o РИОСВ  Перник - осъществява контрол, свързан с опазване компонентите на околната 

среда в парковата територия, както и спазване на режима на Природния парк съгласно Плана за 

управление; 

o БД „Западнобеломорски район“ - БД са структурирани в райони за басейново управление, 

определени със Закона за водите и с Устройствения правилник на МОСВ. БД изпълнява планиращи, 

информационни и контролни функции съгласно Закона за водите; 

o БД „Дунавски район“ - Дирекцията изпълнява планиращи, информационни и контролни 

функции съгласно Закона за водите; 

o ИАОСВ - Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към МОСВ за 

осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола 

и опазването на околната среда в България. Тя проектира и управлява Националната система за 

мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на 

околната среда за територията на цялата страна; 

 

- Териториална администрация; 
o Област София-столица - Хармонично развитие на Столицата за превръщането й в 

привлекателен за живот и инвестиции европейски град, с ново качество на средата, която да 

отговори на предизвикателствата за достигане на европейските стандарти за столица на страна 

членка на ЕС; 
 Община Столична; 

o Област София - Областта осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за 

защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осигурява 

административен контрол. Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в 

областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между 

националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика; 
 Община Самоков - отговаря за горите, които са общинска публична собственост на 

територията на общината и упражнява контрол върху тях; 

o Област Перник; 
 Община Перник - отговаря за горите, които са общинска публична собственост на 

територията на общината и стопанисва, опазва и охранява горите, съгласува провеждане на масови 

мероприятия в горските територии и  упражнява контрол върху тях; 

 Община Радомир - отговаря за горите, които са общинска публична собственост на 

територията на общината и стопанисва, опазва и охранява горите, съгласува провеждане на масови 

мероприятия в горските територии и  упражнява контрол върху тях; 

- Научни институции; 
o Българска академия на науките; 

o Национален природонаучен музей; 
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o Институт по ботаника; 

o Институт по зоология; 

o Други; 

- Спортни организации: 
o Спортни клубове; 

o Спортни федерации; 

o Спортни асоциации; 

o Други; 

- Други ведомства, сдружения, организации и единици: 
o Регионално полицейско управление (6-то РПУ) - осъществява контрола върху нарушителите 

в парка; 

o Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН-район 6) - отговаря 

при сигнал за пожар и за пожарната безопасност на територията на парка; 

o Неправителствени организации; 

o Юридически и физически лица, собственици на гори, земи и водни площи в ЗТ - отговарят за 

горите, които са частна собственост в парка. Към тях се включват и хижите; 

o ПСС - Планинската спасителна служба (ПСС) е специализирана организация в състава на 

Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на закона за БЧК (27.09.1995 

г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС; 

o Други. 

 

Основни институции, имащи отношение към ПП „Витоша“,  техните връзки и  съподчиненост. 
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1.5.2. Персонал — функции 
 

Дирекцията на ПП “Витоша” е структура на Изпълнителната агенция по горите към 

Министерството на земеделието и храните. 

Като администрация (под друго име), Дирекцията функционира от 1935 г. – една година след 

обявяването на Витоша за защитена територия. През 1996 г. със заповед № 496 на Комитета по 

горите се създава Управление на Народен парк Витоша, а две години по-късно – със Заповед №194 

на Националното управление по горите към МЗГ се осъществява преобразуването на 

администрацията в Дирекция на Природен парк “Витоша” в съответствие с категориите защитени 

територии, приети със Закона за защитените територии (обн. в ДВ бр.133 от 11.11.1998 г.).  

Служителите в дирекциите работят въз основа на длъжностни характеристики в съответствие с 

правилник, утвърдени от директора.  
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Структура на управление и персонал на Д ПП „Витоша". 

 

 
 

 Структурата на управление, персонал и функции ТП ДГС „София" на територията на 
ПП „Витоша“. 
 

Площта на ПП „Витоша“, която попада в територията на ТП ДГС „София“, представлява един 

горскостопански участък – ГСУ „Витоша“ (към него има малка част от Люлин планина), който се 

ръководи от един старши лесничей. За осъществяване на охраната на участъка (със Заповед № 

590/17. 12. 2013 г. на директора) са обособени 4 охранителни участъка (Драгалевци – Симеоново, 

Ярема – Железница – Бистрица, Владая – Мърчаево, Княжево – Бояна) и са назначени трима горски 

надзиратели. 

 Функции по длъжности: 

- Длъжност „старши лесничей“ – ръководи, организира, контролира и отговаря за 

цялостната дейност на поверения му ГСУ; ръководи и участва в проучването, прогнозирането и 

осъществяване на дейности по залесяване, стопанисване и охрана на горите в участъка; контролира 

изпълнението на лесокултурните мероприятия и странични горски ползвания; организира и участва 

в маркирането, сортиментирането и комплектоването на лесосечния фонд в държавната 

собственост; извършва инвентаризация на горските култури; контролира дисциплината на ползване 

в участъка, провеждането на сечи, маркирането на лесосечния фонд; организира и контролира 

Структурни 
звена

ДЛЪЖНОСТ Образовател
на степен

Длъжностно 
 ниво от 

КДА/КДД

Наименование на 
длъжностното 

ниво от КДА/КДД

Вид 
правоотноше

ние 
Брой 

1 2 3 4 5 6 7

Директор магистър трудово 1

Заместник - директор магистър трудово 2

Главен счетоводител магистър 8 Експертно ниво 4 служебно 1

Счетоводител магистър 12 Ниво специалист 2 трудово 2

Юристконсулт магистър 11 Експертно ниво 7 служебно 1

Технически сътрудник - деловодител
средно 

специално
13 Ниво сътрудник трудово 1

Изпълнител - куриер - чистач
средно 

специално
14 Ниво изпълнител трудово 1

Шофьор - снабдител магистър 14 Ниво изпълнител трудово 1

Главен експерт "Връзки с обществеността" магистър 9 Експертно ниво 5 служебно 1

Главен експерт  "Инфраструктура" магистър 9 Експертно ниво 5 служебно 1

Старши експерт "Флора" магистър 10 Експертно ниво 6 служебно 1

Старши експерт "Реализиране на проекти и 

връзки с донори"
магистър 10 Експертно ниво 6 служебно 1

Младши експерт "Фауна" магистър 11 Експертно ниво 7 служебно 1

Главен специалист "ГИС" магистър 11 Ниво специалист 1 трудово 1

Главен специалист "План за управление" магистър 11 Ниво специалист 1 трудово 1

Старши специалист "Туризъм" 1

Старши специалист "ИО и НПИЦ" магистър 12 Ниво специалист 2 трудово 2

Старши специалист "Екологично 

обрузование и работа с доброволци"
бакалавър 12 Ниво специалист 2 трудово 1

Старши специалист "Ползване и опазване 

на природните ресурси"
магистър 12 Ниво специалист 2 трудово 1

„Контрол и 
охрана”

Главен експерт  "Охрана на горите и 

земите от горския фонд"
магистър 9 Експертно ниво 5 служебно 1

23ОБЩО:

„Биоразнооб
разие, 

планове, 
програми и 

проекти“

“Администр
ативни, 

финансови 
и правни 
дейности“
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провеждането на есеннопатологично обследване на насажденията; организира и контролира 

спазването на противопожарните правила в района на участъка; 

- Длъжност „горски надзирател“ – опазва поверената му горска територия на охранителния 

участък; следи за спазването на правилата за сеч, паша, лов и други ползвания от горите, опазването 

на съоръженията, сгради, гранични и други знаци и обекти;следи за спазването на 

противопожарните правила, а при пожар предприема действия за неговото ограничаване и 

потушаване; следи за появата на болести, вредители и други повреди; опазва защитените видове 

животни и растения и следи за спазването на режимите на защитените територии и защитените 

зони; дава предписания при констатиране на пропуски и нарушения; съставя актове за установяване 

на административни нарушения; участва в маркирането на лесосечния фонд; издава превозни 

билети за транспортиране на дървесина. 

 

 Структури и функции на областни и общински администрации, имащи отношение към 
парка. 
 

- Столична община: 
o Направление ''Зелена система, екология и земеползване''; 

 Дирекция ''Общински земи, гори, водни обекти и околна среда'' - Осигурява пряко и 

ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ, ЗВСГЗГФ, ЗВ, ЗОС, както и други стратегически и 

програмни документи на международно, национално и общинско ниво; 

 ОП „Управление на общински земи и гори“ - Организира извършването на предвидените от 

съответната структура на ИАГ в лесоустройствения проект за територията мероприятия, отнасящи 

се за Общинския горски фонд (ОГФ). Организиране охраната на Общинския горски фонд (ОГФ), 

включително и мероприятията за борба с болести и вредители, пожари и каламитети; 

o Направление ''Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ 

 Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ - създава условия за реализиране на 

общинските програмни документи в областта на физическото възпитание, спорта и младежките 

дейности. 

 

- Община Перник: 
o Отдел образувание, култура и духовно развитие; 

o Общински съвет; 

 Постоянна комисия „ Децата, младежта, спорта и туризма”. 

 

- Община Самоков: 
o Дирекция „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска собственост” - 

осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на 

общинската собственост; организира и координира изпълнението на задачите в областта на 

общинското горско стопанство; 

o Дирекция „Териториално и селищно устройство и европейски програми” - осъществява 

дейностите за изпълнение на общината по устройство на територията; 

 Отдел „ Европейски проекти”. 
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1.5.3. Материално-техническо обезпечаване 
 

 Материално-техническо обезпечаване на Д ПП „Витоша“ 

№ Материално - техническо обезпечаване Брой 

Сграден фонд 
1 Екостационар "Белите брези" 2012 г. - собствен             1      

Транспортни средства 
1 Тойота Хайлукс             1      

2 Лада Нива             2      

3 Опел Астра             1      

4 Моторна шейна Bombarier /Linx/             1      

Комуникационни връзки 
1 Фиксирани Виваком             3      

2 Мобилни Виваком           21      

3 Интернет Виваком и Пауърнет             2      

Офис - Оборудване и оборудване за теренна работа 
1 Преносим компютр HP PROBOOK 4540s             3      

2 Преносим компютр Acer ULTRBOOK S3-391             1      

3 Компютри и хардуерно оборудване            14      

4 Обектив 400 мм с конвентор и филтър             1      

5 GPS устройства             2      

6 Преносим компютър - Нашийник GPS - GSM              4      

7 Лазерен принтер - цветен             1      

8 Капани за мечки             1      

9 Устройство Trimble Geoexplorer 6000 XH             1      

10 GPS Trimble             7      

11 Стопански инвентар Екостационар             1      

12 Огледален Рефлексен Фотоапарат Canon             1      

13 Фенер за създаване на импулси Korala65LCD             1      

14 Hanhed terminal RCD-04             1      

15 Барескоп             1      

16 Радиостанция ICOM              3      

17 Преносим компютър - Нашийник GPS - GSM             6      

18 Лазерно мултифункционално устройство             2      

19 Безжична Метериологична станция Primus             3      

20 Термална камера GSCI TIM-14TTX             1      

21 Комплект очила за нощно виждане             1      

22 Протектор Benq MX722             2      

23 Бинокулярен микроскоп BIOREX-2,5601 KONUS             1      

24 Монитор Samsung LFD MD46B             2      

Други 
1 Ъглов бар Екостационар             1      
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2 Шкаф за вграждане, мивка,котлон,фурна Екостационар             1      

3 Дърводелски тезгях Екостационар             1      

4 Конвертор ZEM/CAD             1      

5 Прирастов свредел 2 бр.             2      

6 Ултра звуков висотомер, масломер, далекомер             1      

7 Бинокъл Olimpus 10x42 EXWPI              3      

8 Бинокъл Swarovski SLC HD 10x42Olimpus 10x42 EXWPI              2      

9 Инверторен климатик             1      

10 Климатик конвекторен              3      

11 Софтуер ГИС             1      

12 Софтуер Trimble TrraSync за ГНСС устройство             1      

13 Софтуер за настолен компютър GPS Pathfinder Office             1      

14 Приложение за пространствен ГИС анализ              2      

15 Софтуер за мобилни компютри             1      

 

 Материално-техническото обезпечаване на ДП ДГС „София". 
 
 Материално-техническо обезпечаване на ДП ДГС „София". 

№ Материално - техническо обезпечаване Брой 

Сграден фонд 
1 Горски дом "Витоша" - в м. Ветровала             1      

Транспортни средства 
1 Тойота „Хайлукс“             2      

2 "УАЗ 31514"             1      

Оборудване за теренна работа 
1 GPS устройства             2      

2 Моторен трион             2      

3 Моторна пръскачка             1      

 

 Материално-техническото обезпечаване на ДП ДЛС „Витошко-Студена" 

….. 

1.5.4. Финансиране 

 

 Д ПП „Витоша“ 
Проекти с външно финансиране: 

Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез 

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

- „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша” 

  Обща стойност на проекта: 1 280 198 лв.  

  Период на изпълнение на проекта: 2009 г. – 2012 г. 

- „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – 

Фаза ІІ” 

  Обща стойност на проекта: 1 899 975 лв. 

  Период на изпълнение на проекта: 17.01.2012 г. - 17.05.2015 г. 
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- „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша ” 

  Обща стойност на проекта: 5 240 300 лв. 

  Период на изпълнение на проекта: 30.07.2012 г. - 31.03.2015 г. 

 

 ДП ДГС „София". 
За периода  2005 – 2013 г.,  ДП ДГС „София" няма регистрирани чужди източници на финансиране. 

Всички дейности и мероприятия се предвиждат и осигуряват от стопанската дейност на ДП ДГС 

„София". 

 ДП ДЛС „Витошко-Студена". 
 

1.5.5. Други държавни, общински и обществени организации. 
 

1.5.6. Други органи имащи отношение към ПП „Витоша“, описание и функции. 
 
 БЧК - Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст 

на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст 

и Червения полумесец (Неговата цел е да закриля живота и здравето на човека, както и да изисква 

уважение към човешката личност. Той способства за установяването на взаимно разбирателство, 

дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи). БЧК осъществява своята дейност в 

съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 

1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки 

принципи, установени от международните конференции на Червения кръст. 

o ПСС - Планинската спасителна служба е специализирана организация в състава на 

Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на закона за БЧК (27.09.1995 

г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС. С посочения закон държавата 

е възложила на БЧК да извършва дейността "планинско спасяване" чрез Планинската спасителна 

служба. ПСС е единствената организация в България, която се занимава с планинско спасяване и 

като такава е призната и е член на Международната организация за планинско спасяване IKAR от 

1971 г. ПСС развива своята дейност в съответствие с принципите на Червения кръст и своите 

традиции; 
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 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НА ПП „ВИТОША“ 
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 ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР НА ПП „ВИТОША“ 

 
Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

 

за заемане на длъжността:  заместник - директор 

в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
 

Образование: висше  
Начален ранг за заемане на длъжността:  

Професионална квалификация:  
 Познаване на институционални структури и изискванията на българското законодателство 

в областта на горското стопанство, защитените територии и опазване на околната среда 

 Познаване и опит с Европейското законодателство (Директиви), програми изисквания в 

областта на горското стопанство, опазване на околната среда, съхраняване на 

биоразнообразието и управление на ЗТ.  

Допълнителна квалификация:  
 Административни и организаторски умения.  

 Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани 

софтуерни продукти . 

 Умение за работа с офис техника.  

Специфична квалификация:  
 да познава действащата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни 

актове), КТ, вътрешните правила на ДПП Витоша, вътрешно и международно 

законодателство. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 

 Планира и контролира извършването на всички дейности извършвани от служителите на 

ДПП Витоша при изпълнение функциите и задачите на Дирекцията на парка. 

 Контролира дейността по възстановяване на земите и горите от горския и 

селскостопанския фонд; 

 Контролира организирането и провеждането на образователни програми с местното 

население и посетителите на парка и изграждането и функционирането на посетителски и 

информационни центрове. 

 Контролира изграждането и поддържането на туристически маршрути,кътове за 

почивка,информационни табла,заслони и други паркови и архитектурни елементи. 

 Контролира подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и 

програми. 

 Организира, ръководи и контролира работата на гл.счетоводител на ДПП 

 

 Организира, ръководи и контролира всички дейности свързани с Човешки ресурси  



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
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2013 г.“ 
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 Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на 

просветни и образователни програми. 

 Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация във всички 

области със заинтересованите държавни, обществени и научни организации и граждани. 

 Планира и изпълнява дейности за изпълнение на Плана за управление в рамките на своята 

компетентност, като ръководител на служителите в ДПП Витоша.  

 Да осъществява периодични прегледи на организационната структута и да я подържа в 

съответствие с нормативните актове и вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 Длъжен е да докладва за административни пропуски и нарушения създаващи 

предпоставки за нередности, измами и злоупотреби. 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: заместник директор, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в 

структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша и ИАГ, МОСВ, РИОСВ, СО, НПО. 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от Директора на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

Умения за решаване на конфликти; способност за координация, способност за организиране и 

ефективна координация на дейността на служителите в Дирекцията.. Емоционална устойчивост, 

тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, 

лоялност и честност. Умение за поемане на лична отговорност и съблюдаване на интересите на 

ДПП Витоша. 

 

Изготвил: ......................................... 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността заместник директор в ДПП Витоша. 

 

дата: 08.08.2012 г.      ....................................... 

(подпис на служителя) 

 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
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 ГЛАВЕН-СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПП “ВИТОША” 

 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

 

за заемане на длъжността:  главен  – счетоводител 

в Дирекция на Природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на Природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
 

Образование: висше икономическо - бакалавър - икономист 

Начален ранг за заемане на длъжността: IV младши 

Професионален опит: минимум 3 години в сферата на публичните финанси  

Професионална квалификация:  

- да познава общите икономически изисквания на пазарната икономика; 

- да познава Закона за счетоводната отчетност и Националния сметкоплан, да познава 

първичните документи и да умее да изготвя правилно такива, счетоводните стандарти, КТ и 

всички нормативни документи свързани с работата му; 

- да познава принципа на машинната обработка на счетоводната информация; 

- да умее да изготвя ведомости за заплати и да борави с парични средства. 

Допълнителна квалификация:  

- работа със счетоводен софтуер 

- отлична компютърна грамотност – Word, Excel, Power point 

- добро ниво на владеене на чужд език; 

Специфична квалификация:  

  Да познава действащата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни 

актове), КТ, вътрешните правила на ДПП Витоша за организация на РЗ, вътрешно-ведомствени 

нормативни документи, ПУ на ДПП Витоша, закона за обществените поръчки; 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 
    Да организира, ръководи, контролира и отговаря за финансовата дейност, финансовото 

планиране, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; 

     Контролира правилното съхраняване и ползване на счетоводната информация 

   Участва, организира и контролира редовно и правилно провеждане на годишните и 

извънредните инвентаризации,  и отразяването на резултатите от тях; 

   Организира вътрешно-финансовия контрол в ДПП Витоша; 

   Организира отчетността на финансовите, разчетните и кредитните операции, като 

контролира  законността, своевременността и начина за най-рационално използване на тези 

средства за изпълнение на задачите по разчетите за всички дейности и за капитални разходи; 

     Разработва и ръководи разработването на вътрешни документи, свързани с организацията на 

вътрешно-финансовия контрол, правилата за формиране на работната заплата; 

     Организира и отговаря за своевременното осигуряване на ръководството на Дирекцията с 

финансово-счетоводна информация, като извършва системно анализ на финансовото състояние 

на Дирекцията и докладва на ръководството ; 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
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     Организира, координира,  консултира,  контролира и заверява с подпис планирането и 

изпълнението от ДПП, на дейностите, за които отговаря, в т.ч. предлага корекции на планирането 

или изпълнението, а също административни и/или имуществени санкции на провинили се в 

изпълнението  длъжностни лица и фирми; 

  Проверява, обобщава и заверява с подпис  данните и информацията на Дирекцията за 

финансово-счетоводната дейност 

   Извършва цялостно обобщаване на финансовата информацията за всички дейности и заверява с 

подпис. 

 Да осигурява хронологично регистриране, пълно обхващане и съхраняване на счетоводната 

документация; 

Изготвяне на счетоводна справка за дейността на парка в края на всеки отчетен период; 

Предоставяне информация за състоянието на активите и пасивите, която е необходима за 

управление на предприятието и отчетите към висшестоящите органи и НСИ; 

Да води съгласно Закона за счетоводството необходимите регистри за счетоводно отчитане; 

Съхранява поверените му материални ценности; 

Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и 

програми. 

Други задължения възложени с писмени заповеди от Директора на ДПП Витоша. 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: главен - счетоводител, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в 

структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

Функционални връзки и взаимоотношения: 

При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ и МЗХ. 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 

Познаване на законовата уредба, касаеща дейността му. Много добри аналитични умения 

и способност за разрешаване на проблеми. Умения за самостоятелна работа и работа в екип. 

Способност за координация и концентрация. Емоционална устойчивост, тактичност, 

комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност и 

честност. Умение за поемане на лична отговорност. Способност за приоритизиране на задачите 

при ограничено време и ресурси. Способност за анализиране в кратки срокове и стресови 

ситуации на комплексна информация и големи масиви от данни и оперативни документи. 

 

Изготвил: ......................................... 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността главен- счетоводител в ДПП Витоша 

 

дата: 01.04.2013       ....................................... 

(подпис на служителя) 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
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 СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

 

за заемане на длъжността: счетоводител 

в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
 

Образование: висше 

Професионална квалификация:  
 Познаване на Закона за счетоводната отчетност и Националния сметкоплан 

 Познаване на изискванията за изготвяне ведомости за заплати и да борави с парични 

средства. 

 Познаване на  принципа на машинната обработка на счетоводната информация; 

 Познаване на първичните документи и да умее да изготвя правилно такива, счетоводните 

стандарти; Кодекса на труда и всички нормативни документи. 

 Познаване на програмното бюджетиране. 

Допълнителна квалификация:  
 Умения за работа в екип. 

 Умения за комуникация.  

 Добро владеене на български и английски език - писмено и говоримо. 

 Умения за работа с MS Office и със специализирани софтуерни продукти . 

 Умение за работа с офис техника.  

 

Специфична квалификация:  
 да познава действуващата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни 

актове),  

 Кодекса на труда, вътрешните правила на ДПП Витоша за организация на РЗ, вътрешно-

ведомствени нормативни документи. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 

 Изготвя ведомости за заплати, съгласно утвърденото щатно разписание от ИАГ. 

 Подпомага счетоводното обслужване под надзора на главния счетоводител, свързано 

прилагането на ЗС и изискванията на ИАГ. 

 Завежда личен състав в ДПП Витоша, като изготвя и съхранява съответната 

документация съгласно изискванията на нормативните документи. 

 Подпомага работата по организиране и провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки 

 Следи за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекта, 

финансиран от фондовете на Европейския съюз.  

 Служителя е длъжен да докладва за административни пропуски и нарушения 

създаващи предпоставки за нередности, измами и злоупотреби. 



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.“ 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: счетоводител, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в структурата на 

ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша ,  служителя е пряко  

подчинен на Директора 

 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите  задължения  служителя осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ и НАП. 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 

 Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за 

самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, 

организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична 

отговорност.  

 

Изготвил: ......................................... 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността оперативен счетоводител в ДПП Витоша 

 

дата: 19.01.2015 г.                            ....................................... 

(подпис на служителя) 



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.“ 
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  ЮРИСКОНСУЛТ 

 

 



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.“ 
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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.“ 
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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.“ 
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СЕКРЕТАР - ДЕЛОВОДИТЕЛ 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

 

за заемане на длъжността: секретар - деловодител 
в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образование: средно 

Професионална квалификация:  
 Познаване на методите за съхраняване на материални ценности и водене на 

деловодството. 

 Познаване и опит при извършването на инвентаризации на материалните ценности. 

 Познаване на вътрешните нормативи на ИАГ за служебното работно облекло. 

Допълнителна квалификация:  
 Умения за работа в екип.. 

 Умения за комуникация. . 

 Умения за работа с Word, Excel и Internet  

 Умение за работа с офис техника.  

 

Специфична квалификация:  
- Да познава вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 

 Обезпечава деловодно входяща и изходяща кореспонденция и всички останали документи 

на ДПП Витоша. 

 Води личните картони на служителите в ДПП Витоша като следи за сроковете на 

износване на служебното работно облекло. 

 Ежегодно извършва инвентаризация на материалните ценности в ДПП Витоша. 

 Закупува необходимите материали за нормалното протичане на работата в парковата 

дирекция, по предварителни заявки от служителите. 

 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: секретар – деловодител, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в 

структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ и други 



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.“ 
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ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 

 Умения за самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, 

комуникативност, организираност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична 

отговорност.  

 

Изготвил: ......................................... 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността домакин в ДПП Витоша 

 

дата: ..................................       ....................................... 

(подпис на служителя) 



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.“ 
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 ЧИСТАЧ- КУРИЕР 

 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

за заемане на длъжността:  чистач- куриер 

в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
 

Образование: средно 

Начален ранг за заемане на длъжността: ...... 

Професионална квалификация:  
- Познаване на предназначението, свойствата и безопасното използване на препаратите за 

почистване и дезинфекция и целесъобразната и рационалната им употреба.. 

- Познаване на предназначението и експлоатационния режим на съоръженията които използва за 

осъществяване на почистването. 

- Познаване на ведомствата и службите с които контактува ДПП Витоша. 

 
Допълнителна квалификация:  
- Умения за работа в екип.. 

- Умения за комуникация.  

 

Специфична квалификация:  
- да познава вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 
 

-Цялостно почистване на помещенията, включващо подходящо почистване на под в зависимост 

от настилката, периодично почистване на прозорците в помещенията и поддържането им в 

задоволително състояние според климатичните условия. 

-Ежедневно почиства от прах и замърсяване обзавеждането в помещенията и техническото 

оборудване при спазване правилата за експлоатация. 

-Следи за наличието на петна и наслагания по стени, под, таван, обзавеждане и оборудване и 

осъществява своевременното им отстраняване, без да бъдат засегнати почистваните 

повърхности. 

-Почиства и дезинфекцира два пъти дневно - сутрин и вечер, а при необходимост и по-често 

санитарните помещения. 

-При реализация на дейността си спазва правилата за правилното и безопасно използване на 

почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на останалите служители на 

дружеството. 

-Почиства след употреба машините и съоръженията, използвани при почистването. 

-Използва лични предпазни средства при осъществяване на дейността си и се грижи за 

собствената си безопасност.  

-Почиства прилежащите територии на сградите и помещенията, които се използват от 

Дирекцията и следи за добрия им външен вид по отношение на хигиената. 



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.“ 
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-Почиства снега и обезопасява подстъпите към работните помещения през зимния период. 

-Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор. 

-Осигурява навременното разнасяне на кореспонденцията на служителите на ДПП Витоша. 

 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: чистач- куриер, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в структурата на 

ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ДАГ, ДСГ София, ДЛС Студена-

ВитошкоМОСВ, РИОСВ София и длуги. 

 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 

Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, организираност, отговорност, 

лоялност и честност.  

 

Изготвил: ......................................... 

 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността експерт по охрана на земите и горите от горския фонд в ДПП Витоша 

 

 

 

дата: ..................................       ....................................... 

(подпис на служителя) 



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.“ 
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ШОФЬОР - СНАБДИТЕЛ 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

за заемане на длъжността: шофьор - снабдител 

в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
 

Образование: Средно 

Начален ранг за заемане на длъжността: ...... 

 
Професионална квалификация:  
- Притежаване на свидетелство за управление на МПС, категория В 

- Опит при шофиране в пресечена местност. 

-Познаване на Закона за движение по пътищата и свързаните с него нормативни актове. 

 
Допълнителна квалификация:  
- Средно специално образование ДВГ, допълнителни шофьорски категории и автомонтьорски 

умения са предимство. 

- Умения за работа в екип. 

- Умения за комуникация. . 

- Умения за работа с Word, Excel и Internet  

- Умение за работа с офис техника.  

 

Специфична квалификация:  
- Да познава вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 
 

- Да познава основните технически характеристики и общото устройство на превозното средство, 

което шофира, както и да следи за поддръжката на автомобила в изправен и годен за ползване 

вид, като следи и за поддържана на необходимото ниво хигиена. 

- Да снабдява с нужните консумативи, осигуряващи безаварийно експлоатиране на МПС в ДПП 

Витоша. 

- Да следи превозното средство да е заредено с необходимите консумативи при експлоатация на 

дълги разстояния, при зимни и неблагоприятни условия. 

- Преди предприемане на далечна дестинация задължително да извърши външен оглед на 

автомобила, да провели наличното гориво, охладителната течност, масло, гуми, състоянието и 

работата на двигателя, скоростната кутия, кормилно управление, осветление, спирачки и 

останалите механизми и връзки, осигуряващи нормалната експлоатация на автомобила. 

- Отговаря за представянето на автомобила на технически прегледи и следи за спазването на 

тяхната периодичност. 



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“ 
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- Осигурява коректно, безаварийно и професионално кормуване, като в максимална степен 

обезпечава живота и здравето на пътниците. 

- Попълва пътни листи, отразяващи вярно и точно изминатите маршрути и километри, както и 

разхода на гориво. 

 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: шофьор - снабдител, съгласно утвърдено щатно разписание, е включена в 

структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, Изпълнителна агенция по горит, 

Контролни органи и други. 

 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 

 Способност за координация, способност за концентрация и запазване на самообладание в 

стресови ситуации на пътя. Умения за самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална 

устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, лоялност и 

честност. Умение за поемане на лична отговорност.  

 

Изготвил: ......................................... 

 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността шофьор в ДПП Витоша 

 

 

 (подпис на служителя) 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 
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 ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 
Длъжностна характеристика на длъжността: „Главен експерт по връзки с обществеността”  
 
 
I. Обща информация. 
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“  

Длъжност:  Главен експерт.  

Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 9. 

Категория администрация: 

Код по НКПД: 24226041. 

Точно наименование на длъжността: „Главен експерт по връзки с обществеността”  

  
II. Място на длъжността в организацията. 
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Длъжност:  „Главен експерт по връзки с обществеността”   
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма. 

 

III. Основна цел на длъжността: 
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител; 

- инициативност; 

- креативност; 

- компютърна грамотност; 

- да познава основни положения на трудовото законодателство; 

- работа в екип; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

 

 IV. Области на дейност: 
 
1. Координиране на дейностите по връзки с обшествеността от страна на администрацията на ДПП 

„Витоша“. Координация и организация по провеждане на образователни програми и мероприятия с 

местното население и посетители на парка. Представяне на дейността на ДПП и ПП „Витоша“ пред 

масмедиите и обществеността. Работа по координиране издателската дейност на ДПП „Витоша“ – 

информационни, рекламни, научни, образователни и др. печатни и филмови материали, свързани с 

ПП „Витоша“ 

 
V. Преки задължения: 
        

  1 .  Поддържа връзки и координира дейността на ДПП „Витоша” с ИАГ и неговите териториални 

поделения, РДГ, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, МОСВ, РИОСВ, централни и местни администрации, 

кметствата, общинските администрации, областните администрации, средствата за масова 

информация, учебните заведения, неправителствените природозащитни организации, туристически 

и спортни дружества и клубове и др.; 

  2. Планира, организира и координира провеждането на образователни програми с местното 
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население и посетителите на парка; 

  3. Организира изграждането и функционирането на главните и второстепенни посетителски и 

информационни центрове на парка; 

  4. Планира и координира разработването, издаването и изработването на информационни, 

рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парка; 

  5. Осигурява условия и участва в провеждането на научно-изследователски програми; 

  6. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на ДПП; 

  7. Подготвя и разпраща документите, свързани с дейността на Консултативния съвет и изпълнява 

функциите на негов секретар; 

  8. Като представител на ДПП „Витоша” участва в различни проекти, свързани с дейности 

провеждани на територията на парка; 

  9. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.  

 

VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.  
Работата се възлага от директора на Дирекция на природен парк „Витоша“ 

Отчита се пред директора на Дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във 

връзка с касовите документи. 

 

VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и 
ресурсите.  
1.Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно  КТ и ЗДСл; 

2.Да спазва Устройствения правилник на Дирекция на природен парк „Витоша", вътрешните правила 

и разпорежданията на директора; 

3.Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му имущество; 

4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП „Витоша“, като поддържа 

контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ и нейните 

териториални поделения, МОСВ, РИОСВ, РДГ, ЮЗДП, ДГС, ДЛС, с местната областна и общинска 

власт, с обществени, научни, просветни и неправителствени организации, с представители на 

средствата за масово осведомяване, с предприятията със сходен предмет на дейност, по отношение 

на дейността;  

5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка, 

изпълнители по договори на дейности в ПП, ръководството и служителите на ДПП „Витоша“, като 

спазва Етичния кодекс на ИАГ и Хартата на клиента на ДПП. 

 
VIII. Вземане на решения. 
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно. 

 

IX. Контакти. 
Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с директора на Дирекцията и 

служителите на ДПП „Витоша“. Контактува с представители на нестопански организации и 

институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни 

паркове на територията на страната, с ИАГ, РДГ, МОСВ. РИОСВ, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, средствата за 

масово осведомяване, с фирми със сходна на ДПП „Витоша” дейност. С клиенти и изпълнители на  

дейности и проекти на ПП „Витоша“ 

 

X. Изисквания за заемане на длъжността. 
1. Образователна степен – висше образование, бакалавър;  

2. Минималено изискуем профисионален опит: 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши ранг; 

3. Компютърна грамотност:Word, Excel, Internet, Power Point и и при необходимост със 
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специализирани софтуерни продукти;   

4. Знания: Служителят следва да познава: Служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, 

Устройствен правилник на Дирекция на природен парк „Витоша", Правилник за вътрешния трудов 

ред, Етичен кодекс на ИАГ, Харта на клиента на ДПП, правила за здравословни и безопасни условия 

на труд, други вътрешни актове на Дирекцията. Нормативна база - Закон за горите, Закон за 

обществените поръчки, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон 

за опазване на околната среда, Закон за лова и дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, 

Конвенция за опазване на световното културно и историческо наследство и други законови и 

подзаконови актове, свързани със защитените територии.  

5. Отлично владеене на български език. Добро владеене на чужд/и езици. 

 

XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността. 
Умения: 

1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): креативност, умения 

за комуникация, организираност, издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, 

лоялност.  

2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от 

личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или 

служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото 

доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на 

работодателя.  

Дата:   

 

 

Утвърдена от:  

Директор на дирекция на природен парк „Витоша“  

Дата: 07.06.2013 г. 

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр. 

 

............................................................................................................................................................    ( име, 

презиме, фамилия, длъжност, дата ) 
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 ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 
Длъжностна характеристика на длъжността: „Главен експерт по паркова инфраструктура”  
 
 
I. Обща информация. 
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“  

Длъжност:  Главен експерт.  

Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 9. 

Категория администрация: 

Код по НКПД: 24226041. 

Точно наименование на длъжността: „Главен експерт по паркова инфраструктура”  

  
II. Място на длъжността в организацията. 
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Длъжност:  „Главен експерт по паркова инфратсруктура”   
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма. 

 

III. Основна цел на длъжността: 
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител; 

- инициативност; 

- компютърна грамотност; 

- да познава основни положения на трудовото законодателство; 

- работа в екип; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

 

 IV. Области на дейност: 
 

1. Координира работата и осъшествява контрол на всички строителни и ремонтни инфратструктурни 

дейности на територията на ДПП „Витоша“. Осигуряване на безопастност на посетителите и всички 

мероприятия  за опазване на околната среда. 

 

V. Преки задължения: 
        

  1. Контролира всички ремонтни, строителни, инфраструктурни, рекреационни и туристически 

дейности в границите на парка;  

  2. Следи за съблюдаването на ПУ в частите му: строителство, инфраструктура, рекреационен 

капацитет, мероприятия за осигуряване безопасността на посетителите и мероприятия за опазване на 

околната среда; 

  3. Участва в планирането и контролира изграждането и поддържането на туристически маршрути, 

кътове за отдих, информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за 

нуждите на отдиха и туризма; 

  4. Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП, ЛУП; 

  5. Осигурява условия и участва в провеждането на научно-изследователски програми; 

  6. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата 
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дирекция; 

  7. Осигурява и извършва постоянен специализиран  мониторинг; 

  8. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.  

 

VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.  

Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша“. 

Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във 

връзка с касовите документи. 

 

VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и 
ресурсите.  
1.Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно  КТ и ЗДСл; 

2.Да спазва Устройствения правилник на Дирекция на природен парк „Витоша", вътрешните правила 

и разпорежданията на директора; 

3.Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му имущество; 

4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП „Витоша“, като поддържа 

контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ и нейните 

териториални поделения, МОСВ, РИОСВ, РДГ, ЮЗДП, ДГС, ДЛС, с местната областна и общинска 

власт, с обществени, научни, просветни и неправителствени организации и с предприятията със 

сходен предмет на дейност, по отношение на дейността;  

5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка, 

изпълнители по договори на дейности в ПП, ръководството и служителите на ДПП „Витоша“, като 

спазва Етичния кодекс на ИАГ и Хартата на клиента на ДПП. 

 

VIII. Вземане на решения. 
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно. 

 

IX. Контакти. 
Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с директора на Дирекцията и 

служителите на ДПП „Витоша“. Контактува с представители на нестопански организации и 

институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни 

паркове на територията на страната, с ИАГ, РДГ, МОСВ. РИОСВ, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, и с фирми със 

сходна на ДПП „Витоша” дейност. С клиенти и изпълнители на  дейности и проекти на ПП 

„Витоша“ 

 

X. Изисквания за заемане на длъжността. 
1.Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалността „Горско стопанство“, или 

специалност „Ландшафтна архитектура; 

2. Минималено изискуем профисионален опит: 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши 

ранг; 

3. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet,  Power point и при необходимост със 

специализирани софтуерни продукти; 

4. Знания: Служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на 

Дирекция на природен парк „Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс на ИАГ, 

Харта на клиента на ДПП, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни 

актове на Дирекцията. Нормативна база - Закон за горите, Закон за устройство на територията, Закон 

за обществените поръчки, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, 

Закон за опазване на околната среда, Закон за лова и дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, 

Конвенция за опазване на световното културно и историческо наследство и други законови и 
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подзаконови актове, свързани със защитените територии. 

 

XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността. 
Умения: 

1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност, 

издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.  

2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от 

личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или 

служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото 

доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на 

работодателя.  

 

 

Разработена от:  

 

Дата:  07.06.2013 г. 

 

Утвърдена от:  

Директор на дирекция на природен парк „Витоша“  

Дата: 07.06.2013 г. 

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр. 

 

............................................................................................................................................................     

( име, презиме, фамилия, длъжност, дата ) 
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 СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ФЛОРАТА 

 
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 
Длъжностна характеристика на длъжността: “Старши експерт по флората”  
 
 
I. Обща информация. 
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“  

Длъжност:  Старши експерт.  

Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 10. 

Категория администрация: 

Код по НКПД: 24226046. 

Точно наименование на длъжността: “Старши експерт по флората”  

  
II. Място на длъжността в организацията. 
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“   

Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша” 

Длъжност:  “Старши експерт по флората”   
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма. 

 

III. Основна цел на длъжността: 
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител. 

- инициативност; 

- компютърна грамотност; 

-  да познава основни положения на трудовото законодателство; 

- работа в екип; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

 

 IV. Области на дейност: 
 
1. Планира, осигурява и контролира научните изследвания на територията на парка за биологичното 

разнообразие на флората. Извършване на дейности по поддържане на база данни, мониторинг, 

контрол и наблюдение на популациите на защитените и ендемичните представители на флората на 

територията на ДПП Витоша.         

V. Преки задължения: 
        

 1 . Поддържа специализирана база данни за научните данни и изследвания на територията на парка. 

 2. Проучва и изучава физиологията на всички биологични видове, намиращи се на територията на 

парка. Изучава нивата на физиологичните процеси и границите, в които те варират. 

 3.  Обяснява  промените във физиологичните процеси ставащи под влияние на екологичната среда. 

 4. Участва в изготвяне на становища на ДПП „Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП или ЛУП и други 

проекти и планове 

 5. Планира и организира провеждането на поддържащи или възстановителни мероприятия за 

растителни видове или техни хабитати 

 6. Използва системно-структурен анализ на растенията, като се разглеждат в съвкупност с всичките 
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физиологични процеси. 

 7. Осъществява наблюдение върху състоянието на флората, различните типове съобщества и 

отделни таксони. 

 8. Осъществява мониторинг на биологично разнообразие на територията на парка. Мониторинг на 

флората и растителната покривка – проучва се видовия състав на фитоценозите, структурата и 

функционирането на горските екосистеми; растенията  със стопанско ползване; защитени видове 

растения е растителни формации. 

 9. Извършва постоянен контрол върху състоянието на природните екосистеми в района на парка. 

 10. Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на 

просветни и образователни програми; във водачество на туристи 

 11. Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в областта на опазване 

на флористичните ресурси със заинтересованите държавни, обществени и научни организации 

 12. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата 

дирекция. 

 13. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.  

 

VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.  
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша” 

Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във 

връзка с касовите документи. 

 

VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и 
ресурсите.  

1. Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно  КТ и 

ЗДСл; 

2. Да спазва Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Витоша", вътрешните 

правила и разпорежданията на директора; 

3. Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му имущество; 

4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП “Витоша“, като 

поддържа контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ – София, с 

МОСВ – София, с РДГ, с местната областна и общинска власт, с обществени, научни, просветни и 

неправителствени организации и с предприятията със сходен предмет на дейност, по отношение на 

дейността;  

5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка, 

ръководството и служителите на ДПП “Витоша“, като спазва Етичния кодекс и Хартата на клиента. 

 
VIII. Вземане на решения. 
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно. 

 

IX. Контакти. 
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на дирекцията и 

служителите на ДПП “Витоша“. Контактува с представители на училища, нестопански организации 

и институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни 

паркове на територията на страната, с ИАГ, МОСВ. РДГ и ДГС и с фирми със сходна на ДПП 

”Витоша” дейност 

 

X. Изисквания за заемане на длъжността. 
 1. Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалностти „Биология“, или 

„Физиология на растенията“, или „Екология“, или еквивалентна; 
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2, Минималено изискуем профисионален опит: най-малко 1 година или да има придобит V-ти 

младши ранг; 

3. Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet и  др.). 

4. Знания - служителят следва да познава:  Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на 

Дирекция на природен парк "Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс, Харта на 

клиента, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни актове на 

предприятието, нормативна база, която трябва да познава: Закон за защитените територии, Закона за 

биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закона за горите и др. свързани 

със защитените територии. 

 

XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността. 
Умения: 

1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност, 

издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.  

2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от 

личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или 

служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото 

доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на 

работодателя.  

Разработена от: Даниел Илиев   

Счетоводител 

Дата:  07.06.2013 г. 

 

Утвърдена от:  

Директор на дирекция на природен парк „Витоша“ 

Дата: 07.06.2013 г. 

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр. 

 

...................    ( име, презиме, фамилия, длъжност, дата ) 
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 СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ВРЪЗКИ С 

ДОНОРИ 

 
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 
Длъжностна характеристика на длъжността: “Старши експерт по реализиране на проекти 
и връзки с донори”  
 
I. Обща информация. 
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“  

Длъжност:  Старши експерт.  

Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 10. 

Категория администрация: 

Код по НКПД: 24226046. 

Точно наименование на длъжността: “Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с 

донори”  

  
II. Място на длъжността в организацията. 
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Длъжност:  “Старши експерт по реализиране на проекти и връзки с донори”   
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма. 

 

III. Основна цел на длъжността: 
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител; 

- инициативност; 

- компютърна грамотност; 

-  да познава основни положения на трудовото законодателство; 

- работа в екип; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

 

 IV. Области на дейност: 
 
1. Извършването на дейности по подготовката за участие в проекти (с финансиране по бюджет, 

външно финансиране и целево финансиране), изготвяне на проекти, контрол по изпълнение на 

договори по проекти, както и  поддържането на връзки с постоянни партньори и работи за 

създаването на нови контакти. 

 
V. Преки задължения: 
        

  1 . Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на 

проекта 

  2. Отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение 

към управлението и изпълнението на проекта 

  3. Отговaря за цялостното изпълнение на проекта, както и за времевото и финансово съответствие в 

изпълнението на отделните дейности; 

  4. Подготвя необходимата документация и отчети по проекта, вкл. разработване на задания за 
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изпълнение на специфични дейности 

  5. Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекти 

  6. Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, 

попадащи в обхвата на проекта 

  7. Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за 

обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях; 

   8. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата 

дирекция 

   9. Обезпечава реализирането на проекти с външно участие. 

  10. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.  

 

VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.  
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша“ 

Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител във 

връзка с касовите документи. 

 

VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и 
ресурсите.  

1. Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, 

съгласно  КТ и ЗДСл; 

2. Да спазва Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Витоша", 

вътрешните правила и разпорежданията на директора; 

3. Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му 

имущество; 

4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП “Витоша“, като поддържа 

контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ – София, с МОСВ – 

София, с РДГ, с местната областна и общинска власт, с обществени, научни, просветни и 

неправителствени организации и с предприятията със сходен предмет на дейност, по отношение на 

дейността;  

5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка, 

ръководството и служителите на ДПП “Витоша“, като спазва Етичния кодекс и Хартата на клиента. 

 
VIII. Вземане на решения. 
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно. 

 

IX. Контакти. 
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на дирекцията и 

служителите на ДПП“Витоша“. Контактува с представители на организации и институции, 

занимаващи се с проектиране, строителство, ремонт и поддръжка, бенефициенти, донори, 

инвеститори, снабдители, строителен надзор и др., както и с представители на организации и 

институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни 

паркове на територията на страната, с ИАГ, МОСВ. РДГ и ДГС и с фирми със сходна на ДПП 

”Витоша” дейност. 

 

X. Изисквания за заемане на длъжността. 
1. Образователна степен – висше образование, специалност „Ландшафтна архитектура“, или 

бакалавър по специалността „Горско стопанство“; 

2. Минималено изискуем профисионален опит: най-малко 1 година или да има придобит V-ти 

младши ранг; 
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3. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet и специализиран софтуер; 

4. Знания - служителят следва да познава:  Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на 

Дирекция на природен парк "Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс, Харта на 

клиента, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни актове на 

предприятието, нормативна база, която трябва да познава: ЗУТ, ЗОП, Закон за защитените 

територии, Закона за биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закона за 

горите и др. свързани със защитените територии. 

 

XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността. 
Умения: 

1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност, 

издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.  

2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от 

личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или 

служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото 

доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на 

работодателя.  

Разработена от:  

 

Дата:  07.06.2013 г. 

 

Утвърдена от:  

Директор на дирекция на природен парк „Витоша“  

Дата: 07.06.2013 г. 

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр. 

 

............................................................................................................................................................    ( име, 

презиме, фамилия, длъжност, дата ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

| 67 

 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПО ФАУНАТА 

 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 
Длъжностна характеристика на длъжността: “Младши експерт по фауната”  
 
 
I. Обща информация. 
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“  

Длъжност:  Младши експерт.  

Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 11. 

Категория администрация: 

Код по НКПД: 25226001. 

Точно наименование на длъжността: “Младши експерт по фауната”  

  
II. Място на длъжността в организацията. 
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Длъжност:  “Младши експерт по фауната”   
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма. 

 

III. Основна цел на длъжността: 
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител. 

- инициативност; 

- компютърна грамотност; 

-  да познава основни положения на трудовото законодателство; 

- работа в екип; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 
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ЕКСПЕРТ ПО ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

 

за заемане на длъжността: експерт по географски информационни системи 

в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образование: висше 

 Професионална квалификация:  
- Познаване на методите за изграждане на географски бази данни. 

- Познаване и опит при работа с кадастрални карти. 

-Познаване на Българското законодателство (Директиви), програми и изисквания в областта на 

горското стопанство, кадастъра, опазване на околната среда и съхраняване на биологичното 

разнообразие.  

 
Допълнителна квалификация:  
- Умения за работа в екип.. 

- Умения за комуникация.  

- Добро владеене на български и английски език - писмено и говоримо. 

- Умения за работа с MS Office, ArcGis и Internet и при необходимост и със специализирани 

софтуерни продукти . 

- Умение за работа с офис техника.  

 

Специфична квалификация:  
- Умения за извършване на специализирани изследвания в областта на защитените територии 

чрез цифрови модели на територията. 

- Да познава вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 

Изгражда и поддържа всички географски бази данни относно: 

- размера и видове собственост на територията на парка; 

- наличието и разпространението на представителите на фауната на територията на парка; 

- наличието и разпространението на представителите на флората на територията на парка; 

- изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура; 

- ползването и опазването на природните ресурси; 

- размера и границите на горите и земите по землища в парка; 

- горите и земите в зоните със строга охрана на водата и водовземните съоръжения; 

- пещерите и минералните извори на територията на Природен парк Витоша; 

- горите и земи, изключени от ДГФ, на територията на парка. 

Поддържа връзки с държавните и общински структури занимаващи се с проблемите на 

кадастъра на земите и горите попадащи в границата на парка. 
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Планира и изпълнява дейности и подготвя необходимата информация за изпълнение Плана 

за управление в рамките на своята компетентност и отговорност съгласно настоящата 

длъжностна характеристика. 

Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и 

програми. 

Отговаря за съхранение на документацията на различните етапи по реализацията на процеса 

на обществените поръчки. 

Служителя е длъжен да докладва за административни пропуски и нарушения създаващи 

предпоставки за нередности, измами и злоупотреби. 

 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: експерт по географски информационни системи, съгласно утвърдено щатно 

разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , служителя е пряко подчинен на Директора. 

 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ДАГ, РИОСВ, МОСВ, ДГС, ОС 

«ЗГ» и други. 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 

 Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за 

самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, 

организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична 

отговорност.  

 

Изготвил: ......................................... 

 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността експерт по географски информационни системи в ДПП Витоша 

 

 

дата: ..................................       ....................................... 

(подпис на служителя)
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ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 
 
Длъжностна характеристика на длъжността: “Главен специалист план за управление”  
 
 
I. Обща информация. 
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“  

Длъжност:  Главен специалист.  

Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 11. 

Категория администрация: 

Код по НКПД: 33593026. 

Точно наименование на длъжността: “Главен специалист план за управление”  

  
II. Място на длъжността в организацията. 
Контролиращ орган: Директор на дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Длъжност:  “Главен специалист план за управление”   
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма. 

 

III. Основна цел на длъжността: 
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител. 

- инициативност; 

- компютърна грамотност; 

-  да познава основни положения на трудовото законодателство; 

- работа в екип; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

 

 IV. Области на дейност: 
 
1. Извършването на дейности по подготовката за разработване, изготвяне иусъвършенстване  на 

Плана за управление на ДПП Витоша 

 
V. Преки задължения: 
        

  1 . Участва в работни срещи по установяване на местоположението, границите и площа на парка и 

включените в него защитени територии от други категории. 

  2. Участва в работни срещи  за установяването на правния статут на защитената територия и 

културно историческите обекти  

  3. Участване в работни срещи отностно въпроси, възникнали по отношение на собствеността на 

територии, част от територията на Дирекцията 

  4.  Разработване на план за социално-икономическите дейности и съществуващи тенденции за 

ползванията в парка. 

  

 

  5. Участва в доброволчески акции на територията на ДПП Витоша 
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  6. Участва в разработването на план за опазване на религиозното и културно историческото 

наследство, опазване на природните компоненти, в управлението на туризма,  на природните 

ресурси 

   7. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата 

дирекция 

   8. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.  

 

VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.  
Работата се възлага от директора на дирекция на природен парк „Витоша“ 

Отчита се пред директора на дирекция на природен парк „Витоша“ , пред главния счетоводител във 

връзка с касовите документи. 

 

VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и 
ресурсите.  

1. В ежедневната работа служителят е отговорен за положителния имидж на ДПП “Витоша“, 

като поддържа контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ – 

София, с МОСВ – София, с РДГ, с местната областна и общинска власт, с обществени, научни, 

просветни и неправителствени организации и с предприятията със сходен предмет на дейност.  

2. Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с ръководството и 

служителите на ДПП “Витоша“ 

 
VIII. Вземане на решения. 
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно. 

 

IX. Контакти. 
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на дирекцията и 

служителите на ДПП“Витоша“. Контактува с представители на нестопански организации и 

институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни 

паркове на територията на страната, с ИАГ, МОСВ. РДГ и ДГС и с фирми със сходна на ДПП 

”Витоша” дейност. 

 

X. Изисквания за заемане на длъжността. 
 1. Образование – висше – специалност „Горско стопанство”, или „Ландшафтна архитектура” 

2, Минималено изискуем профисионален опит: една година. 

3. Компютърна грамотност (Word, Excel, Internet и  др.). 

4. Знания - служителят следва да познава:  Кодекс на труда, правилник за вътрешния трудов ред, 

правила за здравословни и безопасни условия на труд, други вътрешни актове на предприятието, 

нормативна база, която трябва да познава: Закон за защитените територии, Закона за биологичното 

разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закона за горите, Закона за лова и дивеча, Закона 

за рибарството и аквакултурите, Конвенция за опазване на световното културно и историческо 

наследство и други законови и подзаконови актове, свързани със защитените територии.  

 

XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността. 
Умения: 

1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност, 

издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.  

2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от 

личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или 

служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото 
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доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на 

работодателя.  

Разработена от: 

 

Дата:  07.05.2013 г. 

 

Утвърдена от:  

Директор на дирекция на природен парк „Витоша“  

Дата: 07.05.2013 г. 

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр. 

 

.....    ( име, презиме, фамилия, длъжност, дата ) 
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 СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ НПИЦ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

 
 
Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

за заемане на длъжността: старши специалист НПИЦ и информационно обслужване 

в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образование: висше 

Начален ранг за заемане на длъжността: ...... 

Професионална квалификация:  
 Познаване и изработване на методи за организация и поддръжка на специализирани бази 

данни. 

 Способност за организиране на образователни програми свързани с опазването на 

околната среда и биологичното разнообразие 

 Познаване на защитените територии в България и по света. 

 Умения за изработване на информационни материали. 

 Познаване на Българското и Европейското законодателство (Директиви), програми и 

изисквания в областта на горското стопанство, опазване на околната среда и съхраняване 

на биологичното разнообразие.  

 

Допълнителна квалификация:  
 Умения за работа в екип.. 

 Умения за комуникация.  

 Отлично владеене на български и английски език - писмено и говоримо. 

 Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани 

софтуерни продукти . 

 Умение за работа с офис техника.  

 

Специфична квалификация:  
 да познава вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 

 Планира, осигурява и контролира извършването на специализирани изследвания и 

дейности за организация и поддържане на специализирани бази данни. 

 Участва в изготвяне на становища на ДПП “Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП или 

ЛУП и други проекти и планове. 

 Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на 

просветни и образователни програми. 

 Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в областта на 

информационното обслужване със заинтересованите държавни, обществени и научни 

организации и граждани. 
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 Архивира и поддържа база данни за парковете и библиотеката на НПИЦ 

 Поддържа връзки с дирекциите на Националните и Природните паркове в България и се 

грижи за разпространението на техните рекламни материали на територията на столицата 

 Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти 

и програми. 

 Служителят е длъжен да докладва за административни пропуски и нарушения създаващи 

предпоставки за нередности, измами, корупция и злоупотреби. 

 Като представител на ДПП Витоша участва в различни проекти, свързани с дейности 

провеждани на територията на парка 

 Организира експонирането на периодични изложби на различни тематики. 

 Поддържа връзки и координира дейността на Националния парков информационен 

център. 

 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: спецлиасит НПИЦ и  информационно обслужване, съгласно утвърдено щатно 

разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения  служителя осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ и други. 

 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 

 Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за 

самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, 

организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична 

отговорност.  

 

Изготвил: ......................................... 

/Даниел Илиев/ 

 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността експерт по информационно обслужване в ДПП Витоша. 

 

 

дата:   17.12.2014      ....................................... 

(подпис на служителя) 
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ 
 

 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

за заемане на длъжността: специалист по екологично образование и работа с доброволци 

в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
 

Образование: висше 

Начален ранг за заемане на длъжността: ...... 

Професионална квалификация:  
- Познаване на туристическите и рекреационни дейности в защитените територии. 

- Познаване на методите за изграждане на туристическа маркировка, информационни табла, 

заслони и други елементи за нуждите на туризма и отдиха. 

-Познаване на Българското законодателство (Директиви), програми и изисквания в областта на 

горското стопанство, опазване на околната среда и съхраняване на биологичното разнообразие.  

 
Допълнителна квалификация:  
- Умения за работа в екип.. 

- Умения за комуникация.  

- Отлично владеене на български и английски език - писмено и говоримо. 

- Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани софтуерни 

продукти . 

- Умение за работа с офис техника. 

-  мотивация за постижения и професионално развитие 

 

Специфична квалификация:  
- Отлично познаване на условията в планината през различните сезони. 

- Умения за ръководене на групи. 

- Да познава вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 

Планира, осигурява и контролира изграждането и поддържането на туристически маршрути, 

кътове за почивка, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и 

отдиха. 

Участва в мобилни социални работи. 

Отговаря за работата с доброволци и развива доброволчеството в ДПП Витоша 

Поддържа връзки със заинтересованите и специализирани в областта на рекреационната и 

обслужващата туризма дейност физически и юридически лица 

Координира реализацията на туризъм с водачи. Организира и участва в обучението на 

кадрите за тази дейност. 
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В рамките на работния процес поддържа преки взаимоотношения с ръководството и 

останалите членове на екипа; служителите, работещи в администрацията на организацията; 

помощния персонал; доброволците. Взаимодейства и изпълнява решенията на ръководителя на 

ДПП, като съгласува с него работните си задачи. 

Поддържа съгласувани с ръководителя на ДПП взаимоотношения с представители на 

различни институции на местно и регионално равнище 

Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и 

програми. 

Участва в изготвяне на становища на ДПП “Витоша” по доклади за ОВОС, ПУП или ЛУП и 

други проекти и планове. 

Изпълнява и други текущи задачи, възложени от работодателя 

 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: специалист по екологично образование и работа с доброволци, съгласно утвърдено 

щатно разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ, РИОСВ, МОСВ, ДГС и 

други. 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 

 Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения за 

самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, 

организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. Умение за поемане на лична 

отговорност.  

 

Изготвил: ......................................... 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността експерт по туризма в ДПП Витоша 

 

 

дата: ..................................       ....................................... 

(подпис на служителя) 



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.“ 
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СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 
РЕСУРСИ 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

за заемане на длъжността: старши специалист  по ползване и опазване на природните 
ресурси 
в Дирекция на природен парк Витоша 

съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, 

Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията и Устройствен правилник на Дирекция на природен парк Витоша 
 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗЕАМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
 

Образование: висше – горско стопанство 

Професионална квалификация:  
- Познаване на природните ресурси в ПП Витоша. 

- Познаване работата на служителите на ДГС, ДЛС и РИОСВ, които отговарят на парковата 

територия. 

- Познаване и опит с Българското законодателство (Директиви), програми и изисквания в 

областта на горското стопанство, опазване на околната среда, и съхраняване на 

биологичното разнообразие.  

Допълнителна квалификация:  
- Умения за работа в екип.. 

- Умения за комуникация.  

- Добро владеене на български и английски език - писмено и говоримо. 

- Умения за работа с Word, Exсel и Internet и при необходимост и със специализирани 

софтуерни продукти . 

- Умение за работа с офис техника.  

Специфична квалификация:  
- да познава действуващата нормативна уредба (закони, постановления и други нормативни 

актове) свързани с съставянето на актове на нарушители 

- да познава вътрешните правила на ДПП Витоша. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАЕМАНАТА 
ДЛЪЖНОСТ 
Контролира изпълнението на Плана за управление на парка, устройствените планове, 

програми и проекти касаещи ползването и опазването на природните ресурси. 

Подготвя съгласуването на : 

- план-извлеченията за главно ползване за насаждения непредвидени за ползване в ПУП 

или ЛУП; с променен вид на сечта или размер на ползване; 

- списък на насажденията за суха и паднала маса; 

- план извлечението за ползване от селекционни и възобновителни сечи в семенните 

бази; 

Извършва контрол върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, 

строителството и охраната на територията на парка във връзка с опазване на биологичното и 

ландшафтно разнообразие. 



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.“ 
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При необходимост, с цел опазване на биологичното разнообразие в случаите, когато се 

извършват лесокултурни мероприятия или главни сечи в насаждения, включващи находища 

на защитени, редки, застрашени и ендемични видове или постоянни (временни) пробни 

площи, съгласува технологичните планове за дърводобива и залесяването, както и скиците за 

извозните пътища. 

Участва в проверки на Регионалните дирекции по горите по планирането, маркирането и 

таксирането на лесосечния фонд и за инвентаризация на културите. 

Участва в разработването на информационни и рекламни материали; в провеждането на 

просветни и образователни програми; във водачество на туристи. 

Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП, 

ЛУП. 

Участва активно в подготовката, управлението и изпълнението на международни проекти и 

програми. 

Поддържа база данни за състоянието на горите и видове (Растителни и животински) под 

специален режим на ползване. 

Поддържа връзки с Регионалните дирекции по горите, Държавните ловни стопанства и 

Държавните горски стопанства, Общинските горски стопанства и частни горовладелци по 

въпросите свързани със стопанисването на горите и страничните ползвания в парка. 

 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
 
Йерархична подчиненост: 

Длъжността: експерт по ползване и опазване на природните ресурси, съгласно утвърдено 

щатно разписание, е включена в структурата на ДПП Витоша 

В рамките на ДПП Витоша , държавният служител е пряко  

подчинен на Директора 

Функционални връзки и взаимоотношения: 
При изпълнението на своите служебни задължения държавният служител осъществява 

връзки и взаимоотношения със служителите на ДПП Витоша, ИАГ, ДСГ София, ДЛС 

Студена-Витошко и РИОСВ София.. 

Представянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се  

извършва от зам. директор на ДПП Витоша 

 

ІV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 Много добри аналитични умения и способност за разрешаване на проблеми. Умения 

за самостоятелна работа и работа в екип. Емоционална устойчивост, тактичност, 

комуникативност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност. 

Умение за поемане на лична отговорност. 

 

Изготвил: ......................................... 

 

Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на 

длъжността експерт по ползване и опазване на природните ресурси в ДПП Витоша 

 

дата: 15.11.2012       ....................................... 

(подпис на служителя) 

 



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.“ 
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 ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ОХРАНА НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ 

ФОНД 

 
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 

 
Длъжностна характеристика на длъжността: “Главен експерт по охрана на горите и 
земите от горския фонд”  
 
 
I. Обща информация. 
Наименование на администрацията: Дирекция на природен парк „ Витоша“  

Длъжност:  Главен експерт.  

Длъжностно ниво : позиция в Единния класификатор: 9. 

Категория администрация: 

Код по НКПД: 24226041. 

Точно наименование на длъжността: “Главен експерт по охрана на горите и земите от горския 

фонд”  

  
II. Място на длъжността в организацията. 
Контролиращ орган: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Пряк ръководител: Директор на Дирекция на природен парк „ Витоша“ 

Длъжност:  “Главен експерт по охрана на горите и земите от горския фонд”   
Други длъжности, подчинени на съответната длъжност: няма. 

 

III. Основна цел на длъжността: 
- да познава нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител; 

- инициативност; 

- компютърна грамотност; 

- да познава основни положения на трудовото законодателство; 

- работа в екип; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

IV. Области на дейност: 
 
1. Осъшествява контрол за предотвратяването на нарушения свързани с ползването и опазването 

на горите, земите и горския фонд на територията на ДПП „Витоша“ и участва в комисии при 

констатирани нарушения.    
 
V. Преки задължения: 
        

  1. Извършва контрол за предотвратяване на всички нарушения свързани с възпроизводството, 

ползването и опазването на горите, както и опазването на горите от пожари и незаконно 

строителство; 

 2. Участва в проверки на Регионалните дирекции по горите по планирането, маркирането и 

таксирането на лесосечния фонд и за инвентаризация на културите; 

 3. Поддържа връзки и участва в комисии и работни срещи представители на ИАГ, Регионалните 

дирекции по горите, ЮЗДП, Държавните ловни стопанства и Държавните горски стопанства, 

Общинските горски стопанства, местни и централни администрации и ведомства –Общини, 

Кметства, СДВР, РПУ, ПБЗН, РИОСВ и частните горовладелци по въпросите свързани със 



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.“ 
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стопанисването и охраната на горите; 

  4. Контролира изпълнението на Плана за управление на парка, устройствените планове, програми 

и проекти касаещи ползванията от горския фонд; 

  5. Извършва контрол върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, строителството 

и охраната на територията на парка във връзка с опазване на биологичното и ландшафтно 

разнообразие; 

  6. Участва в лесоустройствени съвещания, изготвя становища по доклади за ОВОС, ПУП, ЛУП; 

  7. Извършва постоянен контрол върху състоянието на природните екосистеми в района на парка; 

  8. Осигурява условия и участва в провеждането на научно-изследователски програми; 

  9. Участва в разработването и реализирането на проекти с външно финансиране на парковата 

дирекция; 

  10. Изпълнява и други задачи, във връзка с длъжността.  

 

VI. Възлагане, планиране и отчитане на работата.  
Работата се възлага от директора на Дирекция на природен парк „Витоша“. 

Отчита се пред директора на Дирекция на природен парк „Витоша“, пред главния счетоводител 

във връзка с касовите документи. 

 

VII. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и 
ресурсите.  

1. Да спазва условията и нормативните изисквания, касаещи пряката работа, съгласно  

КТ и ЗДСл; 

2. Да спазва Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Витоша", 

вътрешните правила и разпорежданията на директора; 

3. Отговорен е за опазването, съхраняването и експлоатацията на повереното му 

имущество; 

4. Да работи за изграждане и поддържане на положителния имидж на ДПП “Витоша“, като 

поддържа контакти с ръководители и представители на другите природни паркове, с ИАГ – 

София, с МОСВ – София, с РДГ, с местната областна и общинска власт, с обществени, научни, 

просветни и неправителствени организации и с предприятията със сходен предмет на дейност, по 

отношение на дейността;  

5. Във връзка с изпълнение на длъжността, служителят взаимодейства с Клиенти на парка, 

ръководството и служителите на ДПП “Витоша“, като спазва Етичния кодекс и Хартата на 

клиента. 

 
VIII. Вземане на решения. 
Съвместно с директора на дирекцията, а когато се налага и самостоятелно. 

 

IX. Контакти. 
Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с директора на Дирекцията и 

служителите на ДПП „Витоша“. Контактува с представители на нестопански организации и 

институции, занимаващи се с екология и опазване на защитените територии, с всички Природни 

паркове на територията на страната, с ИАГ и нейните териториални поделения, РДГ, МОСВ, 

РИОСВ, Басейнови дирекции, ЮЗДП, ДГС и ДЛС, с местната областна и общинска 

администрация, СДВР, РПУ, ПБЗН, Прокуратура и др., както и с дружества и ведомства със 

сходна на ДПП „Витоша” дейност. 

 

X. Изисквания за заемане на длъжността. 
1. Образователна степен – висше образование, бакалавър по специалността „Горско стопанство“. 



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.“ 
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2. Минималено изискуем профисионален опит: 2 години или присъден най-малко ІV-ти младши 

ранг. 

3. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet, Power point и при необходимост със 

специализирани софтуерни продукти; 

4. Знания: Служителят следва да познава: Кодекс на труда, ЗДСл, Устройствен правилник на 

Дирекция на природен парк „Витоша", Правилник за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс на 

ИАГ, Харта на клиента на ДПП, правила за здравословни и безопасни условия на труд, други 

вътрешни актове на Дирекцията. Нормативна база - Закон за горите; Нормативните актове, 

свързани със съставянето на актове на нарушители; Закон за защитените територии; Закона за 

биологичното разнообразие; Закон за опазване на околната среда; Закона за лова и дивеча; Закона 

за рибарството и аквакултурите; Конвенция за опазване на световното културно и историческо 

наследство и други законови и подзаконови актове, свързани със защитените територии и тяхното 

опазване. 

 

XI. Необходими компетентности за заемане на длъжността. 
Умения: 

1. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност, 

издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.  

2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация 

от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или 

служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото 

доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на 

работодателя.  

Разработена от:  

 

Дата:  07.06.2013 г. 

 

Утвърдена от:  

Директор на дирекция на природен парк „Витоша“  

Дата: 07.06.2013 г. 

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр. 

 

( име, презиме, фамилия, длъжност, дата ) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ 
 

1.8. КЛИМАТ 
докторант Панка Бабукова 

1.8.1. Фактори за формиране на местния климат 
Местоположение на резервата според климатичното райониране на България и фактори за 

формиране на местния климат – описание на характерните климатични отклонения, по 

климатични пояси – нископланински (между 700 и 1100-1200 м.н.в.), среднопланински (между 

1100-1200 и 1900 м.н.в.) и високопланински (субалпийски) пояс (между 1900 и 2290 м.н.в.) 

обуславящи местния климат и факторите, които му влияят- надморска височина, релеф, 

изложение, хидрология, растителност и др. Да се използват данни от НИХМ. 

 

1.8.2. Елементи на климата 
Кратко описание на климатичната област и представяне в подходящ табличен и графичен вид 

климатичните условия, с данни за елементите на климата в района: 

 температура на въздуха – ср. месечни, ср. годишна амплитуди и екстремни стойности в 

табличен и графичен вид. 

 валежи (вертикални, хоризонтални, твърди и течни) и влажност на въздуха – таблична и 

графична информация за:  

 количество валежи (по надморски височини, месечно и годишно изменение на валежите 

за многогодишен период, среден брой на дните с валежи, средна продължителност на 

максималния валежен период и др. за трите климатични пояса на планината). 

 абсолютна влажност на въздуха. 

 индекс на засушаването по де Мартон по климатични пояси. 

 климатограма по Валтер (установяване дали има периоди на засушаване по надморска 

височина). 

 мъгли (честота, разпределение и периодичност, вкл. таблица на изменението на), 

илюстриране в табличен вид на средните месечни стойности на броя на дните в мъгла, 

повтаряемост на случаите с мъгла и др. 

 Снежна покривка - дебелина, начало, край и продължителност на снежната покривка в 

дни по климатични пояси. 

 Вятър - средна скорост, максимална скорост, преобладаваща посока и др., локални 

ветрове, местни ветрове, режим на скоростта на вятъра, режим на силните ветрове. Представяне на 

текста в подходящ мащаб и схематично представяне на информацията за проявата и посоката на 

локалните ветрове. Подробно текстово описание на фьоновите ветрове. 

 слънчево греене и слънчева радиация - кратко текстово описание и изработване на 

следните таблици: на месечните и годишни суми на продължителността на слънчевото греене, на 

повтаряемостта на непрекъснатата продължителност на слънчевото греене по градация, на 

повтаряемостта на дневните суми на слънчевото греене за Черни връх, на сумарната слънчева 

радиация в kW/м2, на месечните суми на сумарната слънчева радиация (MJ/м2) за последния 

отчетен  период, на сумарната слънчева радиация  при средни  условия на  облачност и  др. 

 Облачност - балова оценка, месечни и годишни данни, разпределение, включително 

графично представяне в текста на количеството облачност във височина и кратка оценка на 

хоризонталната видимост 

 вегетационен период - брой на дните с температура над 5º C и 10º C, начало и край на 

вегетацията, по възможност по климатични пояси за цялата територия на ПП „Витоша“ 
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Анализ на общите закономерности и заключения, касаещи влиянието на топлинните условия 

върху развитието на горската, ливадната и пасищната растителност на база на досегашни 

проучвания върху територията на страната съобразно температурните суми, средномесечните и 

средногодишните температурни показатели. Изготвяне на прогноза за очакваното влияние на 

климатичните промени върху растителността. Приложение на методика за моделиране на 

климатичните промени и представяне на  т.н. Сценарии за климатични промени за региона на  

ПП „Витоша“.  

 

Описание в средносрочен план и илюстративно представяне на потенциалните минимални и 

максимални промени в температурата, валежите и в честотата на извънредните събития (ситуации, 

свързани с глобалните климатични промени периоди на засушаване, екстремни стойности на 

температура и валежи, бурни ветрове и др.).  

 

Ще се използва наличната информация от План`1, данни от метеостанции на НИМХ-БАН и 

горските станции за дълъг многогодишен период, метеорологични справочници, данни от 

текущите годишни метеорологични таблици и Статистическия климатичен годишник за България, 

данни от дендрохронологичния анализ, предвиден за изготвяне към настоящото Задание и др. 

 

Ще се използват данни от следните станции: В границите на ПП - Метеорологични станция 

„Черни връх" (2290); „Алеко“ (1743); „Офелии“ (1741); „Ветровала“ (1742); Извън границите на 

ПП - София (1113); Банкя (1320); Ихтиман (2050); Брезник (2360); Трън (2460).  

 

Ще се представи в резюме текстовото описание, илюстрирано с графики. В том Приложения – 

обяснения на данните и тенденциите, важни таблици и графики. В Сборник Абиотични фактори 

ще се дадат в подходящ табличен и графичен вид (с обяснения) съвременни данни за елементите 

на климата, които да обхванат периода 2005 - 2012 г. 

 

1.9.ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 

1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 
 

докторант геол. Георги Начев 
 

Текстовата част е в ранен работен вариант, тъй като за да бъде изготвена коректно първо трябва да 

бъде довършена геоложката карта. Тази карта ще се базира на геоложките карти в М 1:100 000 и 

карта от старият план, както и на теренни наблюдения (след стопяване или намаляване на 

снежната покривка). Възможна е промяната на някои геоложки граници спрямо гореспоменатите 

карти.  

До момента текста е в ранен (пред чернови) етап и може да бъде представена информация относно 

тектонското развитие на планината, стратиграфията, общ прегелед на минералното разнообразие, 

като специално внимание ще бъде обърнато на златото в следващият доклад.  

Изготвени са трите необходими морфометрични карти, които ще послужат за следните анализи: 

средна и абсолютна надморска височина; наклон на терена; експозиция на склоновете; степен на 

нарязаност на релефа; хоризонтално и вертикално разчленение на релефа; коефициент на 

интензивност на дълбочинната ерозия.  

Витоша е изключително богата на полезни изкопаеми, в това число влиза както златото, така и 

голямо разнообразие от ювелирни скъпоценни и полускъпоценни минерали. Всички ще бъдат 



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 

 | 84 

споменати и на голяма част от тях ще бъдат посочени местата, на които могат да бъдат открити, 

като специално внимание ще се обърне на златото. 

Витоша е палеовулкан, образуван в следствие на тектонски движения, а не в следствие на 

вулкански изригвания, които не са се случвали и няма да се случат. 

 

Витошкият палеовулкан има централно-магматична структура, представена от вулкански и 

инструзивни скали на внедреният в него Витошки плутон (Желев, 1999). Първите са представени 

от андезитобазалтови лави и туфи. Интрузивните скали са представени от габро, сиенити, 

монцонити и аплитови граносиенити. Планината представлява морфоструктура с надморска 

височина от 800 до 2290 m. 

 

Според Желев (1999) ранния тектономагматичен етап започва в началото на сенона в резултат от 

разтягащи напрежения с посока СИ-ЮЗ и започва бързо потъване и поява на Софийския 

вулканогенен трог. В резултат на което се образува мергелна задруга (Конинас), разположена 

върху фелдшпатови пясъчници с туронска възраст. В резултат на тези разтягащи напрежения се 

разкъсва земната кора, в резултат на което се образува магмен диапир, свързан с Маришката 

разломна зона. На пресичането й с напречни разломи от Етрополския линеамент (Железнишки 

разлом), се създава тектонски възел с максимална проницаемост, който се оформя като извеждащ 

канал на Витошкия вулкан и със зараждането на който започва развитието на Витошката 

централно-магматична структура. Късният тектономагматичен етап започва в резултат на известно 

консолидиране на района, издигане и денудиране на част от продуктите на Витошкия вулкан. По 

време на този етап се активизират рифтогенните процеси и мобилизират по-дълбоките части на 

литосферата. Формира се магмено огнище, в което се извършва фракциониране на алкална 

оливин-базалтова магма. През последният (постмагматичен) етап Витошката централно-

магматична структура се оформя като морфоструктура. През този етап протича регионално 

издигане, с диференцирани движения, засягащи периферните части на района, водещи до 

образуване на няколко грабена с различна възраст (Желев, 1999). 

(Този текст ще бъде допълнен) 

 

 Морфографските типове  

 Скални комплекси и техните физико-химични свойства 
Скалните комплекси са представени от пъстър набор от палеозойски (респ. допалеозойски) 
метаморфити и непроменени седименти, а така също от ранномезозойски - триаски, юрски и 
долнокредни епиконтинентални утайки. 
Високостепенни метаморфити 
Метаморфитите са най-старите скали на територията на парк Витоша. 
Метаморфитите имат широко разпространение в най-южните части на територията на парк 
“Витоша”, северно от Добри дол и по склоновете на Зло дере, както и на малка площ югозападно 
от с. Железница, в горната част на Брезовички дол. Представени са от биотитови, двуслюдени и 
мусковитови гнайси с различно проявена мигматизация и гранитизация. Характерно за тях е 
неравномерното, на места обилно присъствие на тънки пегматоидни жили. В резултат на 
мигматизацията и разпределението на жилния материал се различават ивичести, очни и очно-
порфиробластични мигматити. В по-високите нива на метаморфния разрез се наблюдават тънки 
пластове и лещи от амфиболити, които в хоризонтално направление бързо изклинват или 
прехождат в дребнозърнести амфибол - биотитови гнайси. 
Като цяло контактните промени в рамката на Витошкия плутон са слаби. В югоизточната част на 
областта те до голяма степен се преливат с тези от съседния Плански плутон и неговите апофизи. 
Промените включват почти всички преходи от пироксен - хорнфелзовия до амфиболитовия и 
зеленошистния фациес, а също така и прояви на протилитизация. Ясни контактни промени на 
вместващите скали се наблюдават на редица места: в горните отдели на Струмската долина над с. 
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Чуйпетлово, където в непосредствен допир с монцонитите се разкриват кордиеритови хорнфелзи 
(производни на песъчливо-глинестите туронски седименти); на запад от с. Железница, в 
местността Казана, където същият тип шисти са превърнати в полукристалинни тъмни скали с 
епидотови “ядки”. 

Диабаз - филитоиден комплекс (ДФК) 
Комплексът се разкрива в източните склонове на Витоша (западно и северозападно от с. 
Железница), в района на с. Ярлово (на север, североизток и югозапад от него), както и в най-
югозападните части на парк “Витоша” североизточно от с. Клисурата. Този комплекс се разглежда 
като аналог на нискостепенните метаморфити от метабазитовата асоциация в Югозападна 
България - като Фролошка метаморфна група. 
Представен е от метадиабази, метагабра и зелени амфиболови шисти, метаморфозирани във 
зеленошистен фациес. Това са плътни, синьозелени до чернозелени скали с повече или по - малко 
шистозна текстура. Разполагат се трансгресивно и дискордантно върху високостепенните 
метаморфити. Те са регионално метаморфозирани в зеленошистен фациес. Старопалеозойската им 
възраст е определена въз основа на това, че те са покрити от пермо - триаски и мезозойски 
седименти. 
В някои участъци (напр. западно и северозападно от с. Железница) зеленошистените метабазити 
се покриват от полимиктови конгломерати и пясъчници с вероятна стефан - пермска възраст. 

Горнокарбондски конгломерати, пясъчници 
Разкриват се на запад от с. Железница (северно от Селска река), както и по склоновете на р. 
Палакария, северно от с. Ярлово. 
В седиментния разрез се редуват пясъчници, алевролити и аргилити, засегнати в различна степен 
от регионалният метаморфизъм. Най-често в основата на разреза се разпологат метаморфозирани 
конгломерати. По произход късовете от конгломератите показват голямо разнообразие, като 
преобладаващи са гнайсовите и диабазовите, напълно аналогични на описаните по-горе скали. 
Спойката на конгломератите е сивочерна, глинесто- песъчлива, нашистени. 
Метаморфозираните пясъчници, песъчливите алевролити и алевролитови аргилити алтернират с 
конгломератите и постепенно се налагат в горната част на разреза. По състав са аркозни и 
полимиктови. Горнокарбонските метаморфозирани седименти са процепени от кварцови жили с 
малка дебелина, разположени паралелно или секущо на фолиацията. 
Перм 
Седиментите на перма в областта на Витоша се разкриват под формата на малко петно на около 
4km източно от с. Боснек, в ядката на т. нар. Петруска антиклинала. Подложката на тези 
седименти не се разкрива на територията на парка. Нагоре в разреза постепенно те преминават в 
пясъчниците на бундзендщайна, които ги покриват трнсгресивно и дискордантно. Най-добри 
разкрития на перма се наблюдават в Рибни дол и на юг от с. Боснек при Шаркова махала, където 
седиментите са представени от алевролити, сред които в подчинено количество се срещат 
пясъчници и варовити аргилити. 
Поради липса на фосили в тези седименти, възрастта им се определя като пермска. В съседство с 
диоритите под вр.’’Големи рид” пермските седименти са контактно променени в кордиерит - 
андалузитови хорнефелзи. 

Триаски седименти 
Запазени са в югозападните и южни части на Витоша, в т. нар. Задвитошката област . Представени 
са от континентални и относително плиткоморски утайки (конгломерати, пясъчници, 
разнообразни варовици и доломити, карбонатни брекчи, пъстроцветни алевролити и др.). Залягат 
върху пъстра подложка от високостепенни метаморфити, гранитоиди, анхиметаморфни и 
раннопалеозойски отложения. 
Сравнително най - пълен е разреза на долнотриаските седименти по поречието на р. Струма - на 
изток от с. Боснек. Представени са главно от пъстри пясъчници с неиздържани прослойки и лещи 
от конгломерати. Анизът се разкрива на изток от с. Боснек и през р. Струма продължава на север 
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по десния склон на долината на реката. На север от с. Боснек той се разкрива по дола, а на запад 
достига яз. Студена. Между язовира и южно от с. Чуйпетлово от север анизките седименти 
възсядат юрски и сенонски скали по т. нар. Задвитошки възсед. По поречието на р. Струма на 
изток, север и югозапад от с. Боснек, анизът е представен изключително от доломити, като разреза 
завършва с тъмни варовици. Характерни отложения за ладина са тъмните аргилити, чиято възраст 
е фаунистично доказана. Те се разкриват на изток от с. Боснек. Нагоре в разреза (на север от 
селото) аргилитите постепенно преминават във варовици. Отложенията на карн - нора (горен 
триас) се представят в основата си от доломити и завършват с варовици. 
Най-общо в триаския разрез пъстроцветните пясъчници на долния триас се покриват нормално от 
варовиците, мергелите и доломитите на средния и горен триас (анизи ладин). Триаските 
отложения от областта на Витоша се разделят на: 
Теригенен (долен) комплекс 
Изграден е от ръждивочервени и белезникави пясъчниции, песъчливи аргилити и алевролити. По-
рядко в разреза се срещат полигенни дребнокъсови конгломерати и гравелити. Варовито вещество 
се появява само в спойката на алевролитите, които се разкриват в по - горните части на разреза, 
непосредствено под отгорележащият карбонатен комплекс. Наличието на варовита компонента 
говори за постепенно налагане на морски режим на седиментация в триаския басейн. 
Скалите на този комплекс се разкриват в горното течение на двата склона на р. Струма, южно от с. 
Чуйпетлово, изграждат Големия рид и височината Петрус, билото между Ясичкова бара и р. 
Палакария, височината Чукара и през долината на р. Палакария. Теригенният комплекс се 
разполага несъгласно върху пермските седименти. Покрива се нормално, с бърз литоложки преход 
от карбонатният комплекс. 
Карбонатен (горен) комплекс 
В нормалния му разрез върху сиви, тънкослойни варовици, са отложени тъмни, червеникави 
варовици. Над тях следват тънкослойни мергели, над които лежат сиви доломитни варовици. 
Този комплекс се разкрива като непрекъсната ивица между яз. Студена и Меча могила 
(югозападно от с.Чуйпетлово). На изток от с. Боснек той се разкрива по двата бряга на р. Струма, а 
на север достига м. “Живата вода”. 
Дебелината на карбонатния комплекс е над 350м., а възрастта му - средно и късно триаска. 
Триаските варовици и доломити, които са силно разломени и окарстени изграждат Боснешкия 

карст. Среднотриаските отложения в района на с. Боснек са подобни на тези от планината Голо 

Бърдо, за които Стефанов определя средно триаска възраст. Предвид това и поради оскъдната 

фауна в областта на Витоша, седиментите на карбонатния комплекс по аналогия се приемат за 

среднотриаски. 

Юрските отложения 

Разкриват се в южните склонове на планината. 

Юрските отложения се разкриват по дола западно от Марошки кошари и около пътя, южно от с. 

Чуйпетлово към с. Ярлово (в долината на р. Струма). Запазени са и на запад от м. “Живата вода” 

под формата на тясна, бързо изклинваща ивица. Разкриват се във вид на фрагментирана 

сравнително тясна ивица, под надхлъзнатите върху тях варовици и доломити на средния триас. 

Същевременно юрските седименти, заедно с алохтонните карбонатни седименти на триаса, се 

покриват несъгласно от горнокредните седименти и вулканити. 

В разреза на юрата, отложени ята са представени от плитководни до умерено дълбоководни 

морски утайки от епиконтинентален тип. На повърхността се разкриват аргилити, алевролити, 

варовити пясъчници, по- рядко тъмни варовици или конгломерати, във флишка алтернация. 

Горнокреден седиментен комплекс 

Горнокредните седименти се разполагат трансгресивно върху скалите на домезозойската 

подложка или триаските и юрските седименти. 
В основата на разреза залягат кварцитизовани фелдшпатови пясъчници, конгломерати и 
алевролити с дебелина около 50 - 60ш. Нагоре следват тъмни аргилити, пясъчници и мергели, а 
над тях - алтернация от дребнозърнести (богати на слюда) пясъчници, алевролити, мергели и 
глинести варовици с прослойки от андезитови туфи. 
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В областта на с. Железница и с. Ярлово седиментите са засегнати от метаморфни изменения, 
свързани с контактното въздействие на Планския плутон. 
В източните склонове на Витоша - в района на с. Бистрица и с.Железница върху скалите от 
докъснокредната подложка и горнокредните седименти и магматити, се разполагат континентални 
неогенски и кватернерни глинесто-теригенни отложения. 
Дебелината на горнокредния седиментен комплекс е около 200 м. 

(Този текст ще бъде редакриран и допълнен, след довършване на геоложката карта) 

 Рудни и нерудни полезни изкопаеми 

Витоша е изключително богата на полезни изкопаеми, в това число влиза както златото, така и 

голямо разнообразие от ювелирни скъпоценни и полускъпоценни минерали. 

o В пегматитовите жили се срещат - апатит, калиев фелдшпат, албит, амфибол, титанит, кварц, 

турмалин, магнетит, епидот, молибденит, халкопирит, десмин, хейландит, хабазит, апофилит, 

хематит, санидин и ахат. 

o По Стената на Алеко могат да бъдат намерени редиалнолъчести турмалини. Също много 

добри образци турмалин могат да бъдат намерени и в местността Офелиите. 

o Над село Владая и в жилите в местността Бялата кория - иглести кристали турмалин, много 

често заедно с кварц и калцит. Около селото се намират и аметист, ахат, апофилит, анатаз, брукит, 

епидот, ортоклаз, пренит, титанит, турмалин, хабазит. 

o В пегматитевите жили над село Мърчаево има аметист и сив кварц. В обхвата до село 

рударци  в пегматитите се намира опушен кварц, аметисти, турмалин. 

o Около селата Рударци и Кладница се среща брукит. 

o В околностите на селата Железница и Ярлово, в пироконтактните зони на интрузивни с 

карбонатни скали има гросулар с размери до 2 см. 

(Този текст ще бъде редакриран и допълнен) 

 Морфометрия 

Подготвени са карти, на базата на които ще бъдат извършени следните анализи: 

- средна и абсолютна надморска височина  

- наклон на терена  

- експозиция на склоновете и др. 
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Прилагам следните ориентировъчни карти: 

 

Модел на релефа 

 

 
 

С помощта на тази карта ще бъде изготвен анализ за площното разпределение на височинните 

пояси, като и ще бъдат определени средна и абсолютна надморска височина. 
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Карта на наклоните: 

 

 
 

С помощта на тази карта ще бъде изготвен анализ за площното разпределение на наклоните на 

релефа. 
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С помощта на тази карта ще бъде изготвен анализ за площното разпределение на изложението на 

релефа и съответно ще бъдат посочени сенчестите и осветени места. 
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1.9.2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА РЕЛЕФА 
докторант Радостина Ризова-Джоза 

 
Морфогенетична подялба. Витоша е разположена в Югозападна България между Стара планина 

и Рило-Родопския масив. Тя е част от Завалско-Планската планинска редица на Западното 

Средногорие. Главното и било има посока на простиране северозапад – югоизток и по него се 

издигат върховете Черни връх, Резньовете, Скопарник и Острица. На север и североизток Витоша 

граничи със Софийската котловина, на запад - с Пернишката котловина, а на юг – със 

северозападната част (Палакария) на Самоковската котловина. На северозапад чрез Владайската 

седловина (860 m) Витоша се свързва с Люлин, на североизток чрез седловината Ярема (1290 m) се 

свързва с Плана, на юг чрез седловината Бука Преслап (1092 m) се свързва с Верила, а на югозапад 

ниската Боснешка седловина (935 m) я свързва с планината Голо бърдо. На изток Панчаревския 

пролом на р. Искър отделя Витоша от Лозенска планина. 

Витоша е типична куполообразна планина. Формата и е почти кръгла, с диаметър 20 – 25 km и 

площ от 268,8 km
2
. Средната надморска височина на планината е 1500 m, а най-високата и точка е 

Черни връх (2290 m). Въпреки компактната си форма, Витоша условно се разделя на четири дяла: 

Северен, Източен, Югозападен и Северозападен. До голяма степен тази подялба има субективен 

характер, тъй като реките (особено в горните си поречия) не са успели да образуват дълбоко 

всечени долини, които да разчленят планината. Всички дялове започват от планинския първенец 

Черни връх и се простира към по-ниските части. За граница между отделните дялове служат реки, 

които са оформили своите долини по радиални разломни линии, образувани при сводообразното 

издигане на планината. 

Северен (Каменделски) – ограничен е между реките Владайска и Дълбока. Склоновете му се 

спускат стръмно към Софийското поле. От своя страна той се разделя на 4 части: Владайска – 

между р. Владайска и р. Планиница, Княжевска – между р. Планиница и р. Боянска, Драгалевска – 

между р. Боянска и вододела между реките Драгалевска и Шумако и Симеоновкса – между р. 

Дълбока и вододела между реките Драгалевска и Шумако. Най-високи върхове в Северния дял са: 

Лъвчето (2053 m), Средец (1968 m), Ушите (1906 m), Черната скала (1869 m), Камен дял (1862 m), 

Комините (1653 m), Копитото (1348 m). 

Източен (Купенски) – ограничен от Дълбока река на север и Куртова река на юг. Този дял се 

спуска стръмно към плоския и разлат масив на Плана планина. Реките текат в източна посока и се 

дренират от р. Искър. Тук са развити дълбоките долини на реките Янчовска, Бистришка и 

Железнишка. В този дял се намират едни от най-високите и известни върхове: вторият по 

височина в планината - Голям Резен (2277 m), Скопарник (2227 m), Карачаир (2208 m), Малък 

Резен (2182 m), Голям Купен (1930 m) и др. 

Югозападен (Ветренско - Боснешки) – той е най-големият по площ. Ограничен е между Куртова 

река на изток, Егуло-Палакарийската седловина на югоизток, седловината Бука преслап на юг и 

долината на река Матница на северозапад. Най-личните върхове тук са Купен (2196 m), Ярловски 

Купен (2173 m), Сиврикая (2113 m), Сива грамада (2003 m), Вуйчинов рид (1876 m) и други. 

Реките, особено долината на Струма, дълбоко са разчленили този дял и са обособили разделянето 

му на три части: Ветренска (на изток), с по-високи върхове Купена (2195 m), Сива грамада (2003 

m); Петруска (в средата), най-ниска, с връх Петрус (1454 m); Боснешка (на запад), с плоско, 

разклонено и ниско било, с най-висок връх Кръста (1561 m). В тази част е разположена най-

дългата пещера в България – Духлата и карстовият извор Живата вода. 

Северозападен (Селимишки) – ограничен е между р. Владайска на север и р. Матница на юг. 

Спуска своите стъпаловидни склонове на запад към Пернишката котловина. Най-високи са 

върховете Самара (2104 m), Селимица (2041 m), Острец (1832 m) и Острица (1696 m), Църни връх 

(1641 m) и др. 

Морфотектонско и геоморфоложко развитие. Формирането на съвременния витошки релеф е 

резултат от неговата геоложка структура, режима на тектонските движения и особеностите на 
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денудационните процеси. Витоша като геоструктурно тяло представлява един плутон, вместен в 

сенонски вулканогенен комплекс. Плутонът се е издигнал значително в края на палеогена и най-

вече в началото на плейстоцена. Витоша се е издигнала заедно с вулканогенния пръстен, 

разположен около нея, като на запад той се е разкъсал. При издигането си плутоничното тяло е 

било подложено на значително разломяване и денудация, така че най-високият му връх е изграден 

от интрузивни скали. В периферията на Витоша и във витошкото подножие са образувани много 

концентрични разседи, по които бликат термоминерални води (Княжево, Железница, Рударци и 

др.). Витоша представлява един сводообразен хорст, отделен от околните планини и котловинни 

дъна с концентрични разседи. 

В края на сенона и началото на палеогена започва продължителното геоморфоложко развитие на 

планината. По дъното на горнокредния (сенонския) басейн се проявява андезитов вулканизъм. 

Той натоварва района на Витоша с вулканогенно-лавови и седиментни скали. В тях по пукнатини 

се внедрява Витошкия плутон, който на интервали нараства (наставя се) и постепенно се издига, 

като асимилира в себе си образуваните вече вулкански блокове. Сводообразното издигане на 

плутона, заедно с изкорубването на по-старата скална покривка, е съпроводено с голямо тектонско 

напрежение. То се изразява в огъване и разсядане на мантията. В края на палеогена плутонът се 

издига чувствително, а на изток и запад от него се образуват Пернишкият и Ракитският 

палеогенен басейн. Взаимодействията между режима на издиганията и характера на 

денудационните процеси през палеогена оказват влияние върху геоморфоложкото развитие на 

планината през неогена и кватернера. Сигурни данни за издигането на витошкия плутон и 

разкриването му от денудацията дава стария миоцен. Тогава се образува върховото витошко ниво, 

формирано върху интрузивни скали. Днес то се издига над 2100 m височина. С внедряването на 

плутона е завършил доморфоструктурният етап от развитието на Витоша и е започнал 

морфоструктурният. В края на кредата и началото на терциера започва смяната на силовия режим 

в района на Витоша. Движенията на земната кора от негативни стават позитивни и едва в края на 

палеогена те създават един по-висок релеф. Старомиоценската денудация разкрива плутоничното 

тяло и образува върху него първата заравнена повърхнина. В началото на младия миоцен 

Витошкият плутон се издига с около 300 – 350 m, а планационните процеси образуват обширна 

младомиоценска заравнена повърхнина. По това време Витоша е свързана с Плана и останалите 

Средногорски планини. Нейното превишение над тях е незначително. В края на горния миоцен и 

началото на плиоцена витошкият плутон бързо се издига. Образуваната младомиоценска 

повърхнина се разсяда и отделя от тази на Плана. 

Многократните издигания на Витоша през неогена и кватернера, заедно със синхронните на тях 

ускорени прояви на денудацията, дават отражение върху морфоложкото развитие на планината. 

Етапите на относителен тектонски покой и продължително доминиране на денудационните 

процеси над ендогенните сили са обусловили нейния етажиран релеф. 

По-силното издигане на витошкия плутон, слабото повишаване на съседните планини и дълбоките 

хлътвания на околните полета са очертали контурите на масива. Тази диференцираност в темпа и 

посоката на тектонските движения причинява образуването на периферните витошки разломи. 

Морфоложката им изразителност се потвърждава от праволинейните и стръмно спускащи се 

склонове към периферията на околните полета и седловинните връзки със съседните планини. 

Морфоструктура. Витошката планинска морфоструктура обхваща тази част от планината, която 

се издигат над горната граница на подножието. По този начин морфоструктурното тяло не съвпада 

напълно с границите на Витоша планина. То включва само тази част от планината, в която 

преобладават положителните движения, големите наклони и денудацията. Тази граница, с малки 

изключения, съвпада с изолинията 900 m надморска височина. Тя е по-ясно изразена в релефа от 

Бояна през Симеоново и с. Бистрица до с. Ярлово. Между селата Ярлово и Боснек границата е по-

слабо изразена в релефа. Прекарана е твърде условно по южното подножие на вр. Петрус и по 

долината на Кропечка клисура. Западната граница личи по-ясно в релефа. Тя може да се проследи 
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от с. Боснек през селата Кладница, Рударци, Мърчаево и Владая. Тази граница съвпада с 

морфоложки изразените концентрични разседи, които отделят планинското тяло от околните 

планини или котловинни дъна. Планинската морфоструктура има куполообразен вид, с радиално 

развита речна мрежа и широко, слабо разчленено платовидно било. Долинната мрежа е развита по-

плътно само в планинските склонове, по които са образувани тесни и дълбоки долини. Много от 

реките достигат само до 1800 m хоризонтал – ръба на платото. Много витошки реки загубват 

речните си легла в платото (Драгалевска, Симеоновска и др.). Долината на Владайска река от 1800 

m хоризонтал до Черни връх става широка, а долинните и склонове изчезват. 

Платовидното било образува едно неправилно тяло, представено от изолинията 1800 m, удължено 

по посока югоизток – северозапад. В северозападния край то е разширено и достига 5,5 km, а в 

югоизточния е по-тясно – 2,5 km. Дължината на платовидното било по права линия е около 9 km. 

Над това платовидно било е разположено едно по-високо, върхово плато, което може да се очертае 

с изолиния 2100 m. По него се издигат най-високите витошки върхове - Черни връх, Голям Резен, 

Скопарник, Купена и Самаро. Всички те се представят като остатъчни възвишения, издигнати над 

върховото плато. 

В склоновете на планината всички речни долини имат радиално положение, присъщо за 

куполообразните планини. Всички склонове са стръмни, с изключение на западния, който е 

стъпаловиден. Сводообразният характер на издиганията и наличните на места радиални 

дислокации спомагат за формирането на радиална долинна мрежа на витошкия масив. 

Денудационни заравнености, билни повърхнини и склонови стъпала. Във Витошката планинска 

морфоструктура са развити и добре запазени всички неогенски заравнени повърхнини. Етапите в 

геоморфоложкото развитие на Витоша са тясно свързани не само с броя и характера на 

денудационните нива, но и с положението и фациалното състояние на корелативните наслаги. 

Първото денудационно ниво (най-високото) – е запазено по върховото било на планината. Личи 

най-добре над 2100 m височина. Над него се издигат най-високите витошки върхове. 

Повърхнината е покрита с грубоблокажен материал, получен от активното изветряне на 

монцонитите. В района на седловините по това върхово било, са натрупани и грузирани маси, 

които задържат по-продължително време топящата се от снеговете вода. Върху тях са развити 

почва и растителност. Изветрителната покривка има кватернерен характер. Върховото било е 

остатък от една най-стара заравнена повърхнина, вероятно старомиоценска, подмладена от 

активната плейстоценска денудация. 

Второто денудационно ниво изгражда платовидното било на Витоша. То се издига над 1800 m 

височина. Върху него са развити торфища с различна мощност, а реките губят своите долини в 

него. По платовидното било се издигат уединени върхове като Камен дял, Ушите, Черната скала, 

Острец, Селимица, Сива грамада, Велчова скала, Голям Купен и Лъвчето. Всички те са 

представени като блокови грамади, издигащи се над платовидното било. Второто ниво може да се 

нарече ниво на платата. То е покрито с дебели изветрителни маси, представени от груз и груби 

блокове. На много места грузовата маса надминава 2 m мощност. Второто ниво на Витоша се 

приема за младомиоценско. 

Третото денудационно ниво е запазено в склоновете на планината, където образува склонови 

стъпала. Те ограждат цялото планинско тяло и личат на средна височина 1500 m. Това ниво може 

да се проследи от левия склон на Палакария, през Голям Ветрен, Лашова могила, по източния 

склон на 1500 – 1550 m, където образува широки поляни, поляната до Момина скала, по западния 

склон към Босачка река, седловината и вр. Кръста и на юг през Асланов рид до вр. Петрус, както и 

по вододелния рид между р. Струма и р. Палакария от вр. Голям рид на север до паралела на с. 

Чуйпетлово. Върху това ниво има изветрителни и стари пролувиални материали, силно изветрели. 

Те са примесени с глинестоподобни материали. Това са предимно грузови пясъци, глинясали 

грузови маси, вторично отложени от временно течащите порои или различни по големина валуни. 

Песъчливите и глинестоподобните материали с валуните наподобяват долноплиоценските 
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наслаги. Приема се, че това склоново стъпало е образувано през долния плиоцен и има понтийска 

възраст. 

Четвъртото денудационно ниво е силно денивелирано. То е запазено като обширно подножно 

стъпало с твърде различна височина. Може да се проследи от Княжево до Симеоново, където личи 

на 750 – 800 m, а към селата Бистрица и Железница се повишава до 950 – 1050 m. Между 1000 – 

1100 m това ниво се разкрива около с. Ярлово и с. Ковачевци и около 900 – 950 m е в западното 

подножие – в района на селата Кладница, Рударци, Мърчаево и Владая. На много места нивото е 

седиментационно. Около Ярлово то е покрито с плиоценски седименти, а по западното подножие 

– с палеогенски седименти. Източното и северното подножие са покрити с мощни делувиално-

пролувиални шлейфове. От Симеоново до Железница се простира една ивица моренен вал, 

навярно еоплейстоценски, който е разкъсан на отделни ридове Може да се приеме, че четвъртото 

ниво е образувано през един по-продължителен планационен етап, проявил се през горния 

плиоцен. 

Между третото и четвъртото денудационно ниво има многобройни склонови стъпала, които са 

свързани със структурно-петрографските особености на скалите, изграждащи планинските 

склонове и не се отразяват в надлъжните профили на реките. Следователно няма данни тези нива 

да бъдат привързани към определен планационен етап. 

Над четвъртото заравнено ниво склоновете на планината рязко увеличават своя наклон, а 

междудолинните ридове придобиват триъгълна форма и склонът е фацетиран. Този факт дава 

основание да се счита, че между долния и горния плиоцен Витоша е увеличила бързо своята 

височина, а нейното подножие се е разседнало. 

От описаните морфостратиграфски нива се вижда, че всички те са приповдигнати на по-голяма 

височина, в сравнение с нивата в съседните планини. Във Витоша младомиоценската повърхнина 

е с 600 m по-висока, отколкото в Плана. Това показва, че след образуването на младомиоценската 

повърхнина, Витоша се е издигнала спрямо Плана с 600 – 650 m. 

Речни долини. Река Струма се образува от няколко потока, извиращи от южния склон на Черни 

връх. Във витошкия склон тя образува плитка долина, а след това – под с. Чупетлово чрез 

Чупетловския пролом навлиза в Боснешката котловина, където приема своя десен приток – Добри 

дол. Развитието на Струмската долина във високия витошки склон е силно повлияно от степента 

на денивелация на нивото на Черни връх и на по-нисколежащите планински стъпала. Наклонът в 

най-високата изворна част е много малък и врязването на първоначалните струмски потоци 

незначително. От билото на Черни връх до около 1800 m височина са образувани едва оформени 

долини, които наподобяват делти. Те са развити върху дебела изветрителна покривка. До 1500 m 

при сливането на Черновръшка Струма (Върла) и Скопарнишка Струма, в стръмния склон, се 

образува V-видната долина на р. Струма. Въпреки големия слонов наклон, долината не е дълбоко 

врязана. Това показва, че тя се намира в началния стадий на своето развитие, което е обусловено 

от младото издигане на склона. 

Река Мътница се образува от потоците, извиращи между върховете Самара и Селимица. Влива се 

в р. Струма при язовир Студена.  

Река Кладнишка извира от вр. Селимица и се влива в р. Мътница при яз. Студена. В изворната 

област речната и мрежа има скаровидна форма. Това се обяснява с развитието и върху 

денудационните повърхнини на височина 1800 и 2000 m. Под 1700 m долинната мрежа се 

стеснява, което се дължи на разседния склон в местността Стръмни рид. Този склон образува 

откос, висок около 200 m (1400 – 1600 m) над местността Поляните. От 1400 m до 1170 m не само 

басейнът, но и долината е асиметрична, с по-стръмен ляв склон, изграден от андезит и по-полегат 

десен склон – от сиенит. Причината за тази асиметрия е тектонска и петрографска. При издигането 

на Витоша по тази линия се е отделила по-силно издигащата се сиенитна маса от по-слабо 

издигащата се андезита маса.  

Развитието на долината на р. Рударищица от изворите до нивото на Голината - на 1500 m височина 

е съвсем плитка и се намира в началния стадий на своето развитие. След това пресича разседния 
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откос между Марков нож и Борачевица или между 1500 m и 1300 m височина. В нивото на 

последното стъпало реката образува V-видна долина между равните повърхности на местностите 

Средни рид и Смедовица. Оттук до подножието долината е асиметрична, с по-полегат ляв склон, 

което се обяснява с по-силното му издигане към североизток. Долината в подножието се е развила 

по разседната линия, която разделя частта на подножието, изградена от андезитна основна скала 

(рида Маниш – Разкръске), от частта на подножието с основна скала сиенит (ридовете към 

Мърчаево). Тази разседна линия представлява северозападно продължение от общата разломна 

тектонска ивица, в която се включват: тектонската линия на долината на р. Кладнишка над 1200 m, 

разседът в долината на р. Мътница при Стръмни рид и разседният склон над устието на р. Върла, 

приток на Струма. Разседът при Рударци е сравнително млад. За това свидетелства голямата 

денивелация на наносния конус на р. Рударщица. 

Долината на Мърчаевски дол започва в откоса, разположен над нивото на последното планинско 

стъпало, с V-видна форма, която се наблюдава надолу до 1000 m височина. Тук долината разрязва 

нивото на това стъпало между равнищата на местностите Калето и Погледец – 1090 m. Оттук до с. 

Мърчаево долината има форма на широк залив с асиметрия, при която десният склон е по-

стръмен. Тази широка долина не е образувана от малката Мърчаевска рекичка, а представлява 

залив от терциерния басейн. Доказателство за това служат терциерните глини, които се 

проследяват значително навътре в долината. 

Формите на долините в западния витошкия склон показват голямата зависимост от морфоложките 

особености на планинските стъпала: техният ареал, величина на наклона, посока на простиране, 

петрографски състав и преди всичко от посоката и интензитета на издигането на Витошкия масив. 

В рамките на източния склон на Витоша хидрографските артерии се оттичат към левите искърски 

притоци Егуля и Бистрица. От юг към север с добре изразен източен отток се редуват витошките 

притоци на Егуля – реките Куртува, Гугутица, Брезовичка и Селска. Долините на Егулската мрежа 

са сравнително по-къси и не започват от най-високия регион на склона. Особено къси са долините 

на реките Гугутица и Брезовичка. Техните дълбоки V-видни долини започват от 

среднопланинската поясна ивица (1500 m). Сравнително малкият им и непостоянен отток е 

затруднен в транспортирането на изобилния елувиално-пролувиален материал. По-дълги и 

сравнително дълбоки се явяват долините на реките Куртова и Селска. В средния и ниския пояс на 

витошкия склон тези реки са издълбали дълбоки долини със стръмни склонове. 

Река Куртова притежава добре развита долинна мрежа. Началните и води идват от югозападното 

подножие на връх Белчева скала (1831 m). Първоначално протича по дълбока и тясна долина с 

голям наклон на речното легло. След това преминава през широко и с добре изразен наклон 

долинно дъно. В ниския пояс на витошкия склон долината на р. Куртова се разширява значително. 

Върху широкото и плоско дъно се забелязва комплекс от пролувиално-делувиални и алувиални 

седименти. Делувиално-пролувиалните наслаги следят допира с подножието и изграждат високите 

периферни части на долинното дъно. В средата и в съвременното речно легло са отложени 

алувиални наноси с различна големина. 

Реките Гугутица и Брезовичка имат малки водосбори и къси долини. Тяхното задълбочаване обаче 

в планинския склон е значително и напречните профили на долините имат типичен V-виден 

профил. 

Река Селска (Железнишка) има ясно изразена запад-източна посока и симетрична приточна мрежа. 

Нейните начални притоци събират водите от подножията на върховете Белчева скала (1831 m), 

кота 2195 m и Голям Купен (1930 m). След тяхното сливане дълбоката и добре изразена долина на 

р. Селска притежава подчертан V-виден профил. В по-ниския пояс под 1300 m долинното и дъно 

се разширява и наклонът на речното легло значително намалява. Това важи най-вече за интервала 

1200 – 1100 m, където ширината на нейното дъно надхвърля 300 m. Заедно с ролята на 

пресичащите се тук тектонски линии, разширението в значителна степен е дело на ерозията. 

Кръстосващите се в тази част на долината милонитизирани ивици, сложното взаимодействие 

между диференцираното издигане и проявата на ерозията са условията, които са обусловили 
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формирането на това широко и отчасти терасирано долинно дъно. Източно от тектонично-

ерозионното разширение на долината на р. Селска долинното дъно се стеснява рязко и реката 

навлиза в късия, но добре изразен пролом – Клисурчовица. Над с. Железница долината на р. 

Селска рязко се стеснява и напречният и профил отново добива V-виден изглед. 

Към водосбора на р. Бистрица принадлежат реките Лява, Цонкина, Кукулска, Умска и 

Малидолска. Самото начало на р. Бистрица се формира от буйните реки Стара и Янчовска. 

Долините от Бистришката мрежа притежават съществени различия в дължината, дълбочината и 

характера на морфоложкия облик. Докато долините на реките Лява, Кукулска и Умска в горната 

си част едва достигат средната поясна ивица (1400 m), реките Стара и Янчовска се отличават с 

дълги и добре развити долини. 

Реките Лява, Цонкина, Кукулска, Умска и Малидолска са маловодни и с голям наклон на речното 

легло. Тяхното задълбаване с изключение на р. Лява е незначително. 

Долината на река Лява в горната си част има незначителна дълбочина, но голям наклон на речното 

легло. Върху него и отчасти по склоновете се забелязват отделни пролувиални фрагменти във вид 

на валове и покривки. Тези изключително ръбести, с различна големина скални късове, трудно се 

отличават от почти неогладените алувиални седименти. Причината за това се крие не толкова в 

малката жива сила на реката, колкото в късия транспорт и слабата обработка. 

Малкият и временен отток на реките Кукулска и Умска, както и тяхното късо разстояние, спъват 

транспорта и обработката на речните наноси. Поройното прииждане на тези реки, дълбоко 

милонитизираните ивици и големият наклон са условия, които обуславят изобилието на 

пролувиални седименти. 

Стара река обхваща сравнително голям водосборен басейн. Нейните начални притоци събират 

водите си от подножията на върховете Голям Купен (1930 m), Скопарник (2226 m) и Голям Резен 

(2279 m). След тяхното сливане Стара река навлиза в дълбока V-видна долина със стръмни и добре 

залесени склонове. Над с. Бистрица тя излиза из обсега на витошкия склон и навлиза в широко 

акумулативно долинно дъно. Тук тя се слива с р. Янчовска и образуват началото на буйната 

планинска река Бистрица. 

Река Янчовска събира началните си води от северното подножие на вр. Малък Резен (2191 m). В 

средното си течение се отличава с дълбока V-видна долина, голям наклон на речното легло и 

стръмни, добре залесени склонове. Над с. Бистрица преди сливането и със Стара река, р. Янчовка 

протича по широко, наклонено към североизток акумулативно дъно. 

В поясната ивица над 1800 m слабо задълбаните долини на реките Стара и Янчовска почти не 

променят облика на планинския склон. Значително дълбоките им долини в средно - и 

нископланинския пояс на планинския склон (1500 – 1100 m) имат типични V-видни профили и 

голям наклон на речните легла. Непрекъснатият воден отток, голямата жива сила и 

продължителният транспорт на речните наслаги обуславят тяхната обработка и сортировка. 

Наличието на едри валуни в средното и долното течение на тези реки потвърждава тяхната 

интензивна ерозионна, транспортна и акумулативна дейност. 

Тераси. В долинния морфоложки комплекс на източния витошки склон разпространението на 

речните тераси е незначително. Наблюдаваните техни следи се отнасят към заливната и първата 

надзаливна тераса. 

В средната част от долината на р. Селска, в обсега на нейното тектонично - ерозионно разширение, 

следите от заливната тераса показват широко разпространение. Леко навълнената повърхност на 

тази тераса е резултат не само от максималните транспортни и акумулативни възможности на 

реката, но и от намесата на човека. Средното превишение на тази тераса над съвременното легло 

на реката е 2 m. Нейното съдържание е представено предимно от алувиални, а във високата част и 

пролувиални наслаги. Тяхната дребна фракция е представена от компоненти на 

диабазфилитоидната формация. Срещат се и огладени в различна степен кварцитни блокове. 

По левия склон на долината на р. Селска в допира с неговото подножие се простира тилната част 

на първата надзаливна тераса. Нейното чело в най-широката част на долината сравнително плавно 
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преминава в широко развитата заливна тераса. По на запад, нагоре по долината, първата 

надзаливна тераса се простира във вид на тясна ивица, леко повишена към долинния склон и с 

добре изразен откос към заливната тераса. Тук нейната височина над съвременното легло на р. 

Селска, паралелно на левия фацетиран склон, не надминава 10 m. В профилното и съдържание 

ясно се откроява и ерозионният скален цокъл. Върху него лежи мощен терасен алувий, припокрит 

с груб делувий, пролувий и сипейни материали (Георгиев, Петров, 1962). 

В останалите долини по източния склон липсват типично изразени речни тераси. В основната по-

ясна ивица на планинския склон на отделни места по долинните дъна на реките Куртува и Лева се 

наблюдават слабо изразени следи от заливна тераса. Подобни следи от тази тераса се наблюдават 

и в обсега на наносните конуси на реките Стара и Янчовска. 

Непълният терасен комплекс и слабото развитие на ниските тераси в основната поясна ивица в 

района, както и пълното отсъствие на тези форми в преобладаващата част на долинния 

морфоложки комплекс се обуславя от режима на тектонските издигания и разновидната проява на 

денудационните процеси. Тенденцията за усилени издигания на Витоша в течение на кватернера и 

синхронните на тях потъвания на Софийското поле, заедно с понижението на местния ерозионен 

базис на р. Искър са условия, които са обособили преобладаването на вертикалната речна ерозия в 

рамките на източния склон. 

Сипеи.Върху Западния Витошкия склон сипеите са образувани главно в 3 ивици: при гребена 

Самара, под линията на върховете Селимица – Острица и под нивото на Голината. Върху склона 

на скалистия гребен Самара образуването на сипея се дължи на особения релеф (острия гребен), 

при който механическото изветряне е действало преди и сега върху голяма повърхност. С 

намаляването на наклона движението на сипея постепенно отслабва и спира. Под линията, която 

свързва върховете Селимица – Острица, процесът на образуване на сипеи е затихнал. Причина за 

това е липсата на скалист гребен или високи скалисти върхове, които представляват източници на 

сипейния материал. Елувият на върховете Селимица и Острица, както и клипите при Черни връх, 

свидетелстват за някогашното съществуване на един по-контрастен релеф, различаващ се от 

съвременния. Третата ивица на сипеите е разположена под нивото на Голината. Тук образуването 

им е обусловено от разкритието на сиенита чрез разседните плоскости. В по-ниските части сипеи 

се образуват при разработването на кариерите. 

Големият наклон на лавинните улеи при Резньовете, гравитационната сила на срутищните скални 

блокове и останалият изветрителен материал спомагат за образуването и подхранването на 

сипейни потоци. 

Каменни грамади. Най-известни са каменните грамади около Черни връх. Образуването им се 

свързва с периглациалните процеси през кватернера. Каменни грамади с такъв характер се срещат 

и при Резньовете, Скопарник, Голям Купен и западно от Белчова скала. Тяхното образуване е 

резултат от интензивното мразово изветряне през кватернера. Тогавашните резки денонощни 

температурни колебания, инфилтрацията на водата и скалните пукнатини, преминаването и в 

твърдо агрегатно състояние са спомогнали за намаление сцеплението между скалните блокове и за 

окончателното им отделяне. Тяхното подреждане в хоризонтална и вертикална посока 

потвърждава характера и последиците на мразовото изветряне и начина на образуване на тези 

каменни грамади със сиенитна и андезитна основа. 

Каменни реки.В западния витошки склон каменни реки са развити главно в две ивици: високо в 

изворните части на Струма и Мътница и ниско в басейните на Кладнишка и Рударщица. 

Във високата ивица каменните реки са почти изцяло покрити от тревна растителност, а на места 

фосилизирани от торфища. Тук те са разположени върху старо денудационно ниво. В ниската 

ивица между долините на Кладнишка и Рударщица почти всяка плитка долинка е запълнена от 

каменна река. Някои от тези реки са значителни по големина, напр. каменната река източно от 

Смедовица се спуска близо до подножието при с. Кладница (Пенков, 1948). Тук тези форми са 

почти лишени от растителност, което улеснява тяхната подвижност. В ниската ивица каменните 

реки са образувани както от сипеите, така и от блокове от основната скала вследствие на големия 
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наклон. Тук този процес продължава и сега. Първият вид каменни потоци са вероятно от стария 

кватернер – реликтни, а в ниската ивица са младокватернерни и съвременни.  

Свлачища.В западното витошко подножие свлачища се наблюдават главно между с. Кладница и 

Владайската седловина. Те заемат голяма ивица върху левия склон на Рударищица от изхода на 

реката из планинския склон до квартала на вилите. Тук се наблюдават загаснали и активни 

свлачища. Те повреждат шосето за Кладница и постройките върху този склон. На лице са всички 

необходими условия за образуването на свлачища, а именно: основа – терциерни глини, върху тях 

тежък товар кластичен материал (наносен конус), изобилни подпочвени води, активна тектоника, 

установена чрез денивелацията на терасата и наносния конус, който е отложен върху нея, както и 

делапсивното действие на р. Рударщица. Активните свлачища, действащи върху сравнително 

младите форми (тераса и наносен конус), показват, че тук има проява на съвременно активно 

тектонско движение. 

Различният фациес на плиоценските и делувиалните наслаги, инфилтрирането на валежни води в 

тях при значителния наклон се явяват благоприятни условия за образуването на свлачищни 

процеси в източния витошки склон. Наблюдаваните добре изразени свлачища по левия долинен 

склон на р. Янчовска (Таушанов валог) се характеризират с такава геоложка основа. 

Профилираните тук делувиални и плиоценски наслаги са представени на повърхността от 

сравнително груб фациес. Инфилтриращата в него вода и нейната суфозионна дейност определят 

свлачищата като типични детрузивни. Това личи не само от свежите вертикални пукнатини, добре 

изразените обратни наклони, но и от събраната в тях вода. Лежащите отдолу фини плиоценски 

глини и техният слаб наклон към р. Янчовска служат за повърхнини на надхлъзване и 

циркулиране на подпочвените води. 

Активно проявяващите се свлачища с детрузивен характер се наблюдават и по левия долинен 

склон на р. Селска в рамките на нейното тектонично - ерозионно долинно разширение. Те се 

обуславят преди всичко от различния фациес на делувиалните наслаги, които лежат върху 

основата от диабазфилитоидна формация, туронски кварцити и пясъчници. 

Срутища. Вертикалните скални зъбери източно от Резньовете и грамадните срутища под тях се 

явяват като резултат от характера на диаклазите, режима на мразовото изветряне и 

гравитационната сила. Проявата на тези срутища осигурява подхранването на сипейните потоци с 

ръбест скален блокаж. 

Лавинни улеи.По източния склон на Резньовете наблюдаваните диаклази с компонента запад-

изток, големият наклон на разседния склон, гравитационната сила на срутищните скални блокове 

и катастрофалната проява на лавинните процеси са обусловили формирането на лавинните 

(нивално-коразионни) улеи. 

Наносни конуси. В подножието на източния витошки склон, при рязкото намаляване на наклона и 

живата сила на речните артерии, активната проява на акумулацията е довела до формиране на 

различни по големина и изразителност наносни конуси. В зависимост от площта на водосборните 

басейни, естеството на литоложката основа, наклона на речното легло, количеството и режима на 

водния отток, наносните конуси се различават не само по размери и изразителност, но и по своя 

състав. 

Сравнително големият водосбор на реките Стара и Янчовкса, значителният наклон на техните 

легла, широко разпространеният изветрително-сипеен материал върху високата поясна ивица, 

активното участие на гравитационните процеси и голямата рушителна, транспортна и 

акумулативна дейност на тези реки са условия, които са обусловили формирането на големите и 

добре изразени наносни конуси при с. Бистрица. Чрез постепенно сливане на тези форми се е 

образувала една обща леко наклонена акумулативна повърхнина. Слабо всеклите се в нея реки 

Стара и Янчовка разкриват отчасти нейното глинесто песъчливо и чакълесто-блоково съдържание. 

Големината на тези ръбести или в различна степен огладени блокове, макар и рядко превишава 1 

m
3
. Преобладават обаче блокове с диаметър 0,5 m

3
. Петрографският им състав е представен 

предимно от сиенити, андезити, по-малко кварцити и сенонски варовици и мергели. 
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В общия наносен конус на реките Стара и Янчовска, заедно с еродирането, преотлагането и 

промиването на плиоценските седименти, е било извършено и акумулиране, сортиране и 

прецеждане на кватернерните речни наслаги. Наклонената повърхнина на този наносен конус е 

профилирана на 2-3 m дълбочина от всеклите се в нея реки Янчовска и Стара. Наблюдаваният над 

нея в основата на планинския склон промит блокаж бележи следите от предишните по-стари 

наносни конуси на тези реки. Тази особеност свидетелства, че издигащия се масив на Витоша е 

увлякъл и акумулативната повърхнина на наносните конуси. При тези условия се е извършило 

еродирането и преотлагането на техните наслаги в обсега на по-младия общ наносен конус на 

реките Стара и Янчовска. 

При с. Железница в подножието на витошкия склон р. Селска, заедно с всичането и в 

плиоценските наслаги, намалява значително своя наклон и жива сила. Отломените тук речни 

наслаги изграждат един наклонен и пръснат наносен конус. Валуните, които го изграждат са 

представени предимно от андезити и кварцити. Голямото различие в техните размери е дало 

възможност на реката за тяхното сортиране. 

Реките Куртова и Лева под допира на витошкия склон с подножието са образували също така 

добре изразен наносен конус. По-малкият водосбор на тези артерии и незначителният транспорт 

свидетелстват за слаба външна обработка на речните наслаги. Преобладаващите при тях с 

различни размери андезитни и кварцитни блокове са добре огладени. В периферията и високата 

част на наносните конуси акумулативните маси са примесени и с делувиално-пролувиални 

наслаги. Останалите по-малки речни артерии в източния склон – в обсега на витошкото подножие 

образуват по-слабо изразени наносни конуси. Тяхното акумулативно съдържание е представено 

изключително от пролувиални наслаги. 

 

1.10.ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ 
 
1.10.1.Хидрология и хидрография 

доц. д-р Даниела Златунова 
Проучванията се отнасят до работа по следните дейности: 

 

Дейност №1: Подготвителна фаза  
1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази данни по 

направления и компилация на наличните данни – обсъждане. 

Проучени са наличните източници на информация отнасящи се до хидрологията и хидрографията 

на ПП „Витоша“. Те включват три групи източници: проекти, монографии, научни статии, 

справочници и наръчници за хидроложка информация, ГИС бази данни. 

1.2.Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с данни,  съществиващи ДПП, 

ИАГ и МОСВ и, от други заинтересувани страни и/или чрез директни собствени изследвания и 

специфични проучвания, вкл. полеви  

В резултат на анализа на наличните източници на информация  се установи, че липсва съвременна 

информация относно: 

 Водни запаси в снежната покривка за периода 2005-2012 г.; 

 Липсват исторически данни за минималния отток за периода 1975-2012 г. 

 

Дейност №2: Теренно-проучвателна и аналитична работа и подготовка на Част 1 от плана за 
управление и съответните приложения към него. 
2.2. Характеристика на абиотичните фактори - Хидрология 

 Систематизирана наличната информация и започната аналитична работа по изготване на: 

Хидрографска мрежа – реки, извори, езера. 
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Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План`1, като се представи основна 

хидроложка и хидрографска характеристика, включваща: реки, формиращи се на територията 

на парка; гъстота на речната мрежа; водосборни басейни и техните площи; езера;  

I. РЕЧНИ ВОДИ 

1. Хидрографска мрежа 

1.1. Речна мрежа 

1.2. Гъстотата на речната мрежа 

2. Формиране, структура и обем на речния отток 

2.1. Фактори и условия за формирането на речния отток 

 Годишен отток – да се даде методика за изчисляване на годишния отток, да се даде таблица 

на естествените водни ресурси по височинни пояси 

2.2. Среденомногогодишна водност 

- методика за изчисляване на годишния отток 

- естествени водни ресурси по височинни пояси 

 Генетична структура на речните води. Да се състави таблица на генетичната структура на 

водните ресурси в ПП Витоша по височинни пояси през 200 м; 

2.3. Генетична структура на речните води 

- генетична структура на водните ресурси по височинни пояси 

•  Водни запаси в снежната покривка – зониране. Кратка историческа справка за тяхното 

разпределение и общ сравнителен анализ, който да обхваща и периода 2005-2012 г.;  

 

....да се даде таблица на разпределението на оттока в главните реки на територията на ПП 

„Витоша“ (ако такава таблици на разпределение на месечния и годишния отток. Фазово 

разпределение на речния отток. Типология на фазовия режим; 

3. Отточен режим 

3.1. Фактори за отточния режим 

3.2. Фазово разпределение на речния отток 

3.3. Сезонно разпределение на речния отток 

3.4. Месечно разпределение на речния отток 

 Минимален отток – исторически данни. Таблица на гарантираните водни ресурси на Витоша 

по височинни пояси. Таблица на физикогеографските и хидроложки характеристики на реките в 

района. 

 

II. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

А) Грунтови води в пролувиалните, пролувиално-алувиалните и алувиалните отложения на 

кватернера. 

Б) Горнокредно-палеоценски интрузиви с пукнатинни води. 

В) Сенонски ефузиви (андезити) с пукнатинни води и плитко залягащи грунтови води в зоната на 

открита напуканост. 

Г) Карстови води в триаски варовици 

Д) Източници на минерална вода, привързани към скални формации, разкриващи се на ПП 

Витоша 

 

III. ЕЗЕРА 

1. Естествени езера 

Изкуствени езера 

 

 

 



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 

 | 101 

1.10.2. Хидрохимия 
проф. д-р Надка Игнатова 

 
В процеса на разработване на настоящия план за управление на ПП „Витоша“, съгласно 

изискванията на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС, транспонирана в Закона за водите 

(чл.135) и чрез използване на „Система Б“ (Приложение 1 и Приложение 6 от Наредба Н4 за 

характеризиране на повърхностните води, 2012, 2014) са определени 2 категории водни тела на 

територията на парка- „реки“ и „езера“, и са идентифицирани 3 типа водни тела в категория 

„реки“: R2 (планински реки в Понтийска провинция, Дунавски басейн, във Витоша), R3 

(планински тип в Западно-Беломорски басейн, р. Струма), R4 (полупланински реки в Понтийска 

провинция, Дунавски басейн, във Витоша). Водните тела от поречието на р. Струма са с код 

BG4ST900R1001, а тези от поречието на р. Искър- съответно BG1IS789R1004 (р. Палакария), 

BG1IS500R1130 (р. Владайска), BG1IS500R1109 (р. Перловска и р. Боянска), BG1IS500R1010 

(Кюнеца), BG1IS700R1007 (р. Бистрица, р. Каменна и р. Янчовска), BG1IS500R1006 (р. 

Железница) и др. 

 

Изворните води се подразделят на 3 основни групи: подпочвени, карстови и термални. От около 

40 извора, водите на 33 се използват за питейно-битово водопотребление. Те са хлоридно-

хидрокарбонатни калциеви, ултра пресни и меки, често с твърдост по-малка от 1 мгекв. Дм
-3

. 

Преобладаващата част от каптираните извори за чешми (до х. „Алеко“, х. „Селимица“, х. 

„Еделвайс“, х. „Звездица“, до лифт „Бай Кръстю“ и др.) се характеризират с кисели води, чиито 

стойности на рН варират от 5,07 (Конярника) до 6,28 (х. Алеко) при пределни норми от 6,5 до 9,5.  

По-кисели от нормите са и водите от чешми, захранвани от речни водохващания, с диапазон от 

6,24 до 6,38 рН единици („Меча поляна“, „Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и др.).  

 

Органично замърсяване не се наблюдава, за което свидетелстват ниските стойности на БПК5 и 

Перманганатната окисляемост (по-малко от 1 mg.dm
-3

), много често по-ниски от границите на 

откриваемост, по данни на „Софийска вода“ АД (Проекти за Санитарно-охранителните зони). 

Днес на територията на Природен парк „Витоша” липсват естествени планински езера, но 

съществуват исторически данни, които потвърждават наличието на такива до средата на 19 век в 

местността „Сухото езеро“. Оформени са няколко изкуствени водни тела в категория „езера“, от 

които най-голямото е язовир Студена (с площ 1416 dka и код BG4ST500L002), разположен в 

западната част на планината, построен с цел водоснабдяване на гр. Перник, както и изкуственото 

Боянско езеро, разположено в близост до обиколната пътека Драгалевци-Бояна. То е създадено на 

мястото на голяма влажна зона. 

 

Всички водни тела на територията на парка се отнасят към Екорегион ЕР 7 (Източни Балкани).и 

Екорегион ЕР 12 (Черноморска провинция) и разпределението им по водосбори е отразена на Фиг. 

1.10.2.1.  
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Фигура 1.10.2.1. Разпределение на водните тела на територията на ПП „Витоша“ по водосбори. 

 

Поради липса на достатъчна информация върху състоянието на водните тела по физикохимични 

показатели за качество е извършена теренно-проучвателна работа на територията на парка и са 

определени 14 водни тела, категория „реки“, от които ще бъдат взети водни проби за анализ на 

пресечните точки с границите на парка и 2 водни тела, категория „езера“. Това са реките Струма, 

Матница, Рударщица, Мърчаевска, Владайска, Перловска, Боянска, Драгалевска, Старата, 

Бистришка, Янчовска, Железнишка, Палакария, Кюнеца, а от категория „Езера“- яз. „Студена“ и 

Боянското езеро.  

 

В съответствие със заданието, от посочените водни тела се вземат по 3 вида водни проби в 16 

контролни пункта (14 на реки и 2 на езера) по 1 dm
3
 за извършване на химични анализи в 

лабораторни условия и по 2 водни проби в кислородни шишета за определяне на разтворен 

кислород, наситеност с кислород и биохимична потребност от кислород. На терена на всяка водна 

проба се измерват температурата, рН и електропроводимостта на водата, и се фиксират взетите в 

една от двойките кислородни шишета водни проби с 40 % MnSO4 и 40 % KOH за свързване на 

разтворения кислород в момента на пробовземането. След транспортиране на водните проби в 

хладилни чанти до ЛТУ се определя съдържанието на разтворен кислород по метода на Винклер в 

едното от кислородните шишета, в които кислородът е фиксиран на 

терена, и с получения резултат се определя наситеността с кислород при 

измерената на терена температура в 

момента на пробовземането. Във второто 

кислородно шише, оставено на тъмно в 

термостат при температура 20 
о
С, след 5 

денонощия се определя Биохимичната 

потребност от кислород (БПК5) по 

метода на Винклер, като разлика между 

съдържанието на кислород в момента на 
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пробовземането и след 5 денонощия. В третата водна проба от 1 dm
3
 се определя съдържанието на 

неразтворени вещества тегловно, след филтруване с мембранен филтър с размер на порите 0,45 

µm, перманганатната окисляемост по метода на Кубел, твърдостта и съдържанието на хлориди по 

метода на Мор.  

 

Във филтрата се определя съдържанието на NH4
+
 и NO3

-
 по метода на Келдал чрез автоматична 

дестилация и титруване на автоматичен азотен анализатор „Келтек“ (Текатор, Швеция), 

съдържанието на SO4
2-

 спектрометрично след утаяване с BaCl2, стабилизиране на колоидната 

утайка с желатин и последващо спектрометриране на „Lambda 5” (Perkin- Elmer, USA), 

съдържанието на PO4
3-

 спектрометрично на „Lambda 5” (Perkin- Elmer, Lambda 5, USA) и металите 

Na, Pb, Cd и Mn с атомно абсорбционен анализ (Perkin- Elmer, M 5000, USA). 

 

С резултатите от анализа на Na
+
, Cl

-
 и SO4

2-
 се определя иригационния коефициент. 

 

На базата на получените резултати се прави оценка на състояние на изследваните водни тела по 

физико-химични елементи за качество по Закона за водите, чл. 135, ал.1, т. 17, Стандартите за 

качество на околната среда (ДВ 4/2008 г.) и Наредба Н4/14.09.2012 г. за характеризиране на 

повърхностни води (ДВ 22/5.03.2013 г.), с направените изменения към тази наредба в ДВ, бр. 

79/23.09.2014 г. Тази оценка е част от комплексната екологичната оценка, направена в раздел 

„Хидробиология“. 

 

1.10.3. Хидробиология 
д-р Любомир Кендеров 

 
В процеса на разработване на Плана досега не бяха извършвани собствени проучвания и 

изследвания поради неподходящия за представително събиране на проби от речните екосистеми.  
 

Бе извършен преглед на съществуващата информация и бяха открити проучвания и изследвания, 

касаещи следните точки от Заданието: 1.10 ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ, подточка 

1.10.3. Хидробиология, в частта за екологично състояние, определено според биологичен елемент 

за качество „Макрозообентос”. Проучванията и изследванията са общо 9 броя, както следва: 

 
1. Научни публикации – 4 броя: 
Русев, Б. 1961. Хидробиологични изследвания на някои Витошки реки. Изв. Зоол. Инст., БАН, 10: 

211-265. 

Pavlova, M., L. Pehlivanov. (2009). Еcological assessment of the palakaria river (South-West Bulgaria, 

Danube river basin) based on fish and macrozoobenthic communities. – In: Chankova, St.,, Sv. Gateva, 

G. Yovchev, N. Chipev (eds.). Proceedings of the workshop on Ecology, 23-24.04.2009., Sofia: 74-81. 

Kenderov, L., G. Georgieva, M. Pavlova. 2010. Hydrobiological characteristics of Zheleznishka River 

(Vitosha Mountain). Младежка научна конференция „Климентови Дни“ 22- 23 ноември 2010г. 

ISBN: 978-954-397-019-3. Сб. Статии. стр. 22- 26.  

Georgieva S., Y. Mitkova, L. Kenderov, E. Varadinova, P. Mitov, D. Parvanov, M. Pavlova, Y. 
Presolska, N. Simov, V. Tyufekchieva, I. Yaneva. 2013. Preliminary results on the trophic structure of 

the bottom invertebrate fauna in some Vitosha mountain’s rivers (Bulgaria). Seminar of Ecology. 25-26 

April 2013, Section “Biology”, USB and IBER- BAS. Proceedings. 11-17. 

 

2. Образователно – научни разработки (Дипломни работи) – 4 броя: 
Георгиева, С. 2013. Макробезгръбначна фауна на река Егуля. Дипломна работа. Катедра по обща 

и приложна хидробиология, Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 80 стр. 
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Кънев, Е. 2014.  Изследвания върху популацията на поточния рак (Austropotamobius torrentium) от 

някои Витошки реки. Дипломна работа. Катедра по обща и приложна хидробиология, 

Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 97 стр. 

Миткова Я., 2013. Сапробиологична оценка на река Бистришка. Дипломна работа. Катедра по 

обща и приложна хидробиология, Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 61 стр. 

Любомирова Л. 2014. Реинтродукция на главоч (Cottus gobio Linnaeus, 1758): екологични и 

трофични параметри на донорно и реципиентно местообитания, оценени според 

макробезгръбначната фауна. Дипломна работа. Катедра по обща и приложна хидробиология, 

Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 80 стр. 

 

3. Научно-приложни проекти и разработки – 1 брой: 
Стефанов Т. 2013. Хидробиологично проучване на състоянието на основните реки в природен 

парк „Витоша”. Финален доклад. Проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво 

управление на природен парк Витоша”. Договор № DIR-5113326-C-010. Бийгъл фотологистик. 72 

стр. 

 
Определяне на екологично състояние на реки по елемент фитобентос по наредба Н-4. 

 

доц. д-р Пламен Иванов 
 

Извършено е проучване на потенциални източници на информация за екологично състояние (ЕС) 

на реки на територията на ПП „Витоша“ по елемент фитобентос по Н-4. Такива не са установени.  

Съвременни данни за фитобентос и по-точно кремъчни водорасли, въз основа на които се 

прави оценката на ЕС за територията на ПП Витоша има само в отчет по проект „Проучване на 

биоразнообразието на водораслите в някои  Натура 2000 местообитания на територията на 

Природен Парк Витоша”, 2008-2010 г., финансиран от Дирекция на „ПП „Витоша“ и изпълнен от 

колектив на СУ „Св. Климент Охридски” (Стойнева и др., 2010). Дейностите не са предвиждали и 

съответно не е изготвена такава оценка на ЕС по фитобентос. Въз основа на наличните данни 

такава оценка не може да бъде направена, т.к. не е работено по съответната методика за 

определяне на ЕС. Данните могат да послужат единствено за справка за видовия състав (но не и 

количествен) на кремъчните водорасли в някои реки и потоци на територията на парка. 

В наближаващия вегетационен сезон предстои първото пробонабиране и анализ на данни за 

фитобентос по методиката на наредба Н-4 за определяне на ЕС на реки на територията на парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 | 105 

1.11. ПОЧВИ 
 
1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 

проф.д-р Росица Петрова 
 

Почвите на територията на ПП Витоша са добре проучени. 

На основата на Държавна дигитална карта за почвената покривка и категориите земеделски земи в 

М 1:10000 (2000г.) в „План за управление на ПП „Витоша” за периода 2015-2024 г. на територията 

на ПП Витоша е дефинирано присъствието на канелени горски почви – 0,2 ha; кафяви горски 

почви – 17135.5 ha, тъмноцветни горски почви – 1144.86 ha, планинско-ливадни почви – 789.39 ha, 

хумусно-карбонатни почви – 1071.84 ha и алувиално-ливадни – 13.70 ha и антропогенни почви – 

0,06 ha. Тяхното разпространение е представено на фиг. 1.11.1.1. Без данни за почва са 1389,32 ha 

от територията на Парка. 

 

Фиг. № 1.11.1.1. Разпространение на почвите в ПП „Витоша” 

Събрана е и е анализирана цялата информация от получени резултати от почвени анализи, 

направени през: 1999 г., 2005 г. (ПУ ПП Витоша), 25 почвени профила (ПУ 2005; ЛП на ДЛС 

„Витошко-Студена” 2008; ЛП на ДГС „София”, 2009), както и мониторингови изследвания на 

почвите (МКП-Гори), чието обобщение позволява да се оценят следните по-важни характеристики 

по почвени типове: 

 

1.11.1.1. Канелени горски почви (Chromic Luvisols) 

Разпространени са върху площ от 0,20 ha. 
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Силно излужени до слабо оподзолени канелени горски почви 

Разпространени са в най-ниските части от територията на парка. Формирани са върху 

изветрителни и преотложени продукти на кисели скали под влияние на горска растителност. Имат 

добре оформен и сравнително дълбок почвен профил (средно от 80-90 до 120 cm). Хумусното 

съдържание ги характеризира като средно до малко хумусни. Почвите са средно запасени с общ 

азот, със средно кисела реакция на разтвора (по Пенков, 1996). Резултатите са представени в табл. 

1.11.1.1-1. 

 

Таблица 1.11.1.1-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в 
излужени канелени горски почви (По ПУ на ПП "Витоша", 2005 г.) 

Хоризонт Дълбочина, 
cm 

рН 
(KCl) 

Механ. състав 
(< 0.01 mm) 

Хумус Общ 
N Орг.С/N 

% 
А орн. 0 - 24 4.85 30.4 2.34 0.156 8.7 

аВ 24-35 4.65 31.5 1.76 0.126 8.10 

В 35-60 4.5 33.3 1.7     

Вс 60-75 4.1 43.7 0.58     

С 75-90 3.8 55.6 0.48     

 

Специфичната особеност на тези почви е по-дълбокото хумусиране на почвения профил, което се 

дължи на по-високото количество на агресивната фракция от състава на хумуса и по-високата й 

подвижност. Тези почви са преходни към кафявите горски почви в района. 

 

Силно излужени до слабо оподзолени канелени горски почви, слабо до средно ерозирани 

Разпространени са в зоната на предходната почвено-картографска единица и са формирани при 

аналогични условия. Заемат участъци от релефа с по-голям наклон, поради което при тези почви 

ерозионните процеси са по-добре изразени. По общите физични и химични показатели тези почви 

не се отличават съществено от предходните. По механичен състав са средно песъкливо-глинести 

по дълбочина на целия почвен профил. Почвите са средно до малко хумусни, средно запасени с 

общ азот, със силно кисела реакция на разтвора (по Пенков, 1996). Резултатите са представени в 

табл. 1.11.1.1-2.  

 

Таблица 1.11.1.1-2. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в 
излужени канелени горски почви (По ПУ на ПП "Витоша", 2005 г.) 

Хоризонт Дълбочина, 
cm 

рН 
(KCl) 

Механ. състав 
(< 0.01 mm) 

Хумус Общ 
N Орг.С/N 

% 
А орн. 0-20 4.5 34.9 2.27 0.149 8.84 

В 20-38 4.3 33.7 1.71 0.11 9.02 

Вс 38-60 4.2 44.0 0.61     

С 60-70 4.3 43.4 0.42     

 

Извършените изследвания на канелени горски почви от отдели 21-б и 19-х, разположени на 

територията на ДЛС „Витошко-Студена” показват, силно скъсен, ерозран хумусен хоризонт, с 

малко (отдел 21-б) до средно (отдел 19-х) хумусно съдържание, малка (отдел 21-б) до средна 

(отдел 19-х) запасеност с общ азот и силно кисела реакция на разтвора (по Пенков, 1996) - табл. 

1.11.1.1-3. 
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Таблица 1.11.1.1-3.  Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в 
излужени канелени горски почви (По ЛП на ДЛС "Витошко-Студена", 2008 г.) 

Излужени канелени горски - извън площта на ПП "Витоша" (1983 г.) 

Отдел, 
подотд

ел 

Хориз
онт 

Дълбоч
ина, cm 

рН 
(Н2О) 

Механ. 
състав 
(< 0.01 
mm) 

Хумус Общ N 

С/N Р2О5, 
? 

% 

21-б 
АВ 0 - 6 4.27 7.88 1.09 0.08 7.90 6.32 

С > 6 4.72 21.5 0.36 0.025 8.35 6.11 

Излужени канелени горски почви  - извън площта на ПП "Витоша" (2007 г.)  

19-х 

А  0-15 4.82 11.25 2.32 0.199 6.76 4.43 

В 15-40 4.94 6.7 2.33 0.124 10.90 5.19 

С > 40 4.96 12.62 1.73 0.047 21.35 2.31 

 

В границите на разпространение на канелените горски почви в ПП „Витоша” се намира 1 пробнa 

площ от мрежата за широкомащабен мониторинг на горските екосистеми в страната, който 

се изпълнява в рамките на Международната кооперативна програма (МКП-Гори) „Оценка и 

мониторинг на влиянието на замърсения въздух върху горите”. Получените резултати показват, че 

канелената горска почва от западните склонове на Витоша (район Владая) е: малко до средно 

хумусна (съдържанието на С, g/kg е преизчислено до хумусно съдържание), малко запасена с общ 

азот и средно кисела реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996). Съдържанието на общи 

форми на изследваните тежки метали (Cu, Zn, Pb и Cd) е под максимално допустимите 

концентрации (МДК) съгласно Наредба №3/2008 г.  (табл. 1.11.1.1-4). 

 

Таблица 1.11.1.1-4.   Реакция на почвения разтвор, съдържание на общ С и общ N в излужени 
канелени горски почви (По МКП - Гори, 2003 г.) 

Дълбочи
на, cm 

pH 
C, g/kg N, 

g/kg С/N 
Общи форми, mg/1000 g 

pH 
(H2O) 

рН 
(СаСl2) 

Cu Zn Pb Cd 

М05 5.3 4.2 22.68 0.974 23.29 23.95 14.43 32.54   

М51 5.4 4.5 13.86 0.666 20.81 25.95 15.37 20.32 1.00 

М12 5.7 4.7 10.08 0.563 17.90 31.44 16.31 36.40 1.00 

М24 5.65 4.65 8.82 0.414 21.30 33.93 15.94 23.20 1.25 

М48 5.7 4.7 2.52 0.148 17.03 28.94 16.03 30.36 1.25 

 

1.11.1.2. Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos) 

На територията на парка са отделени: 

- 4839,27 ha кафяви горски почви тъмни, заемащи 49 % от дървопроизводителната площ на ДГС 

София в ПП Витоша 11,5% от дървопроизводителната площ на ДЛС „Витошко –Студена”;  

- 11594,85 ha кафяви горски почви преходни, заемащи 46,8% от дървопроизводителната площ на 

парка и 71,2% от дървопроизводителната площ на ДЛС „Витошко –Студена”;  

-  703,28 ha кафяви горски почви светли, заемащи едва 2,5% дървопроизводителната площ на 

парка и 5,3% от дървопроизводителната площ на ДЛС „Витошко –Студена”.  

В наличната литература за почвите от територията на ПП „Витоша” отсъства необходимата 

информация за дефинирането им като Dystric или Eutric на ниво вид почви по базовата 

класификация на почвите в страната (1992). 
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Кафяви горски почви, тъмни 

Кафявите горски почви, тъмни са разпространени на надморска височина 1400-1750 m предимно 

на сенчестите склонове със северно изложение. Формирани са върху изветрителните продукти на 

кисели скали под влияние на букова, смърчово-букова и дъбова растителност. 

Профилът е от типа АВС. Съгласно резултатите от почвените изследвания (ПУ на ПП „Витоша”, 

2005), почвите имат: мощен хумусно-акумулативен хоризонт; средно кисела реакция на почвения 

разтвор, която се запазва в дълбочина по профила; обилна хумусност и много голяма запасеност с 

общ азот (по Пенков, 1996) – табл. 1.11.1.2 -1. 

 
Таблица 1.11.1.2-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви тъмни (по ПУ, 2005) 

Хоризонт 
Дълбочи

на, cm 
рН (Н2О) 

Механ. 

състав  

(< 0.01 mm) 

Хумус Общ N 

Орг.С/N 
% 

А 0-16 5.4 35.7 8.81 0.49 10.43 

АВ 16-32 5.4 46 6.93 0.395 10.18 

В 32-75 5.6 45.1 3.86 0.188 11.91 

ВС 75-90   43       
 

Съгласно резултатите от проведените почвени изследвания и събраната информация в хода на 

изпълнение на ЛП на ДГС „София” и ЛП на ДЛС „Витошко-Студена”, кафявите горски почви 

тъмни са средно до бедно (С хор.) хумусни, с голяма до малка (С хор.) запасеност с общ азот и 

средно кисела реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996). Резултатите са представени в табл. 
1.11.1.2-2. 

 
Таблица 1.11.1.2-2. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви тъмни (по ЛУ - ДЛС „Витошко-Студена”, 2008) 

Кафява горска тъмна - 1983 г. 

Отдел, 

подотдел 

Хориз

онт 

Дълбо

чина, 

cm 

рН 

(Н2О) 

Механ. състав 

(< 0.01 mm) 

Хумус Общ N 
Орг.С/

N 
Р2О5, ? % 

17-х 

А 0-22 5.86 18 3.12 0.209 8.66 4.5 

В 22-68 5.98 21 1.38 0.158 5.07 1.25 

С > 68 6.14 12.38 0.65 0.075 5.03 2.75 

Кафява горска тъмна - 1997 г. 

149-о 

А 2-23 4.56 11.25 3.93 0.318 7.17 5.02 

В 23-64 5.56 10.13 2.76 0.165 9.70 4.9 

С > 64 5.9 12.38 1.55 0.154 5.84 6.16 

14-п 

А 5-38 5.79 7.88 2.88 -  -  7.05 

В 38-84 5.98 7.88 1.02  - -  4.42 

С > 84 6.18 11.25 0.41 -  -  6.89 

 

Кафяви горски почви, тъмни, вторично затревени 

Съгласно ПУ на ПП „Витоша” (2005) те са разпространени в зоната на предходната почвена 

единица. Формирани са при същите петрографски и биоклиматични условия. По основните си 

морфологични и общи физични и химични характеристики не се отличават съществено от тях. 
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Единственото различие се изразява в отстраняването на горската растителност и превръщането на 

територията във високопланински пасища и ливади. Те са средно до малко хумусни, с малка 

запасеност с общ азот, силно кисела реакция на почвения разтвор, много слаба запасеност с 

усвоими форми на фосфор и много слаба до слаба запасеност с усвоим калий (по Пенков, 1996). 

Резултатите са представени в табл. 1.11.1.2-3. 
 
Таблица 1.11.1.2-3. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви тъмни, вторично затревени (по ПУ, 2005) 

Хориз

онт 

Дълбоч

ина, cm 

рН 

(Н2О) 

Механ

състав  

Хумус Общ N 

С/N 
Общ 

Р,% 

Р2О5, 

mg/100

g 

K2О, 

mg/100

g 
% 

А 3-21 4.7 7.6 2.66 0.084 18.37 0.102 0.9 10.00 

АВ 21-41 4.5 8.3 1.47 0.049 17.40 0.087 0.9 6.00 

ВС 41-77   8.3 0.7           

С1 77-98   5.7 0.4           

С2 98-125   8.5             
 

Кафяви горски почви, светли 

Те са широко разпространени и заемат по-припечните части от релефа. Формирани са върху много 

леки по механичен състав изветрителни продукти на кисели скали. Горската растителност тук е 

представена от габър, бук и бор. По механичен състав са песъкливи. Характеризират се като малко 

до средно хумусни, с малка запасеност с общ азот и средно кисела реакция на почвения разтвор 

(по Пенков, 1996). Резултатите са представени в табл. 1.11.1.2-4. 

 
Таблица 1.11.1.2-4. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви светли (по ЛУ - ДЛС „Витошко-Студена”, 2008) 

Отдел, 
подотд

ел 
Хоризонт 

Дълбо
чина, 

cm 
рН (Н2О) 

Механ. 
състав (< 
0.01 mm) 

Хумус Общ 
N 

С/N Р2О5, 
? % 

23-з 

А 0-10 5.39 18 1.9 0.161 6.84 5.47 

В 10-32 5.49 11.25 0.97 0.16 3.52 5.08 

С > 32 5.72 11.25 0.71 0.083 4.96 5.08 

64-б 

А 0-23 5.01 11.25 1.04 0.088 6.85 5.77 

В 23-45 4.68 18 1 0.055 10.55 5.54 

С > 45 4.86 19.5 0.39 0.025 9.05 0.27 

112-г 

А 0-9 5.82 10.13 2.43 0.15 9.40 4.31 

В 9-21 5.82 10.13 0.69 0.036 11.12 3.31 

С 21- 45 5.99 11.25 0.47 0.028 9.74 2.98 

 

Кафяви горски почви, преходни 

Характеризират се с маломощен хумусен хоризонт, средно до малко хумусно съдържание, средна 

до малка запасеност с общ азот и силно до слабо кисела реакция на почвения разтвор (по Пенков, 

1996). Резултатите са представени в табл. 1.11.1.2-5. 
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Таблица 1.11.1.2-5. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви преходни (по ЛУ - ДЛС „Витошко-Студена”, 2008) 

Отдел, 
подотдел 

Хоризо
нт 

Дълбочина, 
cm 

рН 
(Н2О) 

Механ. 
състав (< 
0.01 mm) 

Хумус Общ 
N Орг.С/N Р2О5, 

? % 

12-а 

А 2-14 4.76 10.13 2.98 0.192 9.00 2 

В 14-35 4.86 11.25 1.36 0.11 7.17 1 

С > 35 4.92 9 0.41 0.062 3.84 0.75 

154-д 

А 0-10 5.39 18 1.9 0.161 6.84 5.47 

В 10-32 5.49 11.25 0.97 0.16 3.52 5.08 

С > 32 5.72 11.25 0.71 0.083 4.96 5.08 

116-ю 

А 0-15 4.8 11.25 2.34 0.174 7.80 4.51 

В 15-48 4.94 6.75 2.33 0.114 11.85 5.2 

С > 48 4.93 11.25 1.66 0.052 18.52 0.58 

134-б 

А 2-25 5.64 11.25 4.46 0.333 7.77 5.66 

В 25-59 6.07 21 1.02 0.083 7.13 4.08 

С > 59 6.09 18 0.95 0.08 6.89 5.43 

Кафяви горски преходни - 2007 г. 

116-а1 

А 1-8 5.43 10.26 4.56 0.412 6.42 5.47 

В 8-15 5.95 19.38 2.17 0.196 6.42 5.08 

С > 15 6.01 17.68 1.94 0.096 11.72 5.08 

102-а 
АВ 0-7 4.25 7.84 1.07 0.073 8.50 6.29 

С >7 4.74 21.43 0.38 0.026 8.48 6.1 

109-в 

А 0-15 4.86 11.25 2.44 0.193 7.33 4.91 

В 15-40 5.01 6.7 2.39 0.21 6.60 5.31 

С > 40 4.96 11.2 1.74 0.071 14.21 0.62 

 

Кафяви горски почви, плитки, неерозирани и слабо ерозирани 

Разпространени са в средните и по-ниски части на планината. Заемат участъци от релефа със 

значителни наклони, които са силно дренирани и засегнати от геологична и съвременна ерозия. 

Твърдата почвообразуваща скала е плитко заложена. Формирани са върху изветрителни продукти 

на различни кисели скали. Механичният им състав варира в зависимост от почвообразуващите 

скали и е леко до средно песъкливо-глинест. Значителна част от площта на тези почви е под горска 

или тревна растителност, а друга част в по-ниските части на планината е включена в 

селскостопанския фонд. 
 

Кафяви горски почви, плитки, слабо до средно ерозирани 

По разпространение и условия на почвообразуване тези почви не се различават от предходните. 

По механичен съсътав са глинесто-песъкливи. 
 

Кафяви горси почви, плитки, средно до силно ерозирани 

Тези почви заемат участъци от релефа с голям наклон. Активните ерозионни процеси са довели до 

силно скъсяване на почвения профил и неговата мощност варира от 30 до 50 cm. Почвената 

реакция е много силно кисела. По механичен състав са глинесто-песъкливи до леко песъкливо-

глинести. 
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Кафяви горски почви, плитки, силно ерозирани и скали 

При тази почвено-картографска единица, в резултат на много силно изразени ерозионни процеси, 

почвеният профил е много силно скъсен и мощността му варира от 15-20 до 30 cm. На места се 

разкрива твърдата почвообразуваща скала. По механичен състав са глинесто-песъкливи. 

Почвената реакция е много силно кисела. 

 

В зоната на разпространение на кафявите горски почви, обект на наблюдение в мрежата за 
мониторинг на горските екосистеми в страната е почва от местност „Златните мостове” и 

местност „Тихия кът”. Изследванията са извършени от ЛТУ. Към настоящия момент получените 

резултати се обработват. 

 

1.11.1.3. Тъмноцветни горски почви (Umbiric Cambisols) 

Разпространени са във високите части на Витоша, с надморска височина 1750-1900 m, под 

формата на големи петна в района на резервата Бистришко бранище и от хижа Кумата до хижа 

Острица. Формирани са в условията на студен високопланински климат, силно овлажнен и слабо 

дрениран релеф, под влияние на смърчови гори. По механичен състав са леко песъкливо-глинести 

като преобладават едрочастичните фракции. Тези почви са с мощен хумусен хоризонт (60-80 cm) и 

съдържание на органично вещество в него от 5.7% до 13.6%. Богато запасени са с общ азот. 

Почвената реакция е много силно кисела (по Пенков, 1996). Резултатите са представени в табл. 

1.11.1.3-1. 
Таблица 1.11.1.3-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви тъмни, вторично затревени (по ПУ, 2005) 

Хоризонт Дълбочина, 
cm рН (Н2О) 

Хумус Общ N 
Орг.С/N 

% 
А1 0-32 4.9 13.57 0.545 14.44 

А2 32-56 5.0 7.57 0.344 12.76 

АВ 56-80 5.1 5.74 0.299 11.13 

С 80-100 5.1       

 

Извършените изследвания на почвите във връзка с изпълнението на лесоустройствения проект на 

ДЛС „Витошко-Студена” (отдел 30-в) показват силно кисела реакция на почвения разтвор и 

голямо богатство на хумус и общ азот (по Пенков, 1996). Резултатите са представени в табл. 

1.11.1.3-2. 

 
Таблица 1.11.1.3-2. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви преходни (по ЛУ - ДЛС „Витошко-Студена”, 2008) 
Отдел, 

подотдел 
Хориз

онт 
Дълбочи

на, cm 
рН 

(Н2О) 
Механ. състав 

(< 0.01 mm) 
Хумус Общ N 

С/N Р2О5
, ? % 

30-в 

А 0-5 4.56 7.88 11.03 0.544 
11.76 

4.25 

В 5-25 4.67 9 9.93 0.504 
11.43 

4 

С > 25 4.46 11.25 5.79 0.344 
9.76 

1.75 

 

В зоната на разпространение на тъмноцветните горски почви, обект на наблюдение в мрежата за 
мониторинг на горските екосистеми в страната е почва от местност „Алеко”. Изследванията са 

извършени от ЛТУ. Към настоящия момент получените резултати се обработват. 

 



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 

 | 112 

1.11.1.4. Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols) 

Те са формирани върху денудационна повърхност на субалпийския и алпийския пояс на Витоша, 

под влияние на високопланинска тревна растителност, изобилни валежи и температура под 0 
о
С в 

продължение на 4 до 6 месеца през годината. Характеризират се със силно изразени хумусно-

акумулативни процеси. Хумусният им хоризонт е много добре оформен. Мощността на почвения 

профил варира в зависимост от микрорелефа. Притежават висока хигроскопичност и влагоемност. 

Механичният им състав се определя от минералогичния състав на почвообразуващите скали и 

преобладаващо е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест. Почвите са обилно хумусни, 

обилно запасени с общ азот със силно кисла реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996). 

Резултатите са представени в табл. 1.11.1.4-1. 
Таблица 1.11.1.4-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в 
планинско ливадни почви (по ПУ, 2005) 

Хоризонт Дълбочина, 
cm рН (Н2О) 

Хумус Общ N 
Орг.С/N % 

А1 0-12 4.2 21.2 1.18 10.42 

А2 12-32 4.6 15.4 0.78 11.45 

АС1 32-42   6.5 0.26 14.50 

АС2 42-60 4.6 6.9 0.43 9.31 

 

1.11.1.5. Торфенисто-блатни почви (Histosols) 

Имат ограничено разпространение, под формата на няколко отделни петна в алпийския и 

субалпийския пояс на Витоша. Формирани са в условията на подпочвени води и обилни валежи 

под влиянието на блатна растителност. Представляват предшестваща фаза от образуването на 

торфено-блатните почви. Характеризират се с наличието на торфенист хоризонт с мощност 50-60 

cm. Съдържанието на органично вещество е високо (но недостатъчно за определянето на почвите 

като торфени), като в повърхностните части може да достигне 15-20%. Почвената реакция е силно 

кисела. Органичната материя е с ниска степен на хумификация. Механичният състав на 

торфенисто-блатните почви е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест (табл. 1.11.1.5-1). 

Таблица 1.11.1.5-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в 
торфенисто блатни почви (по ПУ, 2005) 

Хоризонт Дълбочина, 
cm рН (Н2О) 

Хумус Общ N 
Орг.С/N 

% 
А1/Т 0-28 4.2 15.9 0.46 20.05 

А2 28-50 4.3 8.5 0.46 10.72 

А3 50-66 4.2 5.6 0.19 17.09 

G 66-90 4.4 2.4 0.22 6.33 

 

1.11.1.6. Торфени почви (Histosols) 

 

Разпространени са предимно в субалпийския пояс на Витоша, под формата на по-малки и по-

големи петна, сред планинско-ливадните почви. Формирани са под влияние на същите 

почвообразуващи фактори, както торфенисто-блатните почви. Отличават се от тях по мощния си 

торфен хоризонт, съдържащ органично вещество повече от 50%. Органичната материя е с ниска 

степен на минерализация. Почвената реакция е силно кисела. По механичен състав са най-често 

глинесто-песъкливи (табл. 1.11.1.6-1). 
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Таблица 1.11.1.6-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в торфено 
блатни почви (по ПУ, 2005) 

Хоризонт Дълбочина, 
cm рН (Н2О) 

Хумус Общ N 
Орг.С/N 

% 
А1/Т 0-35 4.4 51.2 2.21 13.44 

А2/Т 35-70 4.4 51.1 2.46 12.05 

А3/Т 70-100 4.4 54.7 2.16 14.69 

А4/Т 100-120 4.5 53.1 2.04 15.10 

 

1.11.1.7. Рендзини, плитки, средно ерозирани (Rendzinas) 

 

Тази почвена единица има незначително разпространение на територията на Природен парк 

Витоша. Формирани са върху твърда карбонатна скала. В резултат на ерозията профилът на 

рендзините е силно скъсен. Твърдата карбонатна скала е близко заложена. Мощността на профила 

е 15-25 cm, като по него могат да се открият фрагменти от карбонатната почвообразуваща скала. 

Почвите са слабо алкални, хумусни с изключение на тези от отдел 88-в, които са бедно хумусни 

(по Пенков, 1996). Резултатите са представени в табл. 1.11.1.7-1. 
 
Таблица 1.11.1.7-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви преходни (по ЛУ - ДЛС „Витошко-Студена”, 2008) 

Отдел, 
подотд

ел 

Хори
зонт 

Дълбоч
ина, cm 

рН 
(Н2О) 

Механ. 
състав  
(< 0.01 
mm) 

Хумус Общ 
N С/N Р2О5

, ? % 

53-д 

А 0-3 7.2 12.38 4.28 0.247 10.05 7.85 

В 3-15 7.49 9 2.02 0.132 8.88 7.49 

С > 15 7.93 9 0.22 0.018 7.09 5.02 

56-з 

А 0-25 7.54 11.25 5.87 0.314 10.84 14.56 

В 25-52 7.72 11.25 3.6 0.194 10.76 8.83 

С > 52 7.89 7.88 1.33 0.081 9.52 6.46 

88-в 
АВ 0 - 3 7.83 7.88 0.69 0.17 2.35 13.08 

С > 3 8.45 10.13 0.061 0.005 7.08 4.05 

58-в 

А 0-3 7.39 18 5.46 0.322 9.83 1.72 

В 3-12 7.35 18 4.57 0.278 9.53 3.87 

С > 12 7.73 18 2.78 0.16 10.08 1.58 

87-в 

А 0-17 7.64 22.5 5.48 0.348 9.13 5.2 

В 17-36 7.48 12.38 4.19 0.257 9.46 4.99 

С > 36 7.86 9 2.79 0.164 9.87 4.24 

 

1.11.1.8. Алувиално-делувиални ливадни почви (Alluvial – Deluvial Fluvisols) 

 

Разпространени са в долното течение на реките Железнишка, Бистришка, Янчевска, Стара река, 

Драгалевска. Формирани са върху алувиално-делувиални отлагания. Профилът на тези почви се 

характеризира с ясно изразен пластов строеж. Хумусообразуването при тях протича под влияние 

на ливадна растителност в условия на близки подпочвени води. Почвената реакция е средно 

кисела. Механичният им състав варира, което се определя от петрографския състав на водосборите 
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на реките и преобладаващо е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест. Почвите са средно до 

богато хумусни, ссредно запасени с общ азот (по Пенков, 1996). Резултатите са представени в 

табл. 1.11.1.8-1. 
 
Таблица 1.11.1.8-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в 
алувиално-ливадни почви (по ПУ, 2005) 

Хоризонт Дълбочина, 
cm 

рН 
(KCl) 

Механ. 
състав (< 0.01 

mm) 

Хумус Общ 
N Орг.С/N 

% 
Аорн. 0-23 5.7 16.7 2.85 0.164 10.08 

I пласт 23-47 5.9 12.7 2.35 0.132 10.33 

II пласт 47-71 5.3 41.8 4.26     

III пласт 71-81 5.1 60.2 3.22     

 
1.11.2.Почвени процеси 

инж. Илия Петров 

1.11.2.1. Ерозионни процеси по вид и степен 
 

В План’1 на ПП „Витоша” ерозионните процеси на почвите са описани със степени слаба, 

силна, много силна и антропогенна ерозия. Не е посочена скалата по която са определени 

степените на ерозираност на почвите, както и източника на информация за описаните ерозионни 

процеси. Неразбираемо е, че  към слаба ерозия са отнесени слабо ерозираните и неерозираните 

почви. Също така в План’1 не са посочени размерите на площите заети  по стенен на ерозия.   

Както е известно първоизточник на информация за ерозираността на почвите е 

инвентаризацията на горските територии през определени периоди от време. Актуална 

информация за ерозираността на почвите в ПП „Витоша” понастоящем се съдържа в ЛУП за ДГС 

София, 2008г. и ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”, 2009г. Настоящата оценката за ерозионните 

процеси на територията на ПП „Витоша” е направена въз основа на  данните от инвентаризацията 

на горските територии за посочените горскостопански единици, както и от получените данни за 

ерозията при актуализацията на таксационните данни за площите с изпълнените мероприятия към 

План’1 на ПП „Витоша”. При определяне на площната ерозия е използвана Скалата за степените 

на ерозираност и връзката им с почвените показатели – Класификационна схема на типовете 

горски месторастения в РБългария (Приложение 4) 

В таблица №1 е представено разпределението площите по части от горскостопански 

единици включени в парка и по степени на ерозираност. 

 

Таблица №1 

Разпределение на общата площ по части от горскостопански единици включени в парка и  

степени на ерозираност 
Вид гори Неероз. I II III IV V Всичко % 

ДГС София  - 0.5 - - - … 0.5 

ДЛС „Витошко-

Студена” 

 86.4 24.3 85.0 5.8 - … 201.5 

Всичко: 21636.0 86.4 24.8 85.0 5.8 - 21838.0 202.0 

%       100.0  
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На територията на ПП „Витоша” са установени терени с различна степен на  ерозираност  върху 

обща площ 202.5 ха, както следва: 

- Площи със слаба I степен на ерозираност – 86.4 ха, като е ерозирана горната половина на 

хоризонт А, отдели и подотдели: 2 а, б, х, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, ж1; 7-4; 21 а, б; 26 г; 50 ж; 56-4; 91 

и, к, 3; 103 б; 120 с; 121 у, ф; 126 ж ;  

- Площи със слаба II степен на ерозираност – 24.8 ха, ерозиран е целият хоризонт А, отдели и 

подотдели: 1 х; 6 ю, я; 7 в, ж; 23 ш; н1, ц1, ч1; 122 а, и, м, н, п, р, с; 138 д; 1042 ф, х, ц;  

- Площи със средна III степен на ерозираност – 85.0 ха, ерозиран е целият хоризонт А и горната 

половина на хоризонт В, отдели и подотдели: 1 с, т; 48 ц; 49-10; 2 б1; 9 а, 30, 31; 17-6; 45 в, л, н; 

47-23, 24; 48 щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1;  56-7; 68 е; 69 и; 90 д, ж, 5, 7, 8, 9, 10; 102 а; 106 у; 116 

а; 122 о; 138 ж, з, л, м;  

- Площи със силна IV степен на ерозираност – 5.8 ха, като е ерозиран е целият хоризонт А и почти 

целия на хоризонт В, отдели и подотдели: 6 щ; 68 з; 158 м; 162 б; 
Терените с ерозия по степен на ерозираност и местата с линейна ерозия са представени на Картата на 

почвите в М 1:25 000.  

 

1.11.2.2. Съществуващи протовоерозионни съоръжения и състояние 
 

 ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”, 2009г през периода 1950-1970г. е извършена значителна 

дейност (протовоерозионни залесявания и съоръжения) за защита на територията ПП „Витоша” 

срещу ерозия. Изградени са технико-укрепителни съоръжения на р.Матница и р. Кладница по 

притоците им долове: Кръгуевец, Въшливец, Доло, Врелото и др. В леглото на р. Матница са 

изградени рибни прагове и водохващане за рибарника на ловното стопанство. 
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БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1.12 ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ) 
 

инж. Илия Петров 
 

Кратък текст за описателната част на План’2 на ПП „Витоша” към 1.12 
По Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните 
местообитания и видове – фаза 1” са изпълнени дейности по картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове на територията на защитените 

зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и дейности по 

определяне на рискови за дивите птици територии при изграждане на ветрогенератори, които ще 

се изпълняват на територията на защитени зони за опазване на дивите птици и извън тях, с оглед 

на миграционните трасета. Изпълнението на проекта се очаква да спомогне за запазване и 

устойчивото управление на природните ресурси на страната и в частност на ПП „Витоша”, тъй 

като ще даде възможност управлението да се основава на конкретна, надеждна и научно 

обоснована информация за видовете и местообитанията. 

Информацията за Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природните местообитания и видове – фаза 1” е приложена в Сборник „Биолигична 

характеристика”. 

 
д-р Анна Гаврилова 

 
За класифициране на природните местообитания в Плана за управление на ПП „Витоша“ за 

периода 2005-2014 г. е използвана Палеарктичната класификация. Установени са 61 основни типа 

природни местообитания от различен ранг: 7 от тях обхващат абиотични компоненти на средата; 

горските типове природни местообитания са 19 (широколистни, иглолистни и смесени гори); 8 

типа природни местообитания включват съобществата на храсти и ниски храстчета; 14 типа 

местообитания обхващат наличното разнообразие от тревни съобщества; 2 типа местообитания се 

свързват с обработваемите земи, 8 типа са горските култури, а урбанизираните територии се 

отнасят към 3 типа. 

Съгласно стандартния формуляр на ЗЗ „Витоша” (BG0000113) на територията на парка се 

откриват 31 природни местообитания от Европейската екологична мрежа Натура 2000 (Табл. 1). 

 

Табл. 1. Списък на природните местообитания от Европейската екологична мрежа Натура 

2000, които се срещат на Витоша по литературни данни и данни от проект "Картиране и 

определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза I”. 

Код Наименование 
3160 Естествени дистрофни езера. 

4070 *Храстови съобщества c Pinus mugо 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни сьобщества 

4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 

6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 

6210 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините 

62А0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 
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62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 

6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 

6510 Низинни сенокосни ливади 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

8110 Cиликатни сипеи от планинския до снежния пояс 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

8220 Хазмофитна растителност no силикатни скални склонове 

8230 

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите 

Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310 Неблагоустроени пещери 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum 

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

91D0 *Мочурни гори 

91Е0 

*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens 

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 

91BA Мизийски гори от обикновена ела 

91W0 Мизийски букови гори 

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

 

От посочените местообитания 6 (отбелязани със /*/) са приоритетни за опазване съгласно 

Директива 92/43/ЕЕС. 

Броят на картираните местообитания на Витоша в резултат на проект "Картиране и 

определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза I” през 

периода 2011-2013 г. също е 31. От този брой 28 местообитания се откриват в стандартния 

формуляр на ЗЗ „Витоша”. Местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс и 6520 Планински сенокосни ливади, които са картирани в рамките 

на посочения по-горе проект, не фигурират в стандартния Натура 2000 формуляр. От своя страна в 

него присъстват и местообитания 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp., 91BA Мизийски 

гори от обикновена ела и 91W0 Мизийски букови гори, за които няма данни от картирането. В 

„Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България” (Кавръкова 

и др. 2009) е посочено присъствието за Витоша на още 2 типа природни местообитания от 

екологичната мрежа на Натура 2000 – 40A0 *Субконтинентални пери-панонски храстови 

съобщества и 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори. С това общият брой 

природни местообитания, които се споменават за територията на ПП „Витоша” в различни 

източници възлиза на 36. Всички те имат съответствие в Червена книга на Република България, 

Том III – Природни местообитания (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/) (Бисерков /ред./ 2011), 

където попадат в 5 основни групи и 49 типа местообитания. С категория „застрашен” (EN) са 

отличени 15 типа местообитания, „уязвими” (VU) са 21 типа местообитания, а останалите 13 типа 

местообитания са „потенциално застрашени” (NT) (Табл.2). 

 

 

 

 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/
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Табл.2. Списък на типовете местообитания съгласно Червена книга на Република България, 

Том III – Природни местообитания, които се срещат на Витоша по литературни данни и данни от 

проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и 

видове – Фаза I”. 

Код Наименование Категория 

04C1 

Естествени или полуестествени мезофитни до еутрофни езера и 

блата с макрофитна растителност EN 

06C1 Дистрофни езера EN 

16F2 Храсталаци от клек (Pinus mugo) VU 

03F2 Алпийски съобщества от синя боровинка VU 

05F2 Храсталаци от сибирска хвойна (Juniperus sibirica) NT 

08F2 Храсталаци от връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) NT 

09F2 

Високопланински съобщества от мечо грозде 

(Arctostaphylos uva-ursi) EN 

11F2 Планински съобщества от боровинки (Vaccinium spp.) NT 

12F2 

Планински храсталаци от балкански зановец (Chamaecytisus 

absinthioides) NT 

14F2 Субалпийски съобщества от върби (Salix spp.) EN 

18F3 Субконтинентални степни храсталаци EN 

17F3 Храсталаци от синя хвойна (Juniperus communis) NT 

01E1 

Пионерни термофилни тревни съобщества на варовити скалисти 

и каменисти места NT 

22E4 Алпийски ацидофилни тревни съобщества VU 

05Е1 Ливадни степи VU 

11Е1 

Ксеротермни ливади и пасища от садина (Chrysopogon gryllus), 

белизма (Bothriochloa ischaemum) и валезийска власатка (Festuca 

valesiaca) NT 

26E4 

Субалпийски ацидофилни мезофитни съобщества предимно от 

картъл (Nardus stricta) VU 

02E1 Планински петрофитни степи VU 

27Е4 Субалпийски ацидофилни ксерофитни тревни съобщества VU 

19Е3 Планински ливади с гълъбова молиния (Molinia caerulea) VU 

28Е5 Крайречни високотревни съобщества в равнините EN 

29Е5 Крайречни високотревни съобщества в планините VU 

15Е2 Низинни сенокосни ливади EN 

12Е1 Планински пасища EN 

16Е2 Планински сенокосни ливади VU 

01D2 Торфища с доминиране на острицови житни EN 

03D2 Преходни блата и плаващи подвижни торфища EN 

05H2 Планински силикатни сипеи VU 

08H3 Варовикови скали с хазмофитна растителност VU 

11H3 Варовикови стръмни скали с лишейна растителност VU 

07H3 Силикатни скали с хазмофитна растителност VU 

10H3 Силикатни стръмни скали с лишейна растителност VU 

09H3 Силикатни скали с пионерна тревна растителност VU 

01H1 Привходни части на пещерите VU 

02H1 Наземни пещери VU 

08G1 Ацидофилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica) VU 
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09G1 Неутрофилни букови гори NT 

11G1 Калцифилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica) NT 

27G1 

Планински гори от габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus 

dalechampii) NT 

28G1 

Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински 

клисури EN 

40G3 Тресавищни иглолистни гори и храсталаци VU 

01G1 Крайречни върбово-тополови гори EN 

03G1 Планински галерии от бяла елша (Alnus incana) VU 

14G1 Мизийски гори от космат дъб (Quercus pubescens) EN 

15G1 Мизийски смесени термофилни дъбови гори EN 

10G1 Мизийски букови гори NT 

32G3 Гори от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) EN 

35G3 Гори от бял бор (Pinus sylvestris) NT 

34G3 Гори от смърч (Picea abies) NT 

 

В резултат на разработването на актуализацията на Плана за управление следва да се 

установят причините за констатираните несъответствия между списъка на местообитанията от 

стандартния Натура 2000 формуляр и картираните на терен местообитания. 

 

1.12.1. Класификация на природните местообитания по EUNIS (Европейска 
информационна система за природата). 

На база общия списък на природните местообитания на Витоша, включени в екологичната 

мрежа Натура 2000, тяхното съответствие в йерархичната класификационна схема на природните 

местообитания по EUNIS и данните от Червена книга на Република България, Том III – Природни 

местообитания (Бисерков /ред./ 2011), беше изготвен предварителен списък на природните 

местообитания по EUNIS, които се срещат на Витоша. В процеса на работа предстои тази 

класификация да бъде уточнена и потвърдена, както и да бъде представен адаптиран превод на 

български език на наименованията на отделните нива. 

 

C1 Surface standing waters 

C1.22 Free floating vegetation of mesotrophic waterbodies 

C1.23 Rooted submerged vegetation of mesotrophic waterbodies 

C1.24 Rooted submerged vegetation of mesotrophic waterbodies 

C1.32 Free floating vegetation of eutrophic waterbodies 

C1.33 Rooted submerged vegetation of eutrophic waterbodies 

C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools. 

F2 Arctic, alpine and subalpine scrub 

F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub 

F2.213 Rhodopide and Balkan dwarf [Vaccinium] wind heaths 

F2.231 Mountain Juniperus nana scrub 

F2.261 Rhodopide Bruckenthalia heaths 

F2.27. Alpide Arctostaphylos uva-ursi and Arctostaphylos alpinus heaths 

F2.2A2 Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths 

F2.2B2 Balkano-Rhodopide Chamaecytisus absinthioides heaths 

F2.3216 Southeastern alpigenous willow brushes 

F3 Temperate and mediterranean-montane scrub 

F3.164 Sub-Mediterranean common juniper thichets 

F3.241 Central European subcontinental thickets 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats/66
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/540
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/3273
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/524
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2646
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E1 Dry grasslands 

E1.11 Euro-Siberian rock debris swards 

E1.222 Moesio-Carpathian steppes 

E1.234 Moesio-Carpathian meadow steppes 

E1.4344 Helleno-Balkanic andropogonid grass steppes 

E1.55 Eastern sub-Mediterranean dry grasslands 

E1.72 Bent - fescue grassland 

E1.73 Wavy hair-grass grassland 

E1.833 Balkanic montane mat-grass swards 

E2 Mesic grasslands 

E2.252 Moesio-Thracian hay meadows 

E2.31 Alpic mountain hay meadows 

E3 Seasonally wet and wet grasslands 

E3.51 [Molinia caerulea] meadows and related communities 

E4 Alpine and subalpine grasslands 

E4.318 Oro-Moesian mat-grass swards 

E4.39 Oro-Moesian acidophilous grassland 

E5 Woodland fringes and clearings and tall forb stands 

E5.41 Screens or veils of perennial tall herbs lining watercourses 

E5.423 Continental tall-herb communities 

E5.43 Shady woodland edge fringes 

Е5.572 Moesian tall herb communities 

D2 Valley mires, poor fens and transition mires 

D2.3 Transition mires and quaking bogs 

H Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats 

H1.2 Cave interiors 

H2.31 Alpine siliceous screes 

H3.2A1 Helleno-Balkanic calcicolous chasmophyte communities 

H3.152 Carpatho-Balkano-Rhodopide campion siliceоus cliffs 

H3.1В Bare siliceous inland cliffs 

H3.6 Weathered rock and outcrop habitats 

G1 Broadleaved deciduous woodland 

G1.69 Moesian Fagus forests 

G1.661 Middle European dry-slope limestone beech forests 

G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests 

G1.A4 Ravine and slope woodland 

G3.E1 Pinus mugo bog woods 

G3.E32 Moesian Scots pine mire woods 

G3.E6 Nemoral bog Picea woods 

G1.1112 Eastern European poplar-willow forests 

G1.1216 Balkan Range grey alder galleries, 

G1.1217 Rhodopide grey alder galleries 

G1.7372 Moesian white oak woods 

G1.768 Moesio-Danubian termophilous oak forests 

G3 Coniferous woodland 

G3.16 Moesian [Abies alba] forests 

G3.4C Southeastern European [Pinus sylvestris] forests 

G3.1E Southern European [Picea abies] forests 

 

 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats/539
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/969
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/167
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/157
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/146
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2421
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/1609
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/290
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/1843
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5332
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/183
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/1097
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/202
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1.12.2. Типове природни местообитания, съгласно Приложение 1 на ЗБР. 
В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 на Закона за биологично разнообразие (2002) се 

откриват следните природни местообитания, срещащи се на Витоша (по литературни данни и 

данни от картирането по проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на 

природни местообитания и видове – Фаза I”: 

 

Код по 
Директива 
92/43/ЕЕС 

(1) 

Приоритет Наименование 

1 2 3 

3150  
Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition 

3160  Естествени дистрофни езера 

4060  Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 

4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo  

4080  Субарктични храсталаци от Salix spp. 

40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 

5130  Съобщества на Juniperus communis върху варовик 

6110 * 
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-

Sedion albi 

6210   
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

6230 * 
Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините  

62A0   Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества  

62D0   Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 

6410   
Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 

(Molinion caeruleae) 

6430   
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 

6510   Низинни сенокосни ливади  

6520   Планински сенокосни ливади 

7140   Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

8110   Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс  

8210   Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

8220   Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 

8230   
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-

Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310   Неблагоустроени пещери 

9110   Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

9130   Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

9150   Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 

9170   Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 
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9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове  

91D0 * Мочурни гори 

91E0 * 
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

91Н0 * Панонски гори с Quercus pubescens 

91М0   Балкано-панонски церово-горунови гори 

91W0   Мизийски букови гори 

91BA   Мизийски гори от обикновена ела 

91CA   Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 

9410   
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea) 

Кодът в колона 1 съответства на означението на типа местообитание в Приложение 1 на 

Директива 92/43/EEC. 

Знакът "*" в колона 2 отбелязва приоритетен за опазване тип местообитание. 

Наименованието в колона 3 съответства на наименованието на типа местообитание в Приложение 

1 на Директива 92/43/EEC. 

 

1.12.3. Да се посочи баланса по местообитания  
инж. Илия Петров 

 
Баланс по природни местообитания – процентно покритие спрямо площта на парка, 
приоритетност за опазване и национално покритие 
 
Текст за Сборник „Биолигична характеристика”към т. 1.12.3.   
Тази точка от План’2 за ПП  „Витоша ” ще бъде разработена след актиализация на данни по 

Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и 

видове – фаза 1” 

 

1.12.4. Да се посочи благоприятния природозащитен статус на природните местообитания, 
съгласно Приложение 1 на ЗБР 

инж. Илия Петров 
Текст за Сборник „Биолигична характеристика”към т. 1.12.4.   
Съгласно представената специфичната информация от проект: "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"  на територията на 

ПП „Витоша” вкл. и за намиращите се в границите на парка резервати 

разпространението и оценката за природозащитното състояние на природните 

местообитания е както следва:  
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydroharition- 

новоустановено в защитената зона – 0.40 ха или 0.00146 % от площта на защитена зона Витоша 

(27360 ха). Обща оценка на състоянието на природното местообитание: Благоприятно състояние. 
3160 Естествени дистрофни езера – 0.94 хa или 0.0034% от площта на ЗЗ. Обща оценка на 

състоянието: Благоприятно състояние. 
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества – 1831.11 ха или 6.7% от площта на ЗЗ. Тази 

площ е по-малка спрямо референтната стойност за зоната. Обща оценка на състоянието: 

Благоприятно състояние. 
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4070 *Храстови съобщества с Pinus mugo – 8.93 хa или 0.03% от общата площ на зоната. 

Установено е увеличаване площта на местообитанието спрямо референтната площ на ЗЗ. Обща 

оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние.  
5130 Съобщества на обикновена хвойна (Juniperus communis) върху варовик – 48.03 хa или 

0.17% от общата площ на зоната. Установено е увеличение на площта на местообитанието спрямо 

референтната площ на ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително 
състояние. 
6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от alisso-sedion alb. – 12.70 

хa или 0.046% от общата площ на ЗЗ. Установено е намаляване на площта на местообитанието 

спрямо референтната за ЗЗ площ с повече от 10%. Въпреки това оценката при картитането в фаза I 

по този параметър е благоприятно състояние. Обща оценка на състоянието: Благоприятно 
състояние. 
6150 Силикатни алпийски и бореални съобщества – 43.69 хa или 0.15% от общата площ на ЗЗ. 

Установено е увеличение на площта на местообитанието спрямо референтната площ на ЗЗ. Обща 

оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. 
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи) – 929.32 хa или 3.39% от общата площ на ЗЗ. 

Установява се намаляване на площта на местообитанието спрямо референтната площ с повече от 

10%. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. 
6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините – 2793.38 

хa или 10.21% от общата площ на ЗЗ. Установено е охрастяване на полигоните от Crataegus 

monogyna, Rosa spp., Juniperus communis, Pinus sylvestris. Обща оценка на състоянието: 

Неблагоприятно-незадоволително състояние. 
62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества – 376.16 хa или 1.37% от общата 

площ на ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. 
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества – 136.74 хa или 0.49 % от общата площ на 

ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. Интензивност на 

пашата във всяко находище - по-малко от 90% от площта е в благоприятно състояние. 
6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (molinion-caeruleae) – 

303.61 хa или 1.1% от общата площ на ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-
незадоволително състояние. 
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и от планинския до алпийския 

пояс – 6.37 хa или 0.023% от общата площ на ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-
незадоволително състояние. Цялостната оценка на състоянието му се дължи на недостатъчната 

интензивност на пашата в заеманите от местообитанието участъци. 

6510 Низинни сенокосни ливади – 8.81 хa или 0.03 % от общата площ на ЗЗ. Обща оценка на 

състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. Необходимо е да бъдат взети мерки, 

насочени към увеличаване пасищното натоварване в участъците му. Ежегодното косене на 

ливадите ще допринесе за стабилизиране на видовата му структура. 
6520 Планински сенокосни ливади – 241.88 хa или 0.88% от общата площ на ЗЗ. Обща оценка на 

състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. Поради липсата на паша полигоните, 

заети от него бързо обрастват с храсти. Необходимо е да бъдат взети мерки, насочени към 

увеличаване пасищното натоварване в участъците му. Ежегодното косене на ливадите ще 

допринесе за стабилизиране на видовата му структура. 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища – 116.66 хa или 0.43% от общата площ на 

ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. Участъците, 

заети от него попадат в резерват «Торфено бранище» - силно уязвимиo поради естествени 

сукцесионни промени и туристическо натоварване (в близост до тях преминават основни 

туристически маршрути). 

8110 Силикатни сипеи от алпийския до снежния пояс – 761.31 ха или 2.78 % от общата площ 
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на ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Благоприятно състояние отчетено намаляване на площта на 

местообитание 8110 спрямо референтната за зоната площ с повече от 10%. В находищата, заети от 

него паша отсъства. Независимо от тези резултати, позовавайки се на дългогодишни наблюдения 

върху местообитание 8110 в зоната преценяваме състоянието му като благоприятно. 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове – 9.15 хa или 0.03% от общата 

площ на ЗЗ. Установява се намаляване на площта на местообитанието спрямо референтната площ. 

Обща оценка на състоянието: Благоприятно състояние 
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове – 79.79 хa или 0.29% от 

общата площ на ЗЗ Обща оценка на състоянието: Благоприятно състояние в резерават 

Бистришко бранище и м. Комините над Драгалевската река. Въпреки, че Комините са обект на 

алпинизъм и скално катерене, не са отчетени заплахи за съществуването на местообитанието 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите sedo-scleranthion или sedo albi-

veronicion dillenii – 0.43 хa или 0.002% от общата площ на ЗЗ. Обща оценка на състоянието: 
Неблагоприятно-незадоволително състояние Крайната оценка е резултат от отчетената по-

малка площ на местообитанието спрямо референтната за зоната и недостатъчната паша в 

находищата му. 

8310 Неблагоустроени пещери – представенo в зоната с общо 27 пещери Обща оценка на 

състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. Най-значима за прилепите в зоната 

е пещерата Духлата. По-голямата част от пещерите са в различна степен обекти на засилен 

спелеотуризъм и замърсяване. В много от пещерите вече се забелязват следи от посетителска 

ерозия. 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum – 3145.52 ха или 11.50% от общата площ на ЗЗ. Обща 

оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние Не са установени гори във 

фаза на старост. установена мъртва дървесина по-малко от 8% от запаса на насажденията, 

отнасящи се към този тип местообитание Установено е изнасяне на мъртва дървесина..  

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum – 1253.4 ха или 4.58% от общата площ на ЗЗ. Обща 

оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. Не са установени гори 

във фаза на старост. е установено минимално количество мъртва дървесина на територията на този 

тип местообитание. местообитанието е обект на рекреация и туризъм, но въздействието им върху 

площта на местообитанието е <1% годишно 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) – 370.21 ха или 1.35% от общата площ на 

ЗЗ. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние Не са 

установени гори във фаза на старост. установена мъртва дървесина по-малко от 8% от запаса на 

насажденията, отнасящи се към този тип местообитание Установено е изнасяне на мъртва 

дървесина 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum – 1052.80 ха или 3.85% от общата площ на 

ЗЗ. Не са установени гори във фаза на старост. Установено минимално количество мъртва 

дървесина на територията на този тип местообитание.  Местообитанието е обект на рекреация и 

туризъм, а въздействието им върху площта на местообитанието е <1% годишно. Обща оценка на 

състоянието: Неблагоприятно-незадоволително състояние. 

9180*. Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове – 79.37 ха След 

теренните работи за фаза I е установено намаляване площта на местообитанието на територията на 

зона Витоша с около 9%. Този резултат е следствие от по-точното картиране в настоящия проект, 

който по експертно мнение не дава основание за оценка, различна от благопиятна по този 

параметър. Обща оценка на състоянието: Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-

незадоволително състояние. За достигане на благоприятен статус е необходимо да се покрият 

параметрите за препоръчителни количества мъртва дървесина, да се увеличи процента на старите 

гори. 

91D0* Мочурни гори – 7.54 ха или 0.028% от общата площ на ЗЗ. Обща оценка на състоянието: 
Неблагоприятно-незадоволително състояние. Макар и слабо, местообитанието е засегнато от 
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затихващия през последните години каламитет на смърчовия корояд (Ips typographus) на Витоша. 

В тази връзка е необходимо да се поддържат мерки за превенция и мониторинг на развитието на 

корояда (напр. поставяне на феромонови уловки). 

91Е0* Aлувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion-incanae, 

Salicion albae) – 83.69 ха или 0.30% от общата площ на ЗЗ. Тази площ е по-висока от референтана 

стойност за зоната. Обща оценка на състоянието:Неблагоприятно-незадоволително. 
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens – Крайната площ, установена за местообитанието е по-

висока от референтана стойност, посочена в Стандартния формуляр за зоната Обща оценка на 

състоянието: Неблагоприятно-незадоволително. 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори –  958.76 ха или 3.50% от общата площ на ЗЗ. 

Крайната площ, установена за местообитанието е значително по-висока от референтана стойност, 

посочена в Стандартния Формуляр за зоната. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-

лошо състояние. 
9410 Aцидофилни гори от Picea  в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) –1422.57 

ха или 5.20% от общата площ на ЗЗ. Установени са гори във фаза на старост в полигони, 

представляващи по-малко от 10% от общата площ на местообитанието- неблагоприятно 

.Установено е  изнасяне на мъртва дървесина. От пожар са засегнати около 750 дка гори в зоната. 

Засегнати от ветровал и от последващия каламитет на корояда (Ips typographus). Тази заплаха 

въздейсвта върху площта на местообитанието >1% годишно. Оценка по този параметър – 
неблагоприятно-лошо състояние. Обща оценка на състоянието: Неблагоприятно-лошо 

състояние. 

От посочените по-горе 31 бр. природни местообитания на територията на ПП „Витоша” вкл. и за 

намиращите се в границите на парка резервати в Благоприятно състояние са 7 бр., в 

Неблагоприятно-незадоволително състояние са 23 бр. и в Неблагоприятно-лошо състояние е 1 бр. 

При проучване на картите за природни местообитания на територията на ПП „Витоша” по Проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове 

– фаза 1” се установи, че те са изработени на базата на цифров модел за горските територии от 

1999г. Този факт е много странен поради обстоятелството, че цифровите модели за горските 

територии на ПП „Витоша” са актуализирани през 2008г. (при изработването на ЛУП за ДГС 

София) и през 2009г. (при изработването на ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”.  

През 2005г. сдружение „ЕкоАрк”издава Пътеводител с карта на природни местообитания от 

значение за Европейска Общност – „Карта на хабитатите по Натура 2000 в Природен парк Витоша: 

в  М 1: 40 000. Тази карта също е разработена на базата на цифров модел за горските 

територии от 1999г. и е актуална за времето си. В нея са представени 27 бр. природни 

местообитания, но в нея и в придружаващия текстов материал не се съдържат данни за размера на 

площите на природните местообитания в ПП „Витоша”.     

 

1.12.5. Функционални връзки между местообитанията в парка и защитените зони от 
НАТУРА 2000 
 

Тази точка ще се разработи след изготвяне на т. 1.12.3. Баланс по природни местообитания 
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1.13. РАСТИТЕЛНОСТ 
 
1.13.1. Класификация на растителността 
 

д-р Анна Гаврилова 
 

Изготвен е предварителен списък на растителните формации по Бондев (1991), които се 

срещат на Витоша. Като негова основа са използвани литературни данни, стандартния Натура 

2000 формуляр за ЗЗ „Витоша” (BG0000113) и данни от картирането на местообитанията по 

проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и 

видове – Фаза I”. В представения списък не са отразени някои растителни съобщества като 

култури от бяла мура, черен бор, както и селскостопански площи на мястото на изсечени в 

миналото гори в буковия, габърово-горуновия и дъбовия пояс. Информацията за тях ще бъде 

допълнена на по-късен етап от разработването на Плана за управление ‘2, след установяване на 

реалното разпространение на тези растителни съобщества. 

Психрофитна и криофитна хекистотермна растителност в алпийския безлесен пояс 
Коренна растителност 
 1 Ацидофилни и психрофитни тревни (Cariceta curvulae, Festuceta riloensis, Seslerieta comosae, 

Junceta trifidi, Festuceta airoides, Agrostideta rupestris и др.) и храстчеви формации (Saliceta 

herbaceae, Saliceta retusae, Empetreta nigrae, Vaccinieta uliginosi и др.). 

Ксеромезофитна, мезофитна и хигрофитна микротермна растителност в субалпийския 
храстов пояс 
Коренна растителност 
3. Формации на клека (Pineta mugi) 

 5. Хигропсихрофилни (торфищни) формации (Cariceta acutae, Cariceta echinatae, Cariceta 

rostratae, Shagneta spp., Saliceta lapponi, Primuleta deori, Hygronardeta и др.). 

Производна растителност 
 6. Формация на сибирската хвойна (Junipereta sibiricae) предимно в съчетание с производни 

храстови (Chamaecytiseta absinthioides, Vaccinieta myrtilli, Vaccinieta vitis-idaeae, Vaccinieta 

uliginosi и др.) и тревни (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.) формации 

7 Формация на връшняка (Bruckenthalia spiculifolia). 

 8. Ацидофилни психрофитни тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae, 

Bellardiochloeta violaceae, Agrostideta capillaris и др.) 

Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в иглолистния горски пояс 
Квазибореална мезофитна растителност 
Коренна растителност 
12. Смърчови гори (Piceeta abietis), на места примесени с фитоценози на клек (Pineta mugi) 

13. Смесени гори от смърч (Picea abies) и бяла мура (Pinus peuce) 

14. Смесени гори от смърч (Picea abies) и бял бор (Pinus sylvestris) 

15. Смесени гори от смърч (Picea abies) и ела (Abies alba) 

16. Смесени гори от смърч (Picea abies) и ела (Abies alba) и бял бор (Pinus sylvestris) 

17. Смесени гори от смърч (Picea abies) и обикновен бук (Fagus sylvatica). 

18. Гори от бял бор (Pineta sylvestris) 

19. Смесени гори от бял бор (Pinus sylvestris) и обикновен бук (Fagus sylvatica) 

20. Смесени гори от бял бор (Pinus sylvestris) и обикновен горун (Quercus dalechampii) 

21. Смесени гори от бял бор (Pinus sylvestris) и черен бор (Pinus nigra). 

Производна растителност 
22. Гори от трепетлика (Populus tremula) на мястото на гори от смърч (Picea abies) и бял бор (Pinus 

sylvestris) 
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23. Гори от бреза (Betuleta pendulae) на мястото на гори от смърч (Picea abies) и бял бор (Pinus 

sylvestris)  

24. Гори от бяла елша (Alneta incanae), на места възникнали вторично на мястото на гори от смърч 

(Picea abies) 

25. Храсталаци от сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), дребна хвойна (Junipereta pygmaei), 

Chamaecytiseta absinthioides и др. на мястото на гори от смърч (Picea abies), бяла мура (Pinus 

peuce) и бял бор (Pinus sylvestris) 

26. Тревни формации (Agrostideta capillaris, Nardeta strictae и др.) на мястото на гори от смърч 

(Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris) и бяла мура (Pinus peuce) 

29. Изкуствени насаждения от бял бор (Pinus sylvestris) 

Мезофитна микротермна неморална растителност в буковия горски пояс 
Коренна растителност 
32. Гори от обикнове бук (Fageta sylvaticae) в Стара планина, на места с лавровишня (Laurocerasus 

officinalis) 

33. Смесени гори от обикновен бук (Fagus sylvatica), ела (Abies alba) и смърч (Picea abies) 

34. Смесени гори от обикновен бук (Fagus sylvatica), ела (Abies alba) и бял бор (Pinus sylvestris) 

35. Смесени гори от обикновен бук (Fagus sylvatica), бял бор (Pinus sylvestris), ела (Abies alba) и 

смърч (Picea abies). 

36. Гори от ела (Abies alba) 

37. Смесени гори от ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica) и смърч (Picea abies) 

38. Смесени гори от ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica), бял бор (Pinus sylvestris) и 

смърч (Picea abies) 

39. Смесени гори от ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica) и бял бор (Pinus sylvestris) 

40. Смесени гори от ела (Abies alba) и обикновен бук (Fagus sylvatica) 

41. Смесени гори от ела (Abies alba), черен бор (Pinus nigra) и обикновен бук (Fagus sylvatica) 

Производна растителност 
44. Тревни формации (Agrostideta capillaris, Nardeta strictae, Bellardiochloeta violaceae и др.) на 

мястото на гори от обикнове бук (Fagus sylvatica) и ела (Abies alba) 

Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в габърово-горуновия горски пояс 
Северноприсредиземноморска растителност 
Коренна растителност 
46. Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca) и черен бор (Pinus nigra) 

47. Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca) и воден габър (Ostrya 

carpinifolia) 

48. Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae) 

49. Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca) и обикновен габър (Carpinus 

betulus) 

50. Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca), келяв габър (Carpinus 

orientalis) и обикновен габър (Carpinus betulus). 

 56. Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli) 

 58. Гори от горун (Querceta dalechampii) 

59. Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и воден габър (Ostrya carpinifolia) на места с 

планински ясен (Fraxinus excelsior), мъждрян (F. ornus), келяв габър (Carpinus orientalis) и др. 

Производна растителност 
71. Храсталаци от леска (Coryleta avellane) предимно на мястото на гори от габър, горун, черен 

бор, мизийски бук, бял бор и др. 

72. Храсталаци от обикновена хвойна (Junipereta communis) предимно на мястото на гори от 

горун, мизийски бук, черен бор, бял бор и др. 
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73. Мезофитни тревни формации (Agrostideta capillaris, Festuceta rubrae, Cynosureta cristati и др.) 

на мястото на гори предимно от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca) и обикновен габър 

(Carpinus betulus) 

74. Ксеромезофитни и ксеротермни формации (Festuceta valesiacae, Festuceta stojanovii, Festuceta 

pancicii, Festuceta dalmaticae, Chrysopogoneta grylli, Agrostideta capillaris) на мястото на гори 

предимно от горун (Quercus dalechampii) 

Ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния 
дъбов пояс и в хълмистите равнини 
Коренна растителност 
91. Смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto) 

93. Смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto) и келяв габър (Carpinus 

orientalis), на места възникнали вторично 

100. Гори от благун (Querceta frainetti) 

103. Смесени гори от благун (Quercus frainetto) и мъждрян (Fraxinus ornus) 

106. Гори от граница (Querceta pubescentis) и виргилиев дъб (Querceta virgiliane) 

108. Смесени гори от виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и граница (Quercus pubescens) и с полски 

клен (Acer campestre) 

109. Смесени гори от граница (Quercиs pubescens), виргилиев дъб (Querceta virgiliana), 

сребролистна липа (Tilia tomentosa) и мъждрян (Fraxinus ornus) 

110. Смесени гори от граница (Quercиs pubescens), виргилиев дъб (Querceta virgiliana) и мъждрян 

(Fraxinus ornus) 

111. Смесени гори от граница (Quercиs pubescens), виргилиев дъб (Querceta virgiliana) и келяв 

габър (Carpinus orientalis), на места възникнали вторично 

Производна растителност 
126. Храстови и тревни (Amygdaleta nanae) и тревни (Artemisieta albae, Agropyreta brandsae, 

Brometa riparii и др.) степни и ксеротермни формации. 

129. Ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична 

ливадина (Poaeta bulbosae, Poaeta concinnae), садина (Chrysopogoneta grylli) и ефемери 

(Ephemereta). 

Мезофитна и хигрофитна микротермна растителност в низините, в котловиннните полета и 
край реките 
Коренна растителност 
143. Гори от черна елша (Alneta glutinosae), върби (предимно Saliceta albae, Saliceta fragilis) и 

тополи (Populeta nigrae, Populeta albae) на места в съчетание с изкуствени тополови насаждения и 

с хигрофитни тревни формации (в Северна България) 

Производна растителност 
148. Мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, Alopecureta 

pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др.) на мястото на гори от бряст, полски ясен, 

летен и дръжкоцветен дъб и др. 

 

Местообитания 3150, 3160, 6110, 6430, 8110, 8210, 8220, 8230, 8310, 9180 и 90D0*, включени 

в Приложение 1 на Директива 92/43 ЕЕС нямат съответствие в класификационната схема на 

растителните съобщества по Бондев (1991), което е недостатък на заданието за актуализация на 

Плана за управление. В хода на работата ще бъде предложен начин за отстраняване на този 

недостатък. 
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1.13.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКО-ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ 

инж. Антоний Стефанов 
 

1.13.2.1. Изходна информация за характеристика на горско-дървесната растителност 

Съгласно изискванията на Техническата спецификация (заданието) за изходна база за 

характеристиката на горскодървесната растителност ще се вземат данните от извършената 

актуализираща инвентаризация на база ЛУП на ТП ДГС София и ДЛС Витошко, за частите от тях 

които попадат в границите на ПП Витоша. Към момента на изготвянето на настоящия доклад, 

инвентаризацията не е стартирала и приведените по-долу данни са на база обединените бази данни 

от двете стопанства – филтрирани само за територията на парка. След приключване на 

инвентаризацията, данните от нея ще бъдат обработени и ще се изготви актуализирана 

характеристика на горскодървесната растителност по възприетия с Наредба 6 (ДВ 27‘2004 г) 

метод за изготвяне на таксационна характеристика на горските насаждения (по условни стопански 

класове или по вид на горите, както е в План‘1). Ще се извърши актуализация на типовете 

месторастения, съгласно действащата нова Класификационна схема (2011 г.). При 

инвентаризацията ще се използват данните от теренните проучвания на биологичното 

разнообразие по настоящото задание.  

Ще бъде отразена инвентаризацията на резерватите (след като данните от нея ни бъдат 

предоставени). 

 

Площта на горските територии в ПП Витоша, съгласно ЛУП на ТП ДГС София и ТП ДЛС 

Витошко (само за частите от тях попадащи в ПП В) е 21838.0 ха. Залесената площ е 15637,9 ха или 

71,7% от площта на горските територии в парка (Табл.-1). 

 

Таблица №1 Разпределение на общата площ по вид на земите в хектари 

Вид на подотдела иглол. шир.вис. изд.превр нискост. топол. Всичко % 
А. Насаждения 
а) С пълн. 0.4-1.0  5695.9  1753.8  7376.5   175.4     5.7 15007.3  68.8 

От естест.произход  1087.4  1546.0  7376.5   148.5       - 10158.4  46.5 

Склопена култура    4455.9   197.4       -    26.5     5.7  4685.5  21.5 

Несклопена култура   152.6    10.4       -     0.4       -   163.4   0.8 

б) С пълн. 0.1-0.3   124.0   196.2   293.3    11.2     1.6   626.3   2.9 

От естест.произход   101.7   187.6   293.3     8.8     0.5   591.9   2.7 

изредена култура      22.3     8.6       -     2.4     1.1    34.4   0.2 

Всичко насаждения   5819.9  1950.0  7669.8   186.6     7.3 15633.6  71.7 
Б. Клек                4.3       -       -       -       -     4.3     - 
Всичко залес. площ  5824.2  1950.0  7669.8   186.6     7.3 15637.9  71.7 
В. Незалесена дър вопроизв. площ  
сечище                23.7       -       -       -       -    23.7   0.1 

пожарище                 -       -     1.3       -       -     1.3     - 

голина               232.5    98.0       -       -       -   330.5   1.5 

Всичко незал. площ   256.2    98.0     1.3       -       -   355.5   1.6 
Г. Недървопроизво дителна г. площ 
пасище в ГФ          380.5   111.2    76.7       -       -   568.4   2.6 

поляна              1340.9   747.8  1329.9     6.1       -  3424.7  15.7 
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ливада                 0.7       -     3.3       -       -     4.0     - 

автомоб. път земен    36.0     3.3    36.0       -       -    75.3   0.4 

шосе                  31.3     6.8    18.9       -       -    57.0   0.3 

дворно място          45.9     6.9    36.4       -       -    89.2   0.4 

временен склад         0.5       -       -       -       -     0.5     - 

просека               47.8     1.8    25.2       -       -    74.8   0.4 

нелесоприг. голина    44.9     3.6    62.4     2.2       -   113.1   0.5 

нелесопригодна площ     5.0    18.0    12.1    41.3       -    76.4   0.4 

скали                 73.7     8.9    64.9       -       -   147.5   0.7 

езеро                  0.1     0.2     0.8       -       -     1.1     - 

мочур                 80.6       -     5.5       -       -    86.1   0.4 

сипей                  0.3       -     2.1       -       -     2.4     - 

кариера                8.8       -    12.3       -       -    21.1   0.1 

ровина                 1.2       -     1.0       -       -     2.2     - 

дивечова нива          3.8    12.0    13.4       -       -    29.2   0.1 

слачище                0.8       -       -     0.1       -     0.9     - 

грохот                80.0     1.9    35.5       -       -   117.4   0.5 

разливище              5.7       -     0.2       -       -     5.9     - 

микроязовир            0.3       -       -       -       -     0.3     - 

алея                   1.7       -       -       -       -     1.7     - 

паркинг                1.3     1.0     0.1       -       -     2.4     - 

площ за отдих          0.2       -       -       -       -     0.2     - 

каптаж                 0.6       -       -       -       -     0.6     - 

гробища                0.6       -       -       -       -     0.6     - 

високопл. пасище     864.3    30.4     9.5       -       -   904.2   4.1 

ски писта             27.2     0.4     1.1       -       -    28.7   0.1 

с.лифт                 7.7     1.0       -       -       -     8.7     - 

Всичко недър. площ  3092.4   955.2  1747.3    49.7       -  5844.6  26.7 
Обща площ -ХА  9172.8  3003.2  9418.4   236.3     7.3 21838.0 100.0 

 

49,2% от горите в ПП са с естествен произход (10 158.4 ха). Преобладават насажденията с 

издънков произход 7 827.1 ха (50.0%). Иглолистните са 37.2 %, а широколистните високостъблени 

(вкл.тополовите) – 1 957.3 ха (12.5%). 
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Таблица №2 Средни таксационни показатели на насажденията в ПП Витоша, по условни 

стопански класове 

 
От Таблица-2 се виждат, че растежните условия в ПП са най-благоприятни за иглолистните 

насаждения, които имат относително най-висока производителност изразяваща се с техния 

бонитет (1.3-3.4), запас на 1 ха и прираст (2.9-7.6 м3/ха с клони). Средната възраст на горите в ПП 

”Витоша“ е 56 години. Най-висока е средната възраст на широколистните семенни гори - 72-85 

години, а на издънковите е около 60 години. Средният бонитет е 2.7 (III), а средната пълнота 0,71. 

Общият запас от дървесина с клони възлиза на 3 588 435 м3 
 (3 122 055 м3 – без клони). Средният 

Условен 
Стоп. 
клас 

 

Площ-
ха  

% 
Въз 
раст 

Бон
и 
тет 

Пъл-
нота 

Запас 
 

З-с 
на 1 
ха 
 

При 
раст 
 
 

Прир. 
1 ха 

 
Запас 

  

З-с 
на 1 
ха 
 

При 
раст 

 

Прир. 
1ха 

 

без клони с клони 

БМВ            76.5   0.5 59 2.0 0.89 27990 366 454 5.93 31350 410 511 6.68 

ББВ           372.4   2.4 54 1.7 0.81 134785 362 2516 6.76 150035 403 2822 7.58 

ББСрН        1134.6   7.2 45 3.4 0.76 259795 229 5314 4.68 293350 259 6072 5.35 

СВ            719.6   4.6 76 1.5 0.75 272960 379 3767 5.23 313265 435 4361 6.06 

ССрН          495.5   3.2 89 3.3 0.55 124040 250 1223 2.47 143055 289 1417 2.86 

СМИСрН      334.6   2.1 46 2.5 0.82 89025 266 1942 5.80 101030 302 2211 6.61 

ИКББ         1725.4  11.0 36 2.8 0.80 391490 227 10619 6.15 444710 258 12123 7.03 

ИКЧБ          965.6   6.2 46 2.7 0.79 288980 299 6142 6.36 322335 334 6856 7.10 

БВ            372.8   2.4 84 2.0 0.69 101090 271 1226 3.29 113580 305 1385 3.72 

БСр           580.4   3.7 85 3.1 0.65 116660 201 1378 2.37 132600 228 1571 2.71 

БН            267.7   1.7 72 4.1 0.47 26300 98 352 1.31 31115 116 416 1.55 

Ш             525.4   3.4 47 3.0 0.63 69500 132 1555 2.96 78895 150 1762 3.35 

Брз           198.8   1.3 55 3.2 0.62 27080 136 498 2.51 30525 154 564 2.84 

Г               7.5     - 104 5.0 0.68 1195 159 12 1.60 1355 181 13 1.73 

Трп             1.2     - 45 2.5 0.80 290 242 6 5.00 330 275 7 5.83 

Т               3.5     - 36 3.0 0.51 640 183 19 5.43 690 197 21 6.00 

БВП          3683.7  23.6 59 1.7 0.78 726220 197 12364 3.36 860735 234 14664 3.98 

БСрНП        1808.2  11.6 58 2.9 0.57 203590 113 3572 1.98 241470 134 4237 2.34 

ГВП           103.9   0.7 58 1.9 0.85 20830 200 361 3.47 24770 238 428 4.12 

ГСрНП          78.8   0.5 53 3.4 0.84 11540 146 223 2.83 13775 175 266 3.38 

ЗдСрНП        923.9   5.9 55 3.6 0.72 113905 123 2094 2.27 128720 139 2364 2.56 

СмВП          242.1   1.5 59 1.7 0.76 45595 188 790 3.26 53175 220 922 3.81 

СмСрНП        494.3   3.2 54 4.4 0.53 30530 62 558 1.13 35005 71 638 1.29 

ЦВП             3.0     - 63 3.0 0.70 510 170 8 2.67 580 193 9 3.00 

ЦП            331.9   2.1 54 3.8 0.63 31565 95 588 1.77 35300 106 657 1.98 

А              80.6   0.5 18 4.0 0.65 4220 52 284 3.52 4735 59 321 3.98 

Н             106.0   0.7 41 4.5 0.51 1730 16 46 0.43 1950 18 51 0.48 

О Б Щ О  
 

 
15637.9 

 
100.0 56 2.7 0.71 3122055 200 57911 3.70 3588435 229 66669 4.26 
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запас на дървесина с клони е 229 м3/ха. Общия среден годишен прираст на насажденията (с клони) 

възлиза на 66 669 м3, а годишния прираст на 1 ха – 4.3 куб.м.  
 

Освен общи данни за горите, в текста на Плана ще има информация за рзпределението на 

залесената площ по дървесни видове, класове на възраст, бонитет, пълнота, по видове насаждения 

и бонитети, по дървесни видове и запас и т.н. съгласно изискванията на актуалната нормативна 

база (за инвентаризация на горските територии). Следващите таблици №№ 3, 4, 5, 6 дават 

представа за актуалната към 2009 година ситуация в ПП. 

 

Таблица №3 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по вид на НАСАЖДЕНИЕто и  

БОНИТЕТ 

Видове насаждения           
БОНИТЕТ 

Общо 
Среден 

б-т I II III IV V 

     Насаждения Чисти 

Бял Бор                 15.3    16.2    86.0    68.4    2.7   228.6 3   3.5 

Бяла мура                1.2     1.1     0.2       -       -     2.5 2   1.6 

Смърч                   20.4   265.7   275.2    45.2    3.7   650.2 3   2.7 

Черен бор                  -       -       -       -     1.4     1.4 5   5.0 

ВСИЧКО                  36.9   283.0   361.4   113.6    7.8   882.7 3   2.9 

                  

     Насаждения Смес.Иглолистни 

Бял Бор                  2.8     0.2     2.2     0.8     0.8     6.8 3   2.5 

Бяла мура                0.7       -     1.3       -       -     2.0 2   2.3 

Смърч                   13.5     1.4    19.4     2.7       -    37.0 2   2.3 

Черен бор                  -       -     0.2     3.2       -     3.4 4   3.9 

без преобладание         0.7       -       -       -     0.6     1.3 3   2.8 

ВСИЧКО                  17.7     1.6    23.1     6.7     1.4    50.5 2   2.5 

                  

     Насаждения Смес.Игл-Шир. 

Бял Бор                  2.6     1.6    61.9    10.9     0.7    77.7 3   3.1 

Смърч                   28.4    54.0    54.8    12.9     5.9   156.0 2   2.4 

без преобладание         2.3     2.4     5.0     3.9     9.0    22.6 4   3.7 

ВСИЧКО                  33.3    58.0   121.7    27.7    5.6   256.3 3   2.7 

                  

     Насаждения Чисти 

Бяла акация                -     0.1     4.7    17.1     0.6    22.5 4   3.8 

Бяла върба                 -       -     1.1       -       -     1.1 3   3.0 

Бук                    892.0 1698.9 1144.2   367.3   58.9  4161.3 2   2.3 

Бреза                    0.1     7.1    10.9     2.8     4.1    25.0 3   3.1 

Габър                    2.2    16.1    16.8    10.5     5.3    50.9 3   3.0 

Зимен дъб                  -    17.3    67.4    92.6     2.6   179.9 3   3.4 

Планинска върба            -       -     0.3       -       -     0.3 3   3.0 

Космат дъб                 -       -       -       -   28.3    28.3 5   5.0 

Обикновена леска           -       -       -    31.2     8.0    39.2 4   4.2 

Трепетлика               2.4    28.8     6.4     6.5     0.9    45.0 2   2.4 

Цер                        -       -    16.4    11.5     7.2    35.1 4   3.7 



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 

| 133 

Черна елша               1.2    12.5     5.5       -       -    19.2 2   2.2 

ВСИЧКО                 897.9 1780.8 1273.7   539.5 115.9  4607.8 2   2.4 

                  

     Насаждения Смес.Шир-Игл. 

Бяла акация                -       -     1.7    10.6       -    12.3 4   3.9 

Бук                    171.7   197.7    49.9    48.6   16.7   484.6 2   2.1 

Бреза                      -     1.2    12.2     8.6     3.0    25.0 4   3.5 

Габър                      -     1.0     4.3     7.3     0.2    12.8 4   3.5 

Зимен дъб                  -       -     4.8    12.2     3.8    20.8 4   4.0 

Космат дъб                 -       -       -       -     1.0     1.0 5   5.0 

Трепетлика               0.5     1.6     1.9       -       -     4.0 2   2.4 

Цер                        -     3.6       -     0.9       -     4.5 2   2.4 

без преобладание        17.3    71.1    37.7    37.0   36.2   199.3 3   3.0 

ВСИЧКО                 189.5   276.2   112.5   125.2   60.9   764.3 2   2.5 

                  

     Насаждения Смес.Широколистни 

Бяла акация                -       -     0.5    10.5     4.1    15.1 4   4.2 

Бяла върба                 -       -     4.8       -       -     4.8 3   3.0 

Бук                    379.0   634.8   356.7    91.8     2.2  1464.5 2   2.1 

Благун                     -       -       -     8.8     5.8    14.6 4   4.4 

Бреза                      -    19.6    45.5  32.3   18.6   116.0 3   3.4 

Бряст                      -       -       -       -     0.7     0.7 5   5.0 

Воден габър                -     0.3       -       -       -     0.3 2   2.0 

Габър                   14.8   110.5    74.0    19.6     4.4   223.3 2   2.5 

Зимен дъб                  -     6.7   276.1   276.4   52.7   611.9 4   3.6 

Планинска върба            -       -     7.3       -       -     7.3 3   3.0 

Космат дъб                 -       -       -       - 162.3   162.3 5   5.0 

Клен                       -       -     0.2       -     0.3     0.5 4   4.2 

Обикновена леска           -       -       -    17.2   11.7    28.9 4   4.4 

Мъждрян                    -       -       -       -   37.9    37.9 5   5.0 

Трепетлика              17.2    35.7    33.0    12.9       -    98.8 2   2.4 

Цер                        -       -    24.8   142.1   25.7   192.6 4   4.0 

Черна елша               1.7     9.8     2.2       -       -    13.7 2   2.0 

без преобладание        82.8   337.4   378.4   175.9 212.9  1187.4 3   3.1 

ВСИЧКО                 495.5 1154.8 1203.5   787.5 539.3  4180.6 3   2.9 

                  

     Култури Чисти 

Атласки кедър              -       -     0.1       -       -     0.1 3   3.0 

Бял Бор                 27.8   242.8   542.8   235.3       -  1048.7 3   2.9 

Бяла мура               12.4    13.8    14.9     2.3     0.2    43.6 2   2.2 

Ела                      0.1     0.7       -       -       -     0.8 2   1.9 

Зелена дугласка          3.0       -       -       -       -     3.0 1   1.0 

Лиственица                 -     0.2       -       -     0.4     0.6 4   4.0 

Смърч                  111.2    55.2    17.5    47.3       -   231.2 2   2.0 
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Черен бор               17.7   159.0    88.2   119.3       -   384.2 3   2.8 

ВСИЧКО                 172.2   471.7   663.5   404.2     0.6  1712.2 3   2.8 

                  

     Култури Смес.Иглолистни 

Бял Бор                 40.8   192.0   342.0   118.3       -   693.1 3   2.8 

Бяла мура                2.3    27.0       -     1.6       -    30.9 2   2.0 

Ела                        -     1.1       -       -       -     1.1 2   2.0 

Зелена дугласка          5.1       -       -       -       -     5.1 1   1.0 

Лиственица               1.2       -       -       -       -     1.2 1   1.0 

Смърч                   52.7     5.0     1.3     2.5       -    61.5 1   1.2 

Черен бор              102.1   126.4   127.1    91.5       -   447.1 2   2.5 

без преобладание        12.8    20.4    38.6    18.9       -    90.7 3   2.7 

ВСИЧКО                 217.0   371.9   509.0   232.8       -  1330.7 3   2.6 

                  

     Култури Смес.Игл-Шир. 

Бял Бор                 10.9   158.5   458.5   127.8       -   755.7 3   2.9 

Ела                        -     0.3       -       -       -     0.3 2   2.0 

Зелена дугласка          1.2       -       -       -       -     1.2 1   1.0 

Смърч                  160.5     2.2     4.1     0.6       -   167.4 1   1.1 

Черен бор               13.5    13.7    46.9    13.9       -    88.0 3   2.7 

без преобладание        97.9    89.7   307.3    74.8       -   569.7 3   2.6 

ВСИЧКО                 284.0   264.4   816.8   217.1       -  1582.3 3   2.6 

                  

     Култури Чисти 

Бяла акация                -       -     0.5     2.0     0.5     3.0 4   4.0 

Бахилиери                  -       -     0.4       -       -     0.4 3   3.0 

Бук                        -       -     1.7     0.4       -     2.1 3   3.2 

Бреза                      -    14.0    13.2     1.0     1.6    29.8 3   2.7 

Джанка                     -       -       -       -     0.5     0.5 5   5.0 

Дребнолистна липа        0.5     0.3     0.9     3.1     1.4     6.2 4   3.7 

И-214                      -       -     2.7       -       -     2.7 3   3.0 

П.грозде                   -       -       -     0.2     1.5     1.7 5   4.9 

Планински ясен           0.7       -       -       -     0.8     1.5 3   3.1 

Регенерата                 -       -     1.1       -       -     1.1 3   3.0 

Робуста                    -       -     0.2       -       -     0.2 3   3.0 

Цер                        -       -       -     0.4       -     0.4 4   4.0 

Червен дъб               0.1     2.0       -       -       -     2.1 2   2.0 

Ябълка                     -       -       -       -     1.8     1.8 5   5.0 

Обикновен явор             -     0.2       -       -       -     0.2 2   2.0 

ВСИЧКО                   1.3    16.5    20.7     7.1     8.1    53.7 3   3.1 

                  

     Култури Смес.Шир-Игл. 

Бяла акация                -       -     0.8     7.6     2.2    10.6 4   4.1 

Бреза                    1.7    10.1    13.0     5.9     0.5    31.2 3   2.8 
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Дребнолистна липа          -       -       -    13.9       -    13.9 4   4.0 

Червен дъб                 -     4.3       -       -       -     4.3 2   2.0 

без преобладание         2.9     2.8    21.6     6.1     0.3    33.7 3   2.9 

ВСИЧКО                   4.6    17.2    35.4    33.5     3.0    93.7 3   3.1 

                  

     Култури Смес.Широколистни 

Бяла акация                -       -     2.7     1.9     3.8     8.4 4   4.1 

Бук                        -       -     2.1       -       -     2.1 3   3.0 

Бреза                      -    17.3     0.8       -     4.4    22.5 3   2.6 

Дребнолистна липа          -       -     4.0     3.2     1.0     8.2 4   3.6 

Конски кестен              -       -     1.4       -       -     1.4 3   3.0 

Обикновен кестен         1.9       -       -       -       -     1.9 1   1.0 

Планински ясен             -       -       -     5.2     1.8     7.0 4   4.3 

Регенерата                 -       -     2.0       -       -     2.0 3   3.0 

Червен дъб               3.1     0.4       -       -       -     3.5 1   1.1 

Шестил                     -       -     1.0       -       -     1.0 3   3.0 

Обикновен явор             -       -     0.1       -       -     0.1 3   3.0 

без преобладание        12.3     0.3    33.8     5.9     8.4    60.7 3   3.0 

Всичко               

 

2367.2 

 

4714.1 

 

5189.2 

 

2511.1 

  

852.0 15633.6 3   2.7 

Процент                 15.1    30.2    33.2    16.1     5.4   100.0 -     - 
 

Разпределението на залесената площ по дървесни видове е както следва: 

 
Таблица №4 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по дървесни ВИДОВЕ и класове на ВЪЗРАСТ 

Дървесен 
вид 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-
100 

101-
120 

121-
140 

141-
160 Общо 

% 
хектари 

аткдр     0.1      -    0.1      -       -       -       -       -     0.2     - 

бб     333.4  715.2 1432.3  395.9     3.1     2.5       -       -  2882.4  18.4 

бм        5.7    8.6    9.7   69.4     0.2       -       -       -    93.6   0.6 

вб          -      -    0.2      -       -       -       -       -     0.2     - 

ела       1.3    1.3    1.3    1.3     1.4       -       -       -     6.6   0.1 

здгл      2.7   12.2    4.6      -       -       -       -       -    19.5   0.1 

лст         -      -    0.9    1.8       -       -       -       -     2.7     - 

см       86.3  182.5  260.6  177.5   197.7  363.0  160.3     6.7  1434.6   9.2 

срсм        -    0.4      -      -       -       -       -       -     0.4     - 

чб       30.7  108.0  824.9   43.0     4.9       -       -       -  1011.5   6.5 

чм          -      -      -    0.1     0.5       -       -       -     0.6     - 

ак       44.7   19.8   15.2    1.7       -       -       -       -    81.4   0.5 

бах         -    0.4      -      -       -       -       -       -     0.4     - 

бврб      1.3   11.5    2.0    0.5       -       -       -       -    15.3   0.1 

бк       49.4  184.9 1924.1 2924.3   978.3  229.7    11.2    17.8  6319.7  40.4 

бл        3.7    0.9   28.8   10.9     2.1       -       -       -    46.4   0.3 

брз      38.1  106.9  208.4  147.0    26.7       -       -       -   527.1   3.4 
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брк         -      -    0.1    1.0       -       -       -       -     1.1     - 

брс       0.2    2.7    3.1    0.2       -       -       -       -     6.2     - 

вгбр        -      -    2.0      -       -       -       -       -     2.0     - 

гбр       5.4   43.4  354.6  285.3    32.7     3.7       -     5.8   730.9   4.7 

дж        0.1    2.5    2.8      -       -       -       -       -     5.4     - 

дл          -      -    0.4      -       -       -       -       -     0.4     - 

дрлп      0.8    2.6   54.8    3.7       -       -       -       -    61.9   0.4 

едлп      0.1      -    0.8      -       -       -       -       -     0.9     - 

здб      16.7    9.3  636.9  239.5    25.4     1.3       -       -   929.1   6.0 

и214      0.3    2.3    0.1      -       -       -       -       -     2.7     - 

ива      13.5    9.7    6.0    0.3       -       -       -       -    29.5   0.2 

кгбр        -      -    0.5    1.4       -       -       -       -     1.9     - 

кдб       3.2    9.5  181.1   27.2     1.2       -       -       -   222.2   1.4 

кис       0.4    0.2    0.2      -       -       -       -       -     0.8     - 

ккс         -      -    3.2      -       -       -       -       -     3.2     - 

кл          -    5.4   23.7   22.9     1.0     0.3       -       -    53.3   0.4 

кр          -    2.7    1.5      -       -       -       -       -     4.2     - 

кс          -      -    1.3    0.4       -       -       -       -     1.7     - 

лс       13.2   26.5   31.8    0.8       -       -       -       -    72.3   0.5 

мжд       0.3   15.3   39.4   18.3     1.7       -       -       -    75.0   0.5 

мк          -      -    0.2      -       -       -       -       -     0.2     - 

мх          -      -    0.1      -       -       -       -       -     0.1     - 

ор          -    1.5    1.1      -       -       -       -       -     2.6     - 

оф        1.4    1.9      -      -       -       -       -       -     3.3     - 

пг        1.4    0.2      -      -       -       -       -       -     1.6     - 

плврб       -    1.2      -      -       -       -       -       -     1.2     - 

пляс      0.1    1.7   10.3    0.7       -       -       -       -    12.8   0.1 

рег       0.6    3.2    3.0      -       -       -       -       -     6.8   0.1 

роб         -    0.2      -      -       -       -       -       -     0.2     - 

ск          -      -    0.1      -       -       -       -       -     0.1     - 

срлп      1.4    0.1    1.3      -       -       -       -       -     2.8     - 

трп      32.9   81.5  192.2  106.2    17.8     0.9       -       -   431.5   2.8 

цр        9.7    9.7  349.4   55.3     6.0     0.7       -       -   430.8   2.8 

чдб       1.1    2.8   24.3    0.1       -       -       -       -    28.3   0.2 

чел       1.3    5.9   19.6    9.4       -       -       -       -    36.2   0.2 

чрш         -      -    0.8      -       -       -       -       -     0.8     - 

шс          -      -    1.9    2.3       -       -       -       -     4.2     - 

яб          -    0.3    2.7      -       -       -       -       -     3.0     - 

яв        2.1    1.5    6.6    6.4     2.6     0.2       -     0.4    19.8   0.1 

общо   703.6 1596.4 6671.0 4554.8 1303.3  602.3  171.5    30.7 15633.6 100.0 
%         4.5   10.2   42.7   29.1     8.3     3.9     1.1     0.2   100.0   

 

От нея се вижда, че преобладаващ вид в парка е бука – 40.4% от залесената му площ, следван от 

белия бор – 18.4%, смърча – 9.2%, черния бор – 6.5%, горуна – 6.0%, габъра – 4.7% и т.н. 
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Средната пълнота на насажденията е 0,71, като разликите не са особено големи, т.е. 

преобладаващия /водещия етаж горска растителност е относително хомогенен  (0.63-0.75). 

 

Таблица №5 Разпределение на залесената площ по класове на възраст и пълноти 

Пълнота 
1-20 21-40 41-60 61-80 

81-
100 

101-
120 

121-
140 

141-
160 

Общо 
% 

хектари 

 0.1      -      -    6.2    10.7     0.3       -       -       -    17.2   0.1 

 0.2    3.6   33.6   43.0    38.4     2.5   18.9       -     0.8   140.8   0.9 

 0.3   12.4   74.3  157.2   144.5    67.0   11.8     1.1       -   468.3   3.0 

 0.4   81.0   86.5  234.5   199.0    67.8   36.8     0.5  14.6   720.7   4.6 

 0.5 104.1  100.9  319.4   225.8    91.5   60.5     3.7     1.3   907.2   5.8 

 0.6 122.4   85.1  563.2   547.5   364.9 161.7   96.3     9.5  1950.6  12.5 

 0.7   93.4  191.1 1700.9 1407.7   475.0 210.3   50.5     5.9  4134.8  26.5 

 0.8 156.4  437.8 2452.5 1178.0   188.8   93.7   18.4       -  4525.6  28.9 

 0.9   64.4  334.7  895.8   683.6    49.7     5.3       -       -  2033.5  13.0 

 1.0   43.5  232.2  273.1   177.2     8.9       -       -       -   734.9   4.7 

Общо 681.2 1576.2 6645.8 4612.4 1316.4 599.0 170.5  32.1 15633.6 100.0 

Средна пълнота 

       0.67   0.75   0.73    0.71    0.65   0.63   0.65  0.51    0.71   

 

Функционалната принадлежност на горите в ПП е показана в следващата таблица-6. В нея 

различните категории се презастъпват, като всички те са в т.ч. на основната „Природен парк“. 

Различните категории защитни гори имат обща площ, която е по-голяма от цялата залесена площ, 

поради отнасянето на редица подотдели едновременно в няколко категории. 

 

Таблица №6 Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА 

Функционална категория 
Водеща 

функц,катег,    
В друга 
ф,кат-я Общо 

ха % ха ха 

200 м, около манастир         -       - 12,3 12,3 

200 м, около хижа            -       - 125,9 125,9 

Вододайна зона               -       - 9880,7 9880,7 

Временно недостъпни          -       - 3992,6 3992,6 

Дендрариум                   -       - 45,4 45,4 

Държ, защ, гор, пояс         -       - 525,8 525,8 

Защ ив, г, гр, гора          -       - 412,8 412,8 

Защитна ивица шосе           -       - 1050,9 1050,9 

Защитна ивица язовир         -      - 66,3 66,3 

Клек                         -       - 4,3 4,3 

Нелесопригодна площ          -       - 76,4 76,4 

Селско-стоп фонд             -       - 785,2 785,2 

Скално урвест терен          -       - 173 173 

Техн, пр, б, с ероз,         -       - 12069,4 12069,4 

семепроизв, нас,             -       - 108,0 108,0 
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Общо ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ         -       -     

Зелена зона                  -       - 1410,3 1410,3 

Курортна гора                -       - 2725,7 2725,7 

Природен парк        21838,0 100         - 21838,0 

Общо ЗАЩИТНИ И СПЕЦ, 21838,0 100     
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГОРИ  21838,0 100     

 

Освен общи данни за горите, в текста на Плана ще се приложат в табличен вид и в диаграми 

информация за: 

o разпределение на дървесните видове по площ, запас и процентното им съотношение; 

o разпределение на дървесните видове по класове на възраст по площ и процентното им 

съотношение; 

o разпределение на дървесните видове по бонитет и площ и изчисляване на средния 

бонитет;  

o разпределение на залесената площ по видове насаждения и бонитети; 

o разпределение на залесената площ по видове насаждения, класове на възраст и пълноти. 

o разпределение на общата горска площ по вид на горите; 

o  разпределение на видовете насаждения по произход, включително и процентното им 

съотношение; 

o разпределение на дървесните видове по произход, вкл. неместни и чуждоземни и 

процентното им съотношение;  

 

Ще се опише наличието на местни, но нетипични за парка дървесни видове, както и неместните и 

чуждоземни дървесни видове, на инвазивните видове 
 

Ще се изработят Отчетни форми на всички горски територии – 1,2,3,4,5,6,7,ГФ и ще се представят 

в приложение към Сборник „Гори“. 

 

В пълен обем данните от инвертаризацията на горите ще бъдат представени в отделен 

Сборник „Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“ общо за цялата 

територия на парка и в т.ч. за ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“, в т.ч. по 

видове собственост (в Приложение към План'2). 

 

При инвентаризацията, ще се запази съществуващото разделяне на гората на отдели и подотдели с 

изключение на подотделите, в които са настъпили сериозни изменения, в т.ч. и неустроените гори, 

като номерацията допълва съществуващата и се избягва дублиране на отдели и подотдели. 

Ще се анализира и при необходимост ще се предложи ново административно деление на 

територията на охранителни и паркови участъци, а при запазване на съществуващото — ще се 

запази и тяхната номерация и наименование. 

 

След завършване на инвентаризацията на горите /ландшафтната таксация/ и картирането им, за 

Парка ще се изработят следните картни слоеве в ГИС: 

=> „Схема на картните листове “в подходящ мащаб; 

=> „Карта на типовете месторастения“ в М 1:25 000 (съгласно приета нова Горска типология, 

2011г.); 

=> „Карта на насажденията и земеделските земи“ в М 1:10 000, съдържаща: преобладаващ 

дървесен вид в цвят, класове на възраст с щрих, пълнота с арабски цифри, бонитет с римски 
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цифри, защитен вид с условен знак. При площ на подотдела по-малка от 2 ха, цифрите за пълнота 

и бонитет не се надписват. Същата карта да съдържа населените места, техните землищни 

граници, границите на ДДС, ДГС, РДГ и др. по преценка; 

=> „Карта по насоки за мерки и дейности за горско-дгьрвесната растителност и за трайно 

ползване на земеделските земи“в М 1:25 000; 

=> „Карта на здравословното състояние на горите“ в М 1:25 000 — ще се отразят насажденията, 

увредени от корояди по степен на увреденост и динамика на развитие на процеса; 

=> „Карта на засегнатите от пожари територии“ в М 1:25 000 (съобразена с изискванията на 

Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари ). 

Събраната информация (базата данни) ще се представи в база данни - формат XLS и/им DBF и да 

се интегрира с ГИС системата на ПП „Витоша“. 

Възобновяване, смяна на дървесните видове  

Условията на месторастене на територията на ПП Витоша са благоприятни за протичане на 

естествените възобновителни процеси на типичните за района дървесни и храстови видове.  

Ще се направи подробен анализ на процесите, вкл. сукцесия след пожари и в следствие с 

развитието на короядните петна, ветролом и др. природни бедствия 

По-подробен анализ ще се извърши след обработката на данните от инвентаризацията и ще се 

представят в пълен обхват в Сборник „Характеристика на горските територии и горска 

инвентаризация“. 

 

1.13.2.2. Проучвания за здравословното състояние на горите  

Ще се направи проучване на здравословното състояние на горите, ще се опишат болестите и 

вредителите, които са регистрирани, повредите и тяхното покритие, по вид и степен. 

 

Аналитичната част, заедно с отчетите за изследвания и проучвания, събраната и обобщена 

информация и др. продукти и документи по т. 1.13. ще се представят към Сборник 

„Характеристика на горските територии и горска инвентаризация“. 

 

1.13.5. Стъблен и дендрохронологичен анализ 
 

доц. д-р Стефан Мирчев Стоянов 
 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ЗДРАВОСЛОВНО 

СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ 

 В РАЙОНА НА ПП ВИТОША  
 

Основните задачи на проучването се свеждат до следните дейности: 

 

 Оценка за фитосанитарно състояние на основните дървесни видове; 

 Видов състав на важни биотични стресори в района; 

 Дендрохронологични анализи за температурните и валежни въздействия върху 

основните дървесни видове; 

 Анализ за климатичните промени в района на парка. 

 

За решаване на посочените задачи ще бъдат използвани предимно следните методи:  

 Макроскопски; 

 Микроскопски; 

 Дендрохронологичен. 
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Общото фитосанитарно състояние на дърветата в ПП Витоша ще бъде определено чрез маршрутно 

обхождане и залагане на пробни площи. За тази цел ще бъде използувана прилаганата в нашата 

страна европейска система за степените на дефолиация (таблица 1). Снимките на еталонни дървета 

със съответен здравен статус, с оглед на степените на дефолиация за четирите основни рода 

(Picea, Pinus, Quercus и Fagus), са дадени в Приложението (фиг. 4 – 7). 

 

Таблица 1. Здравен статус на моделните дървета в зависимост от степента на  
тяхното обезлистване 

№ Здравен статус Клас на 
обезлистване 

Процент на 
обезлистване 

1 Здрави дървета 0 0 - 10 % 

2 Слабо увредени 1 10 - 25 % 

3 Средно увредени 2 26 - 59 % 

4 Силно увредени 3 60 - 99 % 

5 Изсъхнали дървета 4 100 % 

 

Получените данни за степента на обезлистване на определен брой дървета ще ни позволят да 

определим степента на увреждане за даден дървесен вид (R) в съответната пробна площ чрез 

следната формула: 

100
).(

NK

kn
R


                                        (1) 

където: 

n - брой на моделните дървета с определена степен (клас) на обезлистване 

k - клас на обезлистване 

N - общ брой на моделните дървета 

K - максимална степен на балната система за оценка на обезлистването (K = 4) 

Ако се изхожда от стойностите на този показател за здрави насаждения могат да се считат само 

тези, които са със степен на увреждане под 30 % (R ≤ 30 %). При загиващите този показател е над 

60 % (R  60 %), а при болните варира в границите на другите две групи (30% ≤ R ≤ 60 %). 

Важно е да се знае, че се оценяват определени части от короните на дърветата, които са 

използвани при анализи за степените на увреждане (Фиг. 1). 
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Фиг. 1. Зони за оценка на листната система на моделните дървета: 

за отделни дървета - над линията (първи ред;  

за насаждения - по-светлата част на короната (втори и трети ред). 

 

Наложително е да се отчита и ранга на моделните дървета, защото здравния статус на 

светлолюбивите видове в значителна степен ще зависи и от позицията им в насаждението. За 

обективна преценка на този показател ще се използва схемата на фиг. 2. 

Изборът на един или друг метод за диагностика ще се базира на фитосанитарното  състояние на 

определен дървесен вид и естеството на стресора. Най-често при нашата експертиза ще 

използваме макроскопския метод, при който диагностиката се осъществява с помощта на 

характерни външни признаци по увреденото растение (симптоми). Този метод дава възможност да 

се идентифицира причинителя на повредата или заболяването с невъоръжено око или посредством 

лупа и бинокъл. Методът изисква задълбочени познания и в много случаи дава възможност за 

категорични заключения без лабораторни анализи. Точността при определяне на стресора чрез 

макроскопски анализ зависи предимно от отчетливостта и уникалността на съответните 

симптоми.  

Микроскопският  метод ще бъде използван, когато предходният (макроскопският) метод не ни 

позволява да получим точни и еднозначни диагностични резултати. Този метод дава възможност в 

лабораторни условия, с помощта на стереоскоп и микроскоп да се определи  видовата или 

родовата принадлежност на съответните биотични вредители (насекоми, гъби и др.). 
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Фиг. 2. Класификация на Крафт за растежа на дърветата (пет класа):  

1- доминиращи, 2 - съдоминиращи,  3 - средно подтиснати, 4 - подтиснати,  

5 - загиващи (дърветата под склопа на насажденията. 

 

В експертизата основно приложение ще има дендрохронологичният метод. Същността му се 

свежда до екстрахиране на данни от годишните пръстени на анализираните дървесни видове, 

които се съхраняват в тях в кодирана форма. Тези данни съдържат ценна екологична информация 

и от съществено значение е фактът, че тя много често не може да бъде получена от други 

източници. Този факт отрежда на дендрохронологичния метод уникална роля при анализи и 

реконструкция на растежните условия за определен минал период от време. 

Дендрохронологичният метод е свързана с различни направления за анализи на годишни пръстени 

(дендроекология, дендроклиматология, дендопирология, дендрохимия, дендроентомология и др.). 

Най-често той се използва с цел да се установи степента на въздействие на климатичните условия 

върху определен дървесен вид за даден период от време и регион. Математическият подход за 

разкриване на тези връзки се базира предимно на многофакторния регресионен анализ. Чрез него 

се изследва влиянието на няколко факторни променливи (предимно температурно-валежен 

режим) върху една резултантна променлива (среден индекс за радиалния прираст). Важно 

изискване за променливите е те да са количествени или индикаторни. Регресионният модел има 

следния общ вид: 

 

Y b b x b x b x Ei n n i     0 1 1 2 2 ...                                (2) 

където: 

Yi - зависима променлива  

x j nji ( , , ,... ) 12 - независими променливи 

b b b bn0 1 2, , ... - параметри на модела (регресионни коефициенти) 

Ei - остатъчен компонент 

 

Задачата на този статистически анализ се свежда до определяне на параметрите ( b b b bn0 1 2, , ...

), изследване на тяхната статистическа значимост, проверка на адекватността на модела  и 

интерпретиране на регресионните коефициенти. Влиянието на температурно-валежните условия 

при дендроклиматичните анализи се установява чрез знака и стойността на съответния 

регресионен коефициент в многофакторното регресионно уравнение (функцията на отклика).  
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Задачите на това изследване е чрез съвременни дендроклиматични анализи да бъдат решени 

следните по-важни задачи: 

 да се изградят представителни хронологии за радиалния прираст на основните дървесни 

видове, които да отразяват специфичните растежни условия  в района на ПП Витоша; 

 да се установи влиянието на температурно-валежния режим върху радиалния прираст за 

съответните дървесни представители чрез многофакторен регресионен анализ; 

 да се направи линеен регресионен анализ за промените на температурите на въздуха и 

валежите с най-съществено влияние през растежния период. 

Пробите за дендрохронологични анализи ще се вземат в буферните зони около пробните площи с 

Преслеров свредел на височина около 1
00

 m от минимум 10 доминиращи по височина дървета. 

След съответна обработка на пробите ще се извърши сканиране, измерване и статистическа 

обработка на данните със следните програмни продукти: 

 CDendro version 7.5; 

 CooRecorder version 7.5; 

 DendroStat 2.0; 

 STATGRAPHICS Centurion XVI; 

Радиалният прираст по години ще бъде измерен с точност   0.01 mm. За осъществяването на 

обективна дендроклиматична интерпретация на получените данни след съответна обработка на 

пробите от моделните дървета ще бъдат използвани различни статистически методи (Fritts, 1976). 

Те включват следните по-важни етапи (Мирчев и др., 2000) : 

Стандартизация на данните за годишния прираст. С увеличаване на възрастта на дървото 

радиалният прираст се променя и посредством регресионен анализ е установена най-подходящата 

биологична крива (тренд), която отразява в максимална степен съответната зависимост.  

За намиране на тренда, отразяващ влиянието на възрастта на дадено моделно дърво върху 

радиалния прираст ще бъдат анализирани различни регресионни модели. Биологичната крива 

(тренда), която най-добре се вписва в дендрохронологичните серии е плавна линия, и тя отразява 

необходимата закономерност при формиране на годишните пръстени в зависимост от възрастта на 

анализираното насаждение. Получените регресионни модели за тренда на всяко дърво и 

измерените стойности за широчината на годишните пръстени ни позволяват да изчислим 

индексите за радиалния прираст за определена година с помощта на следното уравнение :  

t

t
t

G

R
I                                   (3) 

където : 

tI  - индекс за радиалния прираст в дадена година ; 

Rt - измерена стойност за радиалния прираст за съответна година;  

tG - стойност за радиалния прираст за същата година определена чрез регресионно уравнение 

(тренда). 

След изчисляване на индексите за моделните дървета в дадена пробна площ чрез корелационен 

анализ ще определим средните хронологии, които са със сходни изменения. В повечето 

изследвания при стойности на корелационния коефициент над 0,5 (r  0,5) се приема, че е 

установена добра синхронност в динамиките на анализираните дендро-хронологични редици. 

Такива резултати дават основание да се приеме, че съответната дендрохронологична извадка е 

хомогенна и съдържа достатъчно силен общ сигнал, за да се формира хронология на средното 

моделно дърво за анализирания дървесен вид. За тази цел са изчислени средноаритметичните 

индекси за радиалния прираст за всяка година. Минималният брой на моделните дървета за 

изграждане на средна индексна хронология за дадена пробна площ ще бъде десет. 
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Калибрация.  Чрез тази математическа процедура ше се направи оценка за влиянието на един или 

повече фактори върху варирането на средната индексна крива за радиалния прираст. В резултат на 

калибрацията се получават математически модели, които показват как резултантна променлива 

(среден индекс за радиалния прираст) зевиси от факторните променливи (предимно 

температурно-валеженте режими). Съществен фактор в тях е и индекса за радиалния прираст от 

определена предходна година, т. е. използва се авторегресия със определена стъпка (lag), която 

обикновено е от една (-1) до три години (-3).  Общият вид на уравнението, което отразява и 

автокорелационото влияние е следния: 

 

Wi= ajTij + bkPik+ ciWi’                                      (4), 

където:  

Wi’ - отразява влиянието на авторегресията и представлява годишните индекси на моделните 

дървета върнати с определена стъпка (lag) назад със съответен регресионен коефициент - сi; 

Tij - влияние на средните месечни температури на въздуха изразено чрез съответен регресионен 

коефициент - aj. 

Pik - влияние на месечните валежни суми със съответен регресионен коефициент - bk. 

Верификация и интерпретация на математическите модели. Надеждността на получените 

модели ще бъде оценена чрез статистическа значимост на регресионните коефициенти и проверка 

на адекватността на модела чрез коефициента на детерминантност (R
2
). 

Анализите за климатичните промени в района ПП Витоша ще обхващат многогодишни периоди. 

Вниманието ни ще бъде насочено предимно към средните месечни температури на въздуха и 

месечните валежни суми заради дендрохронологичните анализи. Данните ще са от съответни 

метеостанции (ХМС), които са разположени в близост до ПП Витоша.  

Паралелно със стойностите за отделни метеорологични елементи много често в лесовъдството се 

използват и комплексни климатични показатели. Те допълват и обобщават наличната ценна 

информация чрез анализ на комбинираното влияние на няколко метеорологични елемента. Най-

често се използват индекса на засушаването по де Мартон и климатограмите на Валтер. 

Многогодишните температурно-валежни данни за съответни ХМС ще ни позволят да изчислим 

индекса на засушаването по де Мартон чрез следната формула: 

 

10


t

t
t

T

P
J                                                                 (5) 

където:  

Pt  - средна годишна валежна сума в mm/m
2
 ; 

Tt – средната годишна температура в °C. 

Обобщаването на получените данни от макроскопския, микроскопския и дендрохронологичен 

анализи при проучването ще се реализира по схемата представена на фигура 3. 
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Фиг. 3. Схема за развитие на патологичния процес (Houston, 1981). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

  
 

Фиг. 4. Еталонни дървета от род Picea за визуална оценка на степените за увреждане. 

Силно увредени - 3 
 

Средно увредени - 2 
 

Здрави - 0 
 

Слабо увредени - 
1 
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Фиг. 5. Еталонни дървета от род Pinus за визуална оценка на степените за увреждане. 
 

Здрави - 0 Слабо увредени - 
1 

Средно увредени - 2 Силно увредени - 3 
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Фиг. 6. Еталонни дървета от род Quercus за визуална оценка на степените за увреждане. 
 

 

 

Здрави - 0 Слабо увредени - 
1 

Средно увредени - 2 Силно увредени - 3 
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Фиг. 7. Еталонни дървета от род Fagus за визуална оценка на степените за увреждане. 
 

 

Здрави - 0 Слабо увредени - 
1 

Средно увредени - 2 Силно увредени - 3 
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1.14. ФЛОРА 
1.14.1. Низши растения 

1.14.1.1. Водорасли 
 

проф. дбн Майя Стойнева, гл. ас. д-р Пламен Иванов,  
гл. ас. д-р Благой Узунов,  докторант Цветелина Ишева 

 

1. Литературна справка за изследванията на алгофлората на територията на ПП 
Витоша: 

Първите сведения за водораслите от района на Витоша са публикувани от проф. Стефан 

Петков през 1898-1899 гг. в три последователни статии, отразяващи изследвания на 

едноклетъчните зелени водорасли от различни планински райони в страната. Още тогава Петков 

отбелязва няколко интересни форми, но не прави пълно ботаническо описание със съответните 

латински диагнози. Нови, но все още откъслечни съобщения за отделни видове водорасли Ст. 

Петков привежда и в статиите си от 1900, 1904, 1905, 1907, 1908, 1913, 1914 и 1934 г. А през 1922 

г., в обобщаващия си труд “Растителността на витошките води. Принос към хидрологията и 

хигиената на столицата” същият автор съобщава 314 вида, 87 разновидности и 28 форми 

синьозелени, червени, жълтозелени, златисти, кремъчни и зелени (вкл. слятоспорови и харови) 

водорасли, разпространени във Витошките реки, потоци, каптажи, торфища, мочурливи ливади и 

термални извори. Голяма част от установените таксони (86 вида, 26 разновидности и 4 форми) са 

нови за алгофлората на България. Значително по-късно, през 1942 г., Петков отново привежда 

данни за алгофлората на планината във връзка с разпространението на една интересна форма на 

вида Ulothrix zonata Kütz., която образува само хипноспори. 

В края на 50-те и началото на 70-те години на 20 век в литературата отново започват да се 

появяват данни за отделни видове от различни части на Витоша като преобладават данните за 

водоралсите от Боянските блата (Воденичаров 1958a,b, 1960, 1962). Темнискова-Tопалова (1965, 

1966, 1977) дава сведения за няколко вида еугленови и зелени водорасли на територията на 

планината, също предимно от Боянските блата. Воденичаров и Кабасанова (1970)  намират в 

района на Златните мостове и описват нова разновидност зелени водорасли - Closterium rostratum 

Ehr. var. bulgaricum. Данни за Витоша се съдържат и в обобщената информация за 

разпространнеието на отделни видове във Флората на българските водорасли (Воденичаров и др. 

1971). 

В края на 20ти и началото на 21ви век Витоша отново привлича вниманието на фиколозите. 

Кristiansen & Stoyneva (1998) привеждат данни за златисти водорасли от различни райони на 

България като изследват проби и от Витошките води. През 1999 г. се докладват резултати от 

двегодишно ежеседмично изследване на фитопланктона на Горното Боянско блато, а през 2001 г. 

излиза от печат обобщаваща работа с анализ на развитието на този водоем в продължение на 35 

години по данни на алгофлората (Stoyneva & Nedialkova, 1999; Stoyneva et al. 2001). Общо за 35-

годишния период авторите съобщават 362 вида, 27 разновидности и 8 форми от 127 рода и 

отбелязват напредналата сукцесия на водоема с ускорена еутрофикация. Сведения за състоянието 

на фитопланктонните съобщества от същото блато са посочени и в обобщението на Stoyneva 

(2003а).  

През 2001 г. на територията на резервата “Бистришко бранище” за първи път за България е 

установен вид жълтозелени водорасли с амебовидно морфологично устройство от род Myxochloris 

Pascher - Myxochloris sphagnicola Pascher (Stoyneva & Nacheva 2001). В реките Искър, Ведена и 

Драгалевска за първи път у нас са установени представители на сладководни кафяви водорасли от 

род Heribaudiella Gomont, които участват в епилитната  асоциация  Hildenbrandia rivularis (Liebm.) 

J. Ag. - Heribaudiella fluviatilis  (Aresh.) Sved. (Stoyneva et al. 2003). Установените в тези реки 
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находища на червеноводорасловия вид Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. Ag. са нови за страната 

(Stoyneva et al. 2002). 

Специално внимание на водораслите от термалните извори в района на Витоша и 

неблагоприятната промяна на някои от тези местообитания в съвременните условия е отделено в 

трудовете на Stoyneva (2003b) и Stoyneva & Gärtner (2004). 

Данни за епилитните (развиващи се върху камъни и скали) кремъчни водорасли  от р. 

Струма в района на селата Боснек и Чуйпетлово има в работите на  Ivanov et al. (2006) и Ivanov et 

al. (2007). 

Най-новите данни за водорасли от Витоша са от проект „Проучване на биоразнообразието 

на водрораслите в някои  Натура 2000 местообитания на територията на Природен Парк Витоша”, 

2008-2010 г., финансиран от Дирекция на ПП Витоша и изпълнен от колектив на СУ „Св. Климент 

Охридски” (Стойнева и др., 2010). В Натура 2000 местообитания на територията на ПП Витоша е 

установено много високо видово богатство - 463 вида, разновидности и форми водорасли от 110 

рода на 8 отдела (Табл.1). От тях 82 вида (кремъчни водорасли) се съобщават за първи път за 

България. Открит е един нов за науката вид кремъчно водорасло от род Gomphonema. 
 
ТАБЛИЦА 1: Таксономичен списък на установените водорасли от изследваните Натура 2000 
местообитания на територията на ПП Витоша 
 

No Таксони 

 отд. Cyanoprokaryota (синьозелени в-ли) 
1 Anabaena sp. ster. 1 

2 Anabaena sp. ster. 2 

3 Aphanocapsa sp. 

4 Aphanothece nidulans 

5 Calothrix sp. 

6 Chamaesiphon sp. 1 

7 Chamaesiphon sp. 2 

8 Chamaesiphon sp. 3 

9 Chamaesiphon sp. 4 

10 Chroococcidiopsis sp. 1 

11 Chroococcidiopsis sp. 2 

12 Chroococcus turgidus 

13 Gloeocapsa sp. 1 

14 Gloeocapsa sp. 2 

15 Heteroleiblenia kuetzingii 

16 Heteroleiblenia sp. 1 

17 Heteroleiblenia sp. 2 

18 Heteroleiblenia sp. 3 

19 Heteroleiblenia sp. 4 

20 Leptolyngbia sp. 

21 Lyngbya cf. hieronomusii 

22 Nostoc puctiforme 
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No Таксони 

23 Nostoc sp. 

24 Oscillatoria sp. 1 

25 Oscillatoria sp. 2 

26 Oscillatoria sp. 3 

27 Phormidium amoenum 

28 Phormidium autumnale 

29 Phormidium sp. 1 

30 Phormidium sp. 2 

31 Phormidium sp. 3 

32 Phormidium sp. 4 

33 Phormidium sp. 5 

34 Phormidium sp. 6 

35 Plectonema notatum 

36 Plectonema sp. 1 

37 Plectonema sp. 2 

38 Plectonema sp. 3 

39 Scytonema sp. 1 

40 Scytonema sp. 2 

41 Tolypothrix sp. 

 отд. Rhodophyta (червени в-ли) 
42 Audoniella sp.(Chantransia фаза) 

43 Batrachospermum mоniliforme 

44 Hildenbrandia sp. 

45 Lemanea fluviatilis 

 отд. Bacillariophyta (кремъчни в-ли) 
46 Achnanthes amoena Hustedt 

47 Achnanthes conspicua Mayer 

48 Achnanthes exigua Grunow in Cleve & Grunow 

49 Achnanthes ingratiformis Lange Bertalot 

50 Achnanthes lapidosa Krasske 

51 Achnanthes microscopica (Cholnoky) Lange-Bertalot & Krammer 

52 Achnanthes petersenii Hustedt 

53 Achnanthes ricula Hohn & Hellerman 

54 Achnanthes rupestris Krasske 

55 Achnanthes saccula Carter 

56 Achnanthes silvahercynia Lange-Bertalot 

57 Achnanthes subsalsa Petersen 

58 Achnanthidium aff. atomus (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector 

59 Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 
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No Таксони 

60 Achnanthidium kranzii (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova 

61 Achnanthidium kryophila (Petersen) Bukhtiyarova 

62 Achnanthidium laevis var. аustriaca (Hustedt) Lange-Bertalot 

63 Achnanthidium lineare Smith 

64 Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 

65 Achnanthidium minutissimum var. macrocephala Hustedt 

66 Achnanthidium minutissimun var. affinis (Grunow) Lange-Bertalot 

67 Achnanthidium pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi 

68 Achnanthidium subatomus (Hustedt) Lange-Bertalot 

69 Adlafia bryophila (Petersen) Lange-Bertalot 

70 Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot 

71 Adlafia suchlandtii (Hustedt) Lange-Bertalot 

72 Amphipleura pellucida (Kützing) Kützing 

73 Amphora inariensis Krammer 

74 Amphora normanii Rabenhorst 

75 Amphora ovalis (Kützing) Kützing 

76 Amphora pediculus (Kützing) Grunow 

77 Asterionella formosa Hassall 

78 Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer 

79 Aulacoseira distans (Ehrenbеrg) Simonsen 

80 Aulacoseira distans var. nivalis (Smith) Haworth 

81 Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 

82 Aulacoseira subarctica (Müller) Haworth 

83 Brachysira brebissonii Morphotype I Ross in Hartley 

84 Brachysira brebissonii Morphotype II Ross in Hartley 

85 Brachysira intermedia Fricke 

86 Brachysira styriaca (Grunow in VanHeurck) Ross in Hartley 

87 Caloneis aff. branderii (Hustedt) Krammer 

88 Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 

89 Caloneis branderii (Hustedt) Krammer 

90 Caloneis fontinalis (Grunow) Lange-Bert. & Reichardt in Lange-Bertalot & Metzeltin 

91 Caloneis pulchra Messik 

92 Caloneis sublinearis (Grunow) Krammer 

93 Caloneis tenuis (Gregory) Krammer 

94 Campylodiscus sp.1 

95 Cavinula cocconeiformis (Greg. ex Greville) Mann in Round, Crawford & Mann 

96 Cavinula lapidosa (Krasske) Lange-Bertalot 

97 Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) Mann & Stickle 

98 Cavinula variostriata (Krasske) Mann & Stickle 
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99 Chamaepinnularia schauppiana Lange-Bertalot & Metzeltin 

100 Chamaepinnularia soehrensis var. hassica (Krasske) Lange-Bertalot 

101 Cocconeis disculus (Schumann) Cleve in Cleve & Jentzsch 

102 Cocconeis neodiminuta Krammer 

103 Cocconeis pediculus Ehrenberg 

104 Cocconeis placentula var. euglypta (Ehrenberg) Grunow 

105 Cocconeis placentula var. klinoraphis Geitler 

106 Cocconeis placentula var. lineata (Ehrenberg) Van Heurck 

107 Cocconeis placentula var. pseudolineata Geitler 

108 Cocconeis sp.1 

109 Coscinodiscus sp.1 

110 Cyclotella meneghiniana Kützing 

111 Cyclotella ocellata Pantocsek 

112 Cyclotella radiosa Grunow 

113 Cyclotella tripartita Hakansson 

114 Cymbella affinis Kützing 

115 Cymbella aspera sensu lato (Ehrenberg) Cleve 

116 Cymbella compacta Østrup 

117 Cymbella helvetica Kützing 

118 Cymbopleura aff. subaequalis (Grunow) Krammer 

119 Cymbopleura aff. subcuspidata (Krammer) Krammer 

120 Cymbopleura cuspidata (Kützing) Krammer 

121 Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer 

122 Cymbopleura sp.1 

123 Cymbopleura subaequalis var. alpestris Krammer 

124 Decussata hexagona (Torka) Lange-Bertalot 

125 Denticula tenuis Kützing 

126 Diadesmis biceps Arnott ex Grunow in Van Heurck 

127 Diadesmis contenta (Grunow ex Van Heurck) Mann 

128 Diadesmis contenta var. paralela (Grunow ex Van Heurck) Mann 

129 Diadesmis perpusilla (Grunow) Mann in Round et al. 

130 Diatoma anceps (Ehrenberg) Kirchner 

131 Diatoma hyemalis (Roth) Heiberg 

132 Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing 

133 Diatoma vulgaris Bory 

134 Diatomella balfouriana Greville 

135 Diploneis aff. puella (Schumann) Cleve 

136 Diploneis boldtiana Cleve 

137 Diploneis fontanella Lange-Bertalot 
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138 Diploneis fontium Reichardt & Lange-Bertalot 

139 Diploneis oblongella (Nägeli in Kützing) Cleve-Euler 

140 Diploneis ovalis (Hilse) Cleve 

141 Diploneis peterseni Hustedt 

142 Diploneis pseudoovalis Hustedt 

143 Diploneis separanda Lange-Bertalot 

144 Diploneis subovalis Cleve 

145 Discotella nana (Hustedt) Chang 2008 

146 Encyonema gracile Ehrenberg 

147 Encyonema minutum (Hilse in Rabenhorst) Mann 

148 Encyonema perpusilla (Cleve) Mann 

149 Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabenhorst) Mann 

150 Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow in Schmidt et al. 

151 Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer 

152 Encyonopsis falaisensis (Grunow) Krammer 

153 Encyonopsis sp.1 

154 Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot 

155 Eolimna tantula (Hustedt) Lange-Bertalot 

156 Epithemia adnata (Kützing) Brebisson 

157 Epithemia turgida var. granulata (Ehrenberg) Brun 

158 Eunotia arculus (Grunov) Lange-Bertalot & Nörpel 

159 Eunotia bilunaris Ehrenberg 

160 Eunotia boreoalpina Lange-Bertalot & Nörpel-Schempp 

161 Eunotia diodon (Ehrenberg) Patrick & Reimer 

162 Eunotia exigua var. exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst 

163 Eunotia flexuosa Kützing 

164 Eunotia glacialis Meister 

165 Eunotia groenlandica (Grunow) Lange-Bertalot 

166 Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bertalot & Alles 

167 Eunotia incisa Smith ex W. Gregory 

168 Eunotia inflata (Grunow) Norpel-Schempp & Lange-Bertalot 

169 Eunotia minor  (Kützing) Grunow in Van Heurck 

170 Eunotia monodon var. monodon Ehrenberg 

171 Eunotia paludosa Grunow 

172 Eunotia praerupta var. praerupta Ehrenberg 

173 Eunotia pseudopectinalis Hustedt 

174 Eunotia rhomboidea Hustedt 

175 Eunotia serra (s.l.) Ehrenberg 

176 Eunotia soleirolii (Kützing) Rabenhorst 
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177 Eunotia subarcuatoides Alles, Nörpel & Lange-Bertalot 

178 Eunotia tetraodon (Ehrenberg) Nörpel in Alles, Nörpel & Lange-Bertalot 

179 Eunotia triodon Ehrenberg 

180 Eunotia valida Hustedt 

181 Fallacia insociabilis (Krasske) Mann 

182 Fallacia pygmaea (Kützing) Stickle & Mann ex Round et al. 

183 Fragilaria alpestris Krasske ex Hustedt 

184 Fragilaria bicapitata Mayer 

185 Fragilaria brevistriata Grunow 

186 Fragilaria capensis Grunow 

187 Fragilaria capucina (s.l.) Desmazieres 

188 Fragilaria capucina var. austriaca (Grunow) Lange-Bertalot 

189 Fragilaria capucina var. capitellata  (Grunow) Patrick 

190 Fragilaria capucina var. perminuta (Grunow) Lange-Bertalot 

191 Fragilaria capucina var. rumpens (Kützing) Lange-Bertalot ex Bukhtiyarova 

192 Fragilaria capucina var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot 

193 Fragilaria construens f. binodis (Ehrenberg) Hustedt 

194 Fragilaria crotonensis Kitton 

195 Fragilaria fasciculata (Agardh) Lange-Bertalot 

196 Fragilaria gracilis Østrup 

197 Fragilaria leptostauron (Héribaud) Lange-Bertalot 

198 Fragilaria polonica Witak & Lange-Bertalot 

199 Fragilariforma virescens (Ralfs) Williams et Round 

200 Frustulia crassinerva (Brébisson) Ross 

201 Frustulia rhomboides (Ehrenberg) de Toni 

202 Frustulia saxonica Rabenhorst 

203 Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni 

204 Geissleria decussis (Østrup) Lange-Bertalot & Mitzeltin 

205 Geissleria ignota var. palustris (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin 

206 Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot & Metzeltin 

207 Gomphonema acidoclinatum  Lange-Bertalot & Reichardt 

208 Gomphonema acuminatum Ehrenberg 

209 Gomphonema aff. amoenum Lange-Bertalot 

210 Gomphonema aff. anjae Lange-Bertalot & Reichardt 

211 Gomphonema aff. lagerheimii (Cleve) Krasske 

212 Gomphonema aff. variscohercynicum Lange-Bertalot & Reichardt 

213 Gomphonema amoenum Lange-Bertalot 

214 Gomphonema clavatum Ehrenberg 

215 Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt 
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216 Gomphonema gracile Ehrenberg 

217 Gomphonema hebridense Gregory 

218 Gomphonema intricatum Kützing 

219 Gomphonema micropus Kützing 

220 Gomphonema minutum (Agardh) Agardh 

221 Gomphonema olivaceoides (Hustedt) Lange-Bertalot 

222 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 

223 Gomphonema productum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt 

224 Gomphonema pumilum var. elegans Reichardt et Lange-Bertalot 

225 Gomphonema rhombicum Fricke 

226 Gomphonema rhombicum Fricke - initial frustules 

227 Gomphonema sarcophagus (Gregory) Grunow 

228 Gomphonema sp.1 (sp. nov.) 

229 Gomphonema subclavatum (Grunow) Grunow in Van Heurck 

230 Gomphonema tergestinum Fricke 

231 Gomphonema truncatum Ehrenberg 

232 Gomphonema utae Lange-Bertalot & Reichardt 

233 Hannea arcus (Ehrenberg) Kützing 

234 Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 

235 Hippodonta capitata (Ehrenberg) 

236 Hygropetra aff. balfouriana (Grunow ex Cleve) Krammer & Lange-Bertalot 

237 Karayevia laterostrata (Hustedt) Kingston 

238 Kobayasiella parasubtilissima Kobayasi & Nagumo 

239 Kobayasiella subtillissima (Cleve) Lange-Bertalot 

240 Lemnicola hungarica (Grunow) Round et Basson 

241 Luticola acidoclinata Lange-Bertalot 

242 Luticola charlatii (Peragallo) Metzeltin & Lange-Bertalot 

243 Luticola goeppertiana (Bleisch in Rabenhorst) Mann 

244 Luticola goeppertiana var. peguana (Grunow) Lange-Bertalot 

245 Luticola mutica (Kützing) Mann 

246 Luticola saxophila (Bock ex Hustedt) Mann 

247 Mayamaea atomusvar. permitis (Hustedt) Lange-Bertalot 

248 Melosira varians Agardh 

249 Meridion circulare var. circulare (Greville) Agardh 

250 Meridion constrictum Ralfs 

251 Navicula aff. lacunolaciniata Lange-Bertalot & Bonik 

252 Navicula aff. riparia Hustedt 

253 Navicula angusta Grunow 

254 Navicula bremensis (Hustedt) 
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255 Navicula clementis Grunow 

256 Navicula cryptocephala Kützing 

257 Navicula cryptotenella Lange-Bertalot 

258 Navicula disjuncta Hustedt 

259 Navicula exilis Kützing 

260 Navicula germainii Wallace 

261 Navicula gregaria Donkin 

262 Navicula hambergii Hustedt 

263 Navicula harderii Hustedt 

264 Navicula jaagii Meister 

265 Navicula joubaudii Germain 

266 Navicula laevissima var. perhibita (Hustedt) Lange-Bertalot 

267 Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg 

268 Navicula lundii Reichardt 

269 Navicula menisculus Schumann 

270 Navicula meniscus Schumann 

271 Navicula porifera var. opportuna (Hustedt) Lange-Bertalot 

272 Navicula radiosa Kützing 

273 Navicula recens (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 

274 Navicula reichardtiana Lange-Bertalot 

275 Navicula rhynchocephala Kützing 

276 Navicula striolata (Grunow) Lange-Bertalot 

277 Navicula tripunctata (Müller) Bory 

278 Navicula weinzierlii Schimanski 

279 Naviculadicta difficilima Hustedt 

280 Naviculadicta digituloides Lange-Bertalot 

281 Naviculadicta multiconfusa Lange-Bertalot in Lange-Bertalot & Moser 

282 Naviculadicta pseudosilicula (Hustedt) Lange-Bertalot 

283 Naviculadicta seminulum (Grunow) Lange Bertalot 

284 Naviculadicta sp.1 

285 Naviculadicta suchlandtii (Hustedt) Moser, Lange-Bertalot & Metzeltin 

286 Naviculadicta tridentulaKrasske 

287 Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer 

288 Neidium bisulcatum Krammer 

289 Neidium bisulcatum var. subampliatum Krammer 

290 Neidium dubium (Ehenberg) Cleve 

291 Neidium hercynicum Mayer 

292 Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot 

293 Nitzschia agnita Hustedt 
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294 Nitzschia amphibia Grunow 

295 Nitzschia dissipata var. dissipata (Kützing) Grunow 

296 Nitzschia dissipata var. media (Hantzsch) Grunow 

297 Nitzschia fonticola Grunow in Cleve & Möller 

298 Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow in Cleve & Grunow 

299 Nitzschia gracilis Hantzsch 

300 Nitzschia hantzschiana Rabenhorst 

301 Nitzschia inconspicua Grunow 

302 Nitzschia linearis var. linearis (Agardh) Smith 

303 Nitzschia linearis var. subtilis (Grunow) Hustedt Lange-Bertalot & Krammer 

304 Nitzschia palea (Kützing) Smith 

305 Nitzschia palea var. debilis (Kützing) Grunow 

306 Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow in Van Heurck 

307 Nitzschia perminuta (Grunow) Peragallo 

308 Nitzschia pura Hustedt 

309 Nitzschia recta Hantzsch in Rabenhorst 

310 Opephora mutabilis(Grunow) Sabbe & Vyverman 

311 Orthoseira roeseana (Rabenhorst) O'Meara 

312 Pinnularia acrosphaeria Rabenhorst 

313 Pinnularia appendiculata (Agardh) Cleve 

314 Pinnularia borealis aff. var. scalaris (Ehrenberg) Rabenhorst 

315 Pinnularia borealis var. borealis Ehrenberg 

316 Pinnularia borealis var. scalaris (Ehrenberg) Rabenhorst 

317 Pinnularia borealis var. sublinearis Krammer 

318 Pinnularia brevicostata Cleve 

319 Pinnularia divergentissima (Grunow) Cleve 

320 Pinnularia diversa Østrup 

321 Pinnularia eifelana (Krammer) Krammer 

322 Pinnularia esoxiformis Fusey 

323 Pinnularia gibba Ehrenberg 

324 Pinnularia intermedia (Lagerstedt) Cleve 

325 Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve 

326 Pinnularia microstauron var. nonfasciata (Ehrenberg) Cleve 

327 Pinnularia neomajor var. inflata Krammer 

328 Pinnularia rabenhorstii (Grunow) Krammer 

329 Pinnularia rhombarea Krammer in Metzeltin & Lange-Bertalot 

330 Pinnularia rupestris Hantzsch in Rabenhorst 

331 Pinnularia schoenfelderi Krammer 

332 Pinnularia schroederii (Hustedt) Krammer 
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333 Pinnularia schwabei Krasske 

334 Pinnularia scotica Krammer 

335 Pinnularia silvatica Petersen 

336 Pinnularia sinistra Krammer 

337 Pinnularia sp.1 

338 Pinnularia stomatophora var. irregularis Krammer 

339 Pinnularia stromatophora (Grunow) Cleve 

340 Pinnularia subcapitata (Gregory) Mills 

341 Pinnularia subrostrata Cleve-Euler 

342 Pinnularia viridiformis morphotype II Krammer 

343 Pinnularia viridiformis var. viridiformis Krammer 

344 Pinnularia viridis var. viridis (Nitzsch) Ehrenberg 

345 Placoneis abiskoensis (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin 

346 Placoneis elginensis (Gregory) Cox 

347 Placoneis elginensis var. cuneata (Moller ex. Foged) Haw. & Kelly 

348 Placoneis ignorata (Schimanski) Lange-Bertalot 

349 Placoneis paraelginensis Lange-Bertalot in Rumrich et al. 

350 Planothidium biporomum (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot 

351 Planothidium ellipticum (Cleve) Round & Bukhtiyarova 

352 Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 

353 Planothidium lanceolatum (Brébisson) Round & Bukhtiyarova 

354 Planothidium lanceolatum var. boyei (Østrup) Lange-Bertalot 

355 Planothidium rostratum (Østrup) Round & Bukhtiyarova 

356 Psammothidium bioretii (Germain) Bukhtiyarova & Round 

357 Psammothidium chilidanos (Germain) Bukhtiyarova & Round 

358 Psammothidium grischunum Bukhtiyarova & Round 

359 Psammothidium grischunum f. daonensis (Lange-Bertalot) Bukhtiyarova & Round 

360 Psammothidium helvetica var. minor (Hustedt) Lange-Bertalot 

361 Psammothidium helveticum (Hustedt) Bukhtiyarova & Round 

362 Psammothidium rechtensis (Leclercq) Lange-Bertalot 

363 Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova & Round 

364 Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) Williams & Round 

365 Pseudostaurosira brevistriata var. subcapitata (Grunow) Williams & Round 

366 Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer 

367 Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot 

368 Rhopalodia gibba var. gibba (Ehrenberg) Müller 

369 Rhopalodia gibba var. paralella (Grunow) & Pergallo 

370 Sellaphora laevissima (Kützing) Mann 

371 Sellaphora laevissima var. perhibita (Hustedt) Lange-Bertalot 
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372 Sellaphora pupula var. pupula (Kützing) Mereschkowksy 

373 Sellaphora rectangularis (Gregory) Lange-Bertalot & Metzeltin 

374 Stauroneis acidoclinata Lange-Bertalot & Wern 

375 Stauroneis aff. separanda Lange-Bertalot & Werum 

376 Stauroneis gracilis (Ehrenberg ) Cleve 

377 Stauroneis intricans Van de Vijver & Lange-Bertalot 

378 Stauroneis kriegerii Patrick 

379 Stauroneis siberica (Grunow) Lange-Bertalot & Krammer 

380 Stauroneis smithii Grunow 

381 Stauroneis tackei (Hustedt) Krammer & Lange-Bertalot 

382 Stauroneis thermicola (Petersen) Lund 

383 Staurosira construens (Ehrenberg) Williams & Round 

384 Staurosira pinnata var. intercedens (Grunow) Hamilton 

385 Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & Moeller 

386 Staurosirella pinnata Ehrenberg 

387 Staurosirella pinnata var. acuminata Mayer 

388 Stephanodiscus hantzschii Grunow 

389 Stephanodiscus medius Håkansson 

390 Stephanodiscus parvus Stoermer & Håkansson 

391 Surirella angusta Kützing 

392 Surirella biseriata Brébisson 

393 Surirella brebissonii  Krammer & Lange-Bertalot 

394 Surirella brebissonii var. kuetzingii Krammer & Lange-Bertalot 

395 Surirella helvetica (Brun) Meister 

396 Surirella linearis Smith 

397 Surirella spiralis Kützing 

398 Surirellа minuta Brebisson 

399 Synedra ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot 

400 Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 

 отд. Chrisophyta (златисти в-ли) 
401 Hydrurus foetidus 

402 статоспори 

 отд. Botrydiophyta (жълтозелени в-ли) 
403 Myxochloris sphagnicola 

404 Vaucheria cf. sessilis 

405 Vaucheria sp. 1 

406 Vaucheria sp. 2 

407 Vaucheria sp. 3 

 отд. Chlorophyta (зелени в-ли) 
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408 Bulbochaete sp. 

409 Chaetophora incrassata 

410 Chaetophora sp. 1 

411 Chaetophora sp. 2 

412 Eremosphaera viridis 

413 Microspora quadrata 

414 Microspora sp. 1 

415 Microspora sp. 2 

416 Microspora sp. 3 

417 Microspora sp. 4 

418 Oedogonium sp. ster. 1 

419 Oedogonium sp. ster. 2 

420 Oedogonium sp. ster. 3 

421 Oedogonium sp. ster. 4 

422 Oedogonium sp. ster. 5 

423 Oedogonium sp. ster. 6 

424 Stigeoclonium sp. 1 

425 Stigeoclonium sp. 2 

426 Stigeoclonium tenue 

427 Tetraspora lubrica 

428 Ulothrix sp. 1 

429 Ulothrix sp. 2 

430 Ulothrix sp. 3 

431 Ulothrix sp. 4 

432 Ulothrix sp. 5 

433 Ulothrix sp. 6 

434 Ulothrix sp. 7 

435 Ulothrix sp. 8 

436 Ulothrix sp. 9 

437 Ulothrix zonata 

 отд. Streptophyta 
438 Closterium cynthia 

439 Closterium juncidum 

440 Closterium leibleinii 

441 Closterium parvulum 

442 Closterium rostratum 

443 Closterium subulatum 

444 Cosmarium margaritiferum 

445 Cylindrocystis brebissonii 
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446 Euastrum dubium 

447 Euastrum verrucosum 

448 Klebsormidium cf. rivulare 

449 Mougeotia sp. ster. 1 

450 Mougeotia sp. ster. 2 

451 Mougeotia sp. ster. 3 

452 Mougeotia sp. ster. 4 

453 Mougeotia sp. ster. 5 

454 Spirogyra sp. ster. 1 

455 Spirogyra sp. ster. 2 

456 Spirogyra sp. ster. 3 

457 Spirogyra sp. ster. 4 

458 Spirogyra sp. ster. 5 

459 Spirogyra sp. ster. 6 

460 Spirogyra sp. ster. 7 

461 Spirogyra sp. ster. 8 

462 Spirogyra sp. ster. 9 

 отд. Euglenophyta (еугленови в-ли) 
463 Trachelomonas hispida 

464 Trachelomonas volvocina 

 

2. Непълноти в знанията: 
Непроучен по отношение на водорасловата флора са реките Палакария, Куртова, 

Железнишка,  Янчовска, Драгалевска, Владайска, Матница и др, както и влажните зони, 

торфищата и изворите на реките.  

 
Като цяло алгофлората на ПП Витоша не е добре проучена. Липсват систематични 

проучвания, и данни за много райони на планината. Единственото съвременно изследване е от 

проекта „Проучване на биоразнообразието на водрораслите в някои  Натура 2000 местообитания 

на територията на Природен Парк Витоша”, проведен през 2008-2010 г. и финансиран от Дирекция 

на ПП Витоша.  
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1.14.1.2. Лишеи  
 

доц. д-р Добри Иванов 
 

През първо тримесечие са изпълнени следните дейности: 

- Направен е аналитичен преглед на съществуващата информация относно лишеите в парка 

- Направена е оценка на пригодността на документите за целите на плана за управление. 

- Започната е работа по осъвременяване на таксономичното положение на видовете лишеи указани 

в материалите от разработения проект за проучване на лишейното разнообразие в парка 

ваключващ 341 вида от 41 семейства, както и новоизлезли литературни източници. 

- Списъкът на видовете лишеи установени за парка до момента вкалючва 369 вида лишеи, 3 вида 

аскомицети паразитиращи по лишеи и 5 вида нелихенизирани аскомицети, традиционно 

внключвани в лихенологичната литература. 

- Този списък е първоначален и в процеса на работата по проекта ще претърпи промени. 

 

Предварителен списък на лишеите публикувани от ПП ,,Витоша” 
 

1. Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. 

2. Acarospora cervina A. Massal. var. cervina 

3. Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr. 

4. Acarospora smaragdula (Wahlenb.) A. Massal. subsp. smaragdula 

5. Acarospora smaragdula subsp. lesdainii (A.L. Sm.) Clauzade & CI. Roux 

6. Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. 

7. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. 

8. Anaptychia ciliaris (L.) Korb. 

9. Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Harris 

10. Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp 

11. Arthonia punctiformis Ach. 

12. Arthonia radiata (Pers.) Ach. 

13. Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. 

14. Arthopyrenia stenospora Kob. 

15. Arthrorhaphis citinella (Ach.) Poelt 

16. Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold 

17. Aspicilia calcarea (L.) Mudd 

18. Aspicilia cinerea (L.) Korb. 

19. Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. 

20. Aspicilia farinosa (Florke) Arnold 

21. Aspicilia gibbosa (Ach.) Korb. 

22. Aspilidea myrinii (Fr.) Hafellner 

23. Bacidina chloroticula (Nyl.) Vezda & Poelt 

24. Bneomyces rufus (Huds.) Rebent. 

25. Bagliettoa limborioides A. Massal. 

26. Bellemerea alpina (Sonmerf.) Claurzade & Cl. Roux 
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27. Bellemerea cinereorufescens (Ach.) Clauzade & Cl. Roux 

28. Biatora vernalis (L.) Fr. 

29. Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold 

30. Brodoa intestiniformis (Vill.) Gorvard 

31. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 

32. Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo & D. Harwksw. 

33. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 

34. Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. 

35. Bryoria subcana (Nyl. ex Srizenb.) Brodo & D. Hawksw. 

36. Buellia disciformis (Fr.) Mudd 

37. Buellia geophila (Florke ex Sommerf.) Lynge 

38. Buellia insignis (Naigeli ex Hepp) Korb. 

39. Caloplaca ammiospila (Vahlenb.) H. Olivier 

40. Caloplaca arenaria (Pers.) Mull. Arg. 

41. Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb. 

42. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr., s. lat. 

43. Caloplaca chalybaea (Fr.) Mull. Arg. 

44. Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr. 

45. Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 

46. Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell 

47. Caloplaca ferruginea (Huds.)Th. Fr. 

48. Caloplaca flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon 

49. Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A.E. Wade 

50. Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey 

51. Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin 

52. Caloplaca variabilis (Pers.) Miill. Arg. 

53. Caloplaca velana (A. Massal.) Du Rietz 

54. Caloplaca vitellinula auct. 

55. Calvitimela aglaea (Sommerf.) Hafellner 

56. Calvitimela armeniaca (DC.) Hafellner 

57. Candelaria concolor (Dicks.) Srein 

58. Candelariella medians (Nyvl.) A.L. Sm. 

59. Candelariella vitellina (Hoffm.) Mull. Arg. 

60. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau 

61. Carbonea attronivea (Arnoid) Hertel 

62. Cnrbonea distans (Kremp.) Hafellner & Obermayer 

63. Catapyrenium cinereum (Pers.) Korb. 

64. Catapyrenium daedaleum (Kremp.) Srein 

65. Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. 

66. Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. 

67. Cetraria ericetorum Opiz 

68. Cetraria islandica (L.) Ach 

69. Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt 

70. Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. 

71. Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W.L. Culb. & C.F. Culb. 

72. Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb. 

73. Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. 

74. Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell 

75. Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon 

76. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., s. lat. 
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77. Cladonia arbuscula subsp. arbuscula  

78. Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss 

79. Cladonia carneola (Fr.) Fr. 

80. Cladonia chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. 

81. Cladonia coccifera (L.) Willd. 

82. Cladonia coniocraea (Florke) Spreng. 

83. Cladonia convoluta (Lam.) Anders 

84. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. 

85. Cladonia crispata (Ach.) Flot. 

86. Cladonia deformis (L.) Hoffm. 

87. Cladonia digitata (L.) Hoffrn. 

88. Cladonia ecmocyna Leight. 

89. Cladonia fimbriata (L.) Fr. 

90. Cladonia foliacea (Huds.)Villd. 

91. Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 

92. Cladonia gracilis (L.) Willd.,s. lat. 

93. Cladonia gracilis subsp. elongata (Wulfen) Vain. 

94. Cladonia macilenta Hoffm. 

95. Cladonia macroceras (Delise) Hav. 

96. Cladonia macrophyllodes Nyl. 

97. Cladonia ochrochlora Florke 

98. Cladonia phyllophora Hoffm. 

99. Cladonia pocilllum (Ach.) Grognot 

100. Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 

101. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 

102. Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg. 

103. Cladonia rangiformis Hoffm. 

104. Cladonia squamosa Hoffm. 

105. Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. 

106. Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. 

107. Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. subsp. uncialis 

108. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schrer. 

109. Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. var. cristatum 

110. Collema cristatum var. marginale (Huds.) Degel. 

111. Collema flaccidum (Ach.) Ach. 

112. Collema polycarpon Hoffm. 

113. Cornicularia normoerica (Gunnerus) Du Rietz 

114. Cresporhaphis macrospora (Eitner) M.B. Aguirre 

115. Cresporbaphis wienkampii (J. Lahm ex Hazsl.) M.B. Aguirre 

116. Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann var. miniatum 

117. Dermatocarpon miniatum var. cirsodes (Ach.) Zahlbr. 

118. Dermatocarpon miniatum var. complicatum (Lightf.) Th. Fr. 

119. Dimelaena oreina (Ach.) Norman 

120. Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch 

121. Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. 

122. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman 

123. Diplotomna alboatrum (Hoffm.) Flot. 

124. Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold 

125. Diplotomma venustum Korb. 

126. Endocarpon adscendens (Anzi) Mull. Arg. 
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127. Endocarpon adsurgens Vain. 

128. Epbebe lanata (L.) Vain. 

129. Evernia divaricata (L.) Ach. 

130. Evernia prunastri (L.) Ach. 

131. Farnoldia micropsis (A. Massal.) Hertel 

132. Flavoparmelia caperata (L.) Hale 

133. Fulgensia bracteata (Hoffm.) Rasanen 

134. Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk. 

135. Fuscopannaria leucophaea (Vahl) P.M. Jorg. 

136. Graphis scripta (L.) Ach. 

137. Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 

138. Hypogymnia austerodes (Nyl.) Rasanen 

139. Hypogmnia farinacea Zopf 

140. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 

141. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 

142. Hypotrachyna revoluta (Florke) Hale 

143. Immersaria cupreoatra (Nyl.) Calatayud & Rambold 

144. Lasallia pustulata (L.) Merat 

145. Lecanactis dilleniana (Ach.) Korb. 

146. Lecania koerberiana J. Lahm 

147. Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom 

148. Lecanora albella (Pers.) Ach. 

149. Lecanora allophana Nyl. 

150. Lecanora argentata (Ach.) Malme 

151. Lecanora argopholis (Ach.) Ach. 

152. Lecanora campestris (Schaer.) Hue 

153. Lecanora carpinea (L.) Vain. 

154. Lecanora cenisia Ach. 

155. Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 

156. Lecanora flotowiana Spreng. 

157. Lecanora horiza (Ach.) Linds. 

158. Lecanora intricata (Ach.) Ach. 

159. Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. 

160. Lecanora marginata (Schaer.) Hertel & Rambold 

161. Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. 

162. Lecanora populicola (DC.) Duby 

163. Lecanora  praepostera Nyl. 

164. Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. 

165. Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. 

166. Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. 

167. Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. 

168. Lecanora swartzii (Ach.) Ach. 

169. Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaer. 

170. Lecidea confluens (Weber) Ach. 

171. Lecidea fuscoata (L.) Ach. 

172. Lecidea lapicida (Ach.) Ach. var. lapicida 

173. Lecidea lapicida var. pantherina Ach. 

174. Lecidea plana (J. Lahm) Nyl. 

175. Lecidea tesselata Florke 

176. Lecidella anomaloides (A. Massal.) Herrel & H. Kilias 
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177. Lecidella carpathica Korb. 

178. Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy 

179. Lecidella laureri (Hepp) Korb. 

180. Lecidella stigmatea (Ach.) Herrel & Leuckert 

181. Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel 

182. Lepraria caesioalba (de Lesd.) J.R. Laundon 

183. Lepraria crassissima (Hue) Lettau 

184. Lepraria incana (L.) Ach. 

185. Lepraria neglecta (Nvl.) Lettau 

186. Leptogium cyanescens (Rabh.) Korb. 

187. Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. 

188. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 

189. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. f. pulmonaria 

190. Lobaria pulmonaria f. papillaris (Delise) Hue 

191. Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 

192. Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner 

193. Melanelia exasperata (De Not.) Essl. 

194. Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. 

195. Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. 

196. Melanelia glabra (Schaer.) Essl. 

197. Melanelia hepatizon (Ach.) Thell 

198. Melanelia olivacea (L.) Essl. 

199. Melanelia sorediata (Ach.) Goward & Ahti 

200. Melanelia stygia (L.) Essl. 

201. Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. 

202. Miriquidica garovaglii (Schaer.) Herrel & Rambold 

203. Miriquidica nigroleprosa (Vain.) Hertel & Rambold var. liljenstroemii (Du Rietz) Owe-Larsson 

& Rambold 

204. Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyeln. 

205. Mycobilimbia lurida (Ach.) Hafellner & Turk 

206. Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R.C. Harris 

207. Naetrocymbe rhyponta (Ach.) R.C. Harris 

208. Neofuscelia delisei (Duby) Essl. 

209. Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl. 

210. Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. 

211. Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl. 

212. Nephroma helveticum Ach. 

213. Nephroma laevigatum Ach. 

214. Nephroma parile (Ach.) Ach. 

215. Nephroma resupinatum (L.) Ach. 

216. Opegrapha varia Pers. 

217. Ophioparma ventosa (L.) Norman 

218. Orphniospora moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw,. 

219. Orphniospora mosigii (Korb.) Herrel & Rambold 

220. Pannaria conoplea (Ach.) Bory 

221. Parmelia omphalodes (L.)Ach. 

222. Parmelia saxatilis (L.) Ach. 

223. Parmelia sulcata Taylor 

224. Parmelina quercina (Willd.) Hale 

225. Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 
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226. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. 

227. Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti 

228. Parmotrema robustum (Degel.) Hale 

229. Peltigera aphthosa (L.) Willd. 

230. Peltigera canina (L.) Willd. 

231. Peltigera collina (Ach.) Schrad. 

232. Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon 

233. Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. 

234. Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter 

235. Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. 

236. Peltigera malcea (Ach.) Funck 

237. Peltigera polydactylon (Neck) Hoffm. 

238. Peltigera praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf 

239. Peltigera rufescens (Veiss) Humb. 

240. Peltigera venosa (L.) Hoffm. 

241. Peltula euploca (Ach.) Poelt 

242. Pertusaria albescens (Huds.) M. ChoisY & Werner 

243. Pertusaria lactea (L.) Arnold 

244. Pertusaria ocellata Korb. 

245. Phaeophyscia nigricans (Florke) Moberg 

246. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 

247. Phlyctis argena (Spreng.) Flot. 

248. Physcia adscendens H. Olivier 

249. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furnr. 

250. Physcia albinea (Ach.) Nyl. 

251. Physcia caesia (Hoffm.) Furnr. 

252. Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. 

253. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau 

254. Physcia stellaris (L.) Nyl. 

255. Physcia tenella (Scop.) DC. 

256. Physconia muscigena (Ach.) Poelt 

257. Physconia venusta (Ach.) Poelt 

258. Placidium lahneum (Ach.) de Lesd. 

259. Placidium michelii A. Massal. 

260. Placocarpus schaereri (Fr.) Breuss 

261. Placopyrenium trachyticum (Hazsl.) Breuss 

262. Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James 

263. Placynthium nigrum (Huds.) Gray 

264. Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. 

265. Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf 

266. Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch 

267. Polysporina simplex (Davies) Vezda 

268. Porocyphus coccodes (Flot.) Korb. 

269. Porpidia macrocarpa (DC.) Hertet & A.J. Schwab 

270. Porpidia speirea (Ach.) Kremp. 

271. Porpidia zeoroides (Anzi) Knoph & Hertel 

272. Protomicarea limosa Ach. 

273. Protopannaria pezizoides (Veber) P.M. Jorg. & S. Ekman 

274. Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner 

275. Protoparmelia nitens (Pers.) Sancho & A. Crespo 
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276. Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy 

277. Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy 

278. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, s. lat. 

279. Pseudevernia furfuracea var. ceratea (Ach.) D. Hawksw. 

280. Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy 

281. Psorinia conglomerata (Ach.) Gotth. Schneid 

282. Psoroma hypnorum (Yahl) Gray 

283. Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour 

284. Ramalina calicaris (L.) Fr. 

285. Ramalina capitata (Ach.) Nyl. 

286. Ramalina carpatica Korb. 

287. Ramalina farinacea (L.) Ach. 

288. Ramalina fraxinea (L.) Ach. 

289. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. 

290. Ramalina polymorpha (Liljeblad) Ach. 

291. Ramalina sinensis Jatta 

292. Rhizocarpon alpicola (Anzi) Rabenh. 

293. Rhizocarpon badioatrum (Florke ex Spreng.) Th. Fr. 

294. Rhizocarpon disporum (Nageli ex Hepp) Mull. Arg. 

295. Rhizocarpon distinctum Th. Fr. 

296. Rbizocarpon geographiurm (L.) DC., s. lat. 

297. Rhizocarpon lecanorinum Anders 

298. Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal. 

299. Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr. 

300. Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf 

301. Rhizoplaca melanophthalma (Ramond) Leuckert & Poelt 

302. Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert & Poelt 

303. Rimularia insularis (Nyl.) Rambold & Hertel 

304. Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal. 

305. Rinodina confragosa (Ach.) Korb. 

306. Rinodina milvina (Vahlenb.) Th. Fr. 

307. Rinodina pyrina (Ach.) Arnold 

308. Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal. 

309. Rinodinella controversa (A. Massal.) H. Mayrhofer & Poelt 

310. Sarcogyne regularis Korb. 

311. Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold 

312. Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. 

313. Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann 

314. Sporastatia testudinea (Ach.) A. Massal. 

315. Squamarina cartilaginea (With.) P James 

316. Staurothele frustulenta Vain. 

317. Stereocaulon alpinum Laurer 

318. Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. 

319. Stereocaulon tomentosum Fr. 

320. Sticta sylvatica (Huds.) Ach. 

321. Tephromela atra (Huds.) Hafellner 

322. Thyrea confusa Henssen 

323. Toninia candida (Veber)Th. Fr. 

324. Toninia cinereovirens (Schaer.) A. Massal. 

325. Toninia opuntioides (Vill.) Timdal 
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326. Toninia sedifolia (Scop.) Timdal 

327. Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy 

328. Tremolecia atrata (Ach.) Hertel 

329. Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey 

330. Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby 

331. Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. 

332. Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 

333. Umbilicaria grisea Hoffm. 

334. Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. 

335. Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 

336. Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad. 

337. Umbilicaria spodochroa (Hoffm.) DC. 

338. Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm. 

339. Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. 

340. Umbilicaria vellea (L.) Hoffm. 

341. Usnea cavernosa Tuck. 

342. Usnea czeczottiae Motyka 

343. Usnea filipendula Stirt. 

344. Usnea florida (L.) F.H. Wigg. em Clerc 

345. Usnea fulvoreagens (Rasanen) Rasanen 

346. Usnea glabrescens (Vain.) Vain. 

347. Usnea hirta (L.) \Weber ex F.H. Wigg. 

348. Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta 

349. Usnea lapponica Vain. 

350. Usnea reticulata Vain. 

351. Usnea scabrata Nyl. 

352. Usnea subfloridana Stirt. 

353. Usnea substerilis Moryka 

354. Usnea wasmuthii Rasanen 

355. Verrucaria calciseda auct. 

356. Verrucaria foveolata (Florke) A. Massal. 

357. Verrucaria hochstetteri Fr. 

358. Verrucaria lecideoides (A. Massal.) Trevis 

359. Verrucaria minuta (Hepp) Zschacke 

360. Verrucaria muralis Ach. 

361. Verrucaria nigrescens Pers. 

362. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai 

363. Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale 

364. Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale 

365. Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. 

366. Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. 

367. Xanthoria fallax (Hepp) Arnold 

368. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

369. Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber 

 

Lichenicolous fungi 

 

370. Arthonia varians (Davies) Nyl. 

371. Endococcus perpusillus Nyl. 

372. Muellerella lichenicola (Sommerf. : Fr.) D. Hawksw. 
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Non lichenized fungi 

(fungi traditionally. included in the lichenological literature) 

 

373. Didymella punctiformis (Massee) Vain. f. acerina (Hepp) Vain. 

374. Didymosphaeria micula (Flot.) Vain. 

375. Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. 

376. Mycoglaena kummerlei (Szatala) Szatala 

377. Tomasellia arthonioides (A. Massal.) A. Massal. 

 

Литература: 
1. Железова, Б. 1956. Принос към лишайната флора на България. Известия на ботаническия 

институт, 5:387-404. 

2. Железова, Б. 1960. Принос към лишайната флора на България. Известия на ботаническия 

институт, 7:351-357. 

3. Железова, Б. 1963. Материали върху лишайната флора на България. Известия на ботаническия 

институт, 12:245-264.. 

4. Казанджиев, С. 1900. Лишайната флора на България. Периодическо списание на Българското 

книжовно дружество, 61(7):470-532. 

5. Казанджиев, С. 1906. Допълнителен принос към лишайната флора на България. Годишник на 
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27(3):29-74. 

9. Попниколов, А. 1932. Нови лишаи за България. Известия на Българското ботаническо 

дружество, 5:87-89. 

10. Попниколов, А. 1935. Нови лишаи за България. Год. Соф. у-т, Физ.-мат. ф-т, 31(3):331-333. 

11. Попниколов, А., Железова, Б. 1962. Флора на България – Лишеи. Народна просвета, София, 

517 с. 

12. Cretzoiu, P. 1936. Zur Flechtenflora von Bulgarien. Rev. Bryol. Lichenol., 9:176-193. 

13. Kloss, K. 1962. Beitrag zur Flechtenflora Bulgariens. - Feddes Repert. Sp. Nov. Regn. Veget. 65: 141-

149. 

14. Mayrhofer, H., Denchev, C. M., Stoykov, D. Y., Nikolova, S. O. 2005. Catalogue of the lichenized 

and lichenicolous fungi in Bulgaria. – Mycologia Balcanica 2(1): 3-61. 

15. Podpera, J., 1911. Ein Beitrag zur der Kryptogamenflora der bulgarishen Hochgebirge. Beih. Bot. 

Centralbl., 28(1):173-224. 

16. Suza, J., 1929. Lichens Bulgariae I. Acta Bot. Bohemica, 8:7-25. 

 

1.14.2. Гъби - Макромицети 
 

доц. д-р. Мелания Гьошева-Богоева 
 

През първата подготвителна фаза на проекта – първо тримесечие са изпълнени следните дейности:  

1. Направен е внимателен преглед на План’1 за управление на ПП ,,Витоша” и на проекти, които 

са свързани с изследване на гъбите в парка. 

2. Направена е пълна библиогравска справка. 
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3. Изготвен е списък на всички публикувани макромицети до момента от парка включващ 664 

вида (224 торбести и 424 вида базидиални гъби). Седемдесет вида са с консервационно значение – 

включени в Червения Списък и Червената книга на Р. България. В процеса на изготвяне на 

списъка е извършено цялостно осъвременяване на имената и разпределението по таксономични 

групи на видовете според съвременната номенклатура. Списъкът е приложен отделно. 

 

Списък на макромицетите публикувани от ПП ,,Витоша” 
 
 Отдел Ascomycota – Торбести гъби 
 Клас Leotiomycetes 
 Разред Helotiales 

 Семейство Dermateaceae 

    1. Belonopsis decolorans (Saut.) Rehm 

    2. B. junciseda (P. Karst.) Le Gal. & F. Mangenot 

    3. Calloria neglecta (Lib.) B. Hein 

    4. CV Graddonia coracina (Bres.) Dennis – Гарванова градония 

    5. Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm 

    6. M. cinerea (Batsch) P. Karst. 

    7. M. cirsicola Gremmen 

    8. M. crumenuloides Rehm 

    9. M. discolor (Mont.) W. Phillips 

  10. M. hydrophila (P. Karst.) Sacc. 

  11. M. junciseda (P. Karst.) P. Karst. 

  12. M. ligni (Desm.) P. Karst. 

  13. M. melaleuca (Fr.) Sacc. 

  14. M. palustris (Roberge ex Desm.) P. Karst. 

  15. M. ramealis P. Karst. 

  16. M. stictella ( Sacc. & Speg.) Sacc. 

  17. M. ventosa P. Karst. 

  18. M. vulgaris (Fuckel) Rehm  

  19. M. vulgaris (Fuckel) Rehm 

  20. Pezicula coryli (Tul.) Tul. & C. Tul. 

  21. Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel 

  22. Pyrenopeziza benesuada (Tul.) Gremmen 

  23. P. carduorum Rehm 

  24. P. commoda (Roberge ex Desm.) Nannf. 

  25. P. compressula Rehm 

  26. P. ebuli (Fr.) Sacc. 

  27. P. foliicola (P. Karst.) Sacc. 

  28. P. gentianae (Pers.) Fuckel 

  29. P. revincta (P. Karst.) Gremmen 

  30. P. rubi (Fr.) Rehm 

  31. Tapesia fusca (Pers.) Fuckel 

  32. T. lividofusca (Fr.) Sacc. 

Семейство Geoglossaceae 

  33. CV Trichoglossum hirsutum (Pers. : Fr.) Boud. – Четинест трихоглосум 

Семейство Helotiaceae 
  34. Allophylaria byssacea  P. Karst. 

  35. A. macrospora (Kirscht. ex Jaap) Nannf. 

  36. Antinoa proximella (P. Karst.) Velen. 
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  37. A. strobilina (Fr. : Fr.) Velen. 

  38. Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf 

  39. A. sarcoides (Jacq.) J. W. Groves & D. E. Wilson 

  40. A. turficola (Boud.) Korf 

  41. Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. – Лимоненожълта чашка 

  42. B. subpallida (Rehm) Dennis 

  43. Calycina alniella (Nyll.) Baral 

  44. C. conorum (Rehm) Baral  

  45. C. herbarum (Pers. : Fr.) Gray 

  46. C. subtilis (Fr : Fr.) Baral 

  47. Cenangium ferruginosum Fr. 

  48. C. populneum (Pers.) Rehm 

  49. Crocicreas amenti (Batsch ex Pers) S.E. Carp. 

  50. C. calathicola (Rehm) S.E. Carp. 

  51. C. complicatum (P. Karst.) S.E. Carp. 

  52. C. culmicola (Desm.) S.E. Carp. 

  53. C. cyathoideum (Bull. ex Mèrat) S.E. Carp. 

  54. C. pallidum (Velen.) S.E. Carp. 

  55. C. starbaeckii (Rehm) S.E. Carp. 

  56. Cudoniella acicularis (Bull. : Fr.) J. Schröt. 

  57. C. clavus (Alb. & Schwein. ex Fr.) Dennis 

  58. C. rubicunda (Rehm) Dennis 

  59. Gorgoniceps aridula (P. Karst.) P. Karst.  

  60. Heterosphaeria patella (Tode : Fr.) Grev 

  61. Heterosphaeria patella f. veratri-albi Rehm. 

  62. Heyderia abietis (Fr. : Fr.) Link 

  63. H.cucculata (Batch) Bacyk & Van Vooren  

  64. H. pusilla (Alb. & Schwein.) Link 

  65. Hymenoscyphus calyculus (Sowerby : Fr.) W. Phillips 

  66. H. caudatus (P. Karst.) Dennis 

  67. H. citrinulus (P. Karst.) J. Schröt. 

  68. H. conscriptus (P. Karst.) Korf 

  69. H. consobrinus (Boud.) Hengstm. 

  70. H. epiphyllus (Pers.) Rehm 

  71. H. fagineus (Pers. : Fr.) Dennis 

  72. H. fructigenus (Bull. : Fr.) Gray 

  73. H. imberbis (Bull : Fr.) Dennis 

  74. H. immutabilis (Fuckel) Dennis 

  75. H. lutescens (Hedw. : Fr.) W. Phillips 

  76. H. repandus (W. Phillips) Dennis 

  77. H. rhodoleucus (Fr. : Fr.) W. Phillips 

  78. H. rokebyensis (Svrček) Matheis 

  79. H. salicellus (Fr. : Fr.) Dennis 

  80. H. scutula (Pers. : Fr.) W. Phillips 

  81. H. serotinus (Pers.  : Fr.) W. Phillips 

  82. H. suspectus (Nyl.) Hengstm. 

  83. H. virgultorum (F.H. Wigg.) W. Phillips 

  84. H. vitigenus (De Not.) Dennis 

  85. CV Mitrula paludosa (L.) P. Karst. -  Блатна митрула 

  86. Ombrophila janthina (P. Karst.) Rehm 
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  87. CV O. violacea (Hedv.) Fr. –Виолетова кегла 

  88. Patinellaria sanguinea ( Pers. : Fr.)P. Karst.  

  89. Tympanis pinastri (Pers. : Fr.) Tul. & C. Tul. 

СемействоHyaloscyphaceae 
  90. Arachnopeziza aurata Fuckel 

  91 Calycellina populina (Fuckel) Höhn 

  92. Dasyscyphella crystalina (Fuckel) Raitv. 

  93. D. nivea (R. Hedv.) Raitv. 

  94. Hamatocanthoscypha laricionis (Velen.) Svrček 

  95. Hyaloscypha albohyalina (P. Karst.) Boud. var. albohyalina 

  96. H. albohyalina (P. Karst.) Boud. var. spiralis (Velen.) Huhtinen 

  97. H. aureliella (Nyl.) Huhtinen 

  98. H. leuconica (Cooke) Nannf. 

  99. Lachnellula suecica (de Bary ex Fuckel) Nannf.  

100. Lachnum altaicum (Raitv.) Huhtinen 

101. Lachnum bicolor (Bull.: Fr.) P. Kars 

102. L. brevipilosum Baral  

103. L. cerinum (Pers. : Fr.) Nannf. 

104. L. clandestinum (Bull. : Fr.) P. Karst. 

105. L. controversum (Cooke) Rehm 

106. L. corticale (Pers. : Fr.) Nannf. 

107. L.fasciculare Velen. 

108. L. leucophaeum (Pers. ex Weinm. ) P. Karst. 

109. L. nudipes (Fuckel) Nannf. var. minor Dennis 

110. L. pudibundum (Quél.) J. Schröt. 

111. L. pulverulentmum (Lib.) P. Karst.  

112. L. rhodoleucum (Sacc.) Rehm in Rabenh. 

113. L. virgineum (Batsch : Fr.) P. Karst. 

114. CV Leotia lubrica (Scop.) Pers. – Обикновена желатинова шапчица 

115. Phialina flaveola (Cooke) Raitv. 

116. P. lachnobrachya (Desm.) Raitv. 

117. Psilachnum eburneum (Roberge) Baral 

118. P. inquilinum (P. Karst.) Dennis 

Семейство Rutstroemiaceae 
119. Rutstroemia bolaris (Batsch : Fr.) Rehm 

120. CV R. bulgaroides (Rabenh.) P. Karst. – Елово-шишаркова пезиза 

121. CV R. calopus P. Karst. – Бледоохрена рутщрьомия 

122. R. conformata (P. Karst.) Nannf. 

СемействоSclerotiniaceae 
123. Ciboria coryli Schellenb  

124. Encoelia furfuracea (Roth ) P. Karst.  

125. Sclerotinia minor Jagger 

Разред Rhytismatales 
Семейство Cudoniaceae 

126. Cudonia confusa Bres. 

127. C. circinans (Pers.) Fr.  

128. CV Spathularia flavida Pers. : Fr. – Жълта спатулария 

Семейство Rhytismataceae 
129. L. pinastri (Schrad.) Chevall.  
130. CV Zeus olympus  Minter & Diamandis - Зевс Олимпийски 
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Клас Orbiliomycetes 
Разред Orbiliales 
Семейство Orbiliaceae 
131. Orbilia luteorubella (Nyl.) P. Karst. 

132. O. sarraziniana Boud. 

133. O. xanthostigma (Fr.) Fr. 

Клас Pezizomycetes 
Разред Pezizales 

Семейство Ascobolaceae 
134. Ascobolus candidus J. Schröt. 

135. A. carbonarius P. Karst. 

136. A. michaudii Boud. 

137. A. porphyrosporus (Hedw. ) Fr. 

138. A. roseopurpurascens Rehm 

139. A. stercorarius (Bull.) J. Schröt. 

140. Ascophanus holmskjoldii E.C. Hansen 

141. A. microsporus (Crouan) Boud. 

142. Saccobolus citrinus Boud. & Torrend 

143. S. depauperatus (Berk. & Broome) Rehm 

Семейство Discinaceae 

144. CV Discina. ancilis (Pers.) Sacc. – Зърнеста дисцина 

145. CV D. leucoxantha (Boud.) Gillet – Жълто-бяла дисцина 

146. Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. - Дипленка 

147. CV G. gigas (Krombh.) Cooke – Гигантска дипленка 

148. G. infula (Schaeff.) Quél. 

Семейство Нelvellaceae 
149. Нelvella acetabulum (L.) Quél. 

150. CVH. atra J. König : Fr. – Чевна бучка 

151. H. albipes Fuckel 

152. H.crispa (Scop.)  Fr. – Белезникава бучка 

153. H. inflata Cumino  

154. CV H. lactea Boud. – Млечнобяла бучка  

155. H. lacunosa Afzel – Сиво-черна бучка 

156. CV H leucomelaena ( Pers.) Kuntze – Паничковидна бучка 

157. CV H. pezizoides Afzel. – Дисковидна бучка 

158. CV H. phlebophora Pat. & Doass. –Набраздена бучка 

159. H. queletii Bres. 

Семейство Morchellaceae 

160. CV Disciotis venosa (Pers. : Fr.) Boud. – Жилковиден дисциотис 

161. Mitrophora semilibera (DC.) Lév. – Хибридна смръчкула 

162. CV M. elata Fr. : Fr. – Висока смръчкула 

163. M. esculenta (L.) Pers. - Смръчкула 

164. Morchella vulgaris ( Pers.) Boud. – Конична, Обикновена смръчкула 

165. CV Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. – Набръчкана верпа 

166. CV Verpa  conica (O.F. Müll.) Sw. – Конусовидна верпа 

167. V. digitaliformis Pers. 

Семейство Pezizaceae 
168. Peziza abietina Pers. 

169. P. ampliata Pers. 

170. P. amplissima (Boud.) Sacc. 
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171. P. arvernensis Boud. 

172. P. badia Pers. 

173. P. badiofusca (Boud.) Dennis 

174. CV P. brunneoatra Desm. – Черно-кафява чашка 

175. P.buxea Quél. 

176. P. cerea Sowerby – Восъчна чашка 

177. P. echinospora P. Karst. 

178. P. fimeti (Fuckel) Seaver 

179.P. hortensis P. Crouan & H. Crouan 

180. CV P. michelii (Boud.) Dennis – Червено-кафява чашка 
181. P. ostracoderma Korf 

182. P. praetervisa Bres. 

183. CV P. saniosa Schrad. 

184. P. sepiatrella Sacc. 

185. P. succosa Berk. 

186. P. varia (Hedw.) Fr. 

187. P. vesiculosa Bull. 

188. P. violacea Pers. – Виолетова чашка 

189. Plicaria leiocarpa (Curr.) Boud. 

190. Pustularia vesioulosa (Bull.) Fuccel 

Семейство Pyronemataceae 

191. Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel – Оранжево керино ухо 

192. Barlaea asperella (Rehm)Sacc. 

193. Cheilymenia fimicola (De Not. & Bagl.) Dennis 

194. C. stercorea (F. H. Wigg.) Boud. 

195. Geopyxis carbonaria (Alb. & Schwein.) Sacc. 

196. Humaria granulata (Bull.) Quél. 

197. H. hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel 

198. Lachnea insignis (H. Crouan & P. Crouan )Sacc. 

199. Lamprospora areolata Seaver 

200. L. crechqueraultii (H. Crouan & P. Crouan) Boud. var. macrantha  Boud. 

201. L. cruoantii (Cooke) Seaver 

202. Melastiza chateri (W. G. Sm.) Boud. 

203. CV M.  cornubiensis  (Berk. & Broome) J. Moravec – Бодлива меластиза 

204. Neotiella vivida (Nyl.) Dennis 

205. Octospora humosa (Fr.) Dennis 

206. O. rubens (Boud.) M.M. Moser 

207. CV Otidea alutacea (Pers.) Massee – Сиво-жълто ушенце 

208. O. auricula (Schaeff.) Rehm 

209. O. cochleata (Huds.) Fuckel 

210. O. leporina (Batsch) Fuckel 

211. CV O. onotica (Pers.) Fuckel – Магарешко ушенце 

212. Pulvinula convexella (P. Karst.) Pfister 

213. Pustularia vesiculosa (Bull.) Fuckel var. stevensoniana (Ellis) Keisll. 

214. Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel 

215. Ramsbottomia asperior (Nyl.) Benkert & T. Schumach.  

216. Scutellinia caucasica Kullman & Raitv. 

217. S. scutellata (L.) Lambotte 

218. S. setosa (Nees) Kuntze 

219. S. umbrorum (Fr.) Lambotte 
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220. Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf. & Svrček  

221. T. cupularis ( L.) Svrček 

222. Tricharina praecox (P. Karst.) Dennis 

223. Trichophaea abundans (P. Karst.) Boud. 

224. T. gregaria (Rehm) Boud 

225. T. hemisphaerioides (Mouton) Graddo 

Семейство Sarcoscyphaceae 

226. CV Microstoma protracta (Fr.) Kanouse – Алпийска чашка 

227. Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc. – Керино ухо 

Семейство Sarcosomataceae 
228. CV Plectania melaena (Fr.) Sacc. – Чернееща плектания 

229. Pseudoplectania. nigrella (Pers.) Fuckel 

Семейство Tuberaceae 
230. CV Choiromyces maeandriformis  Sacc. & Bizz. – Извитожилковиден бял трюфел 

Клас Sordariomycetes 
Разред Xylariales  
Семейство Diatrypaceae 
231. Diatrype disciformis (Hoffm. : Fr) Fr. 

232. D. stigma (Hoffm. : Fr.) Fr. 

233. D. undulata (Pers. : Fr.) Fr. 

234. Diatrypella betulina (Peck) Sacc. 

235. D. favacea (Fr.) Ces. & de Not. 

236. D. quercina (Pers.) Nke. 

Семейство Xylariaceae 

237. Biscogniauxia nummularia (Bull. : Fr.) Kuntze 

238. Daldinia concentrica (Bolton : Fr.) Ces. & De Not. 

239. Hypoxylon fragiforme (Pers. : Fr.) J. Kickx 

240. H. multiforme ( Fr. : Fr) Fr. 

241. Kretzschmaria deusta (Hofm. : Fr.) P.M.D. Martin 

242. Nomania serpens (Pers. : Fr.) Gray   

243. Xylaria hypoxylon ( L. :Fr.) Grev.  Дървесна ксилария 

244. X. polymorpha (Pers. : Fr.) Grev. 

Отдел Basidiomycota – Базидиални гъби 
Клас Agaricomycetes 

Разред Agaricales 
Семейство Agaricaceae 

245. CV Agaricus  altipes (F.H. Moller) Pilát – Дългопънчеста печурка 

246. A. arvensis Schaeff. – Горско-ливадна печурка  

247. A. augustus Fr. – Царска печурка 

248. A. campestris L. : Fr. – Полска печурка 

249. CV A. essettei Bon – Клубеновидна печурка 

250.CV A. macrocarpus (F.H. Moller) F.H. Moller – Едроплодна печурка  

251. A. silvaticus Schaeff. – Горска печурка 

252. A. sylvicola (Vittad.) Lév. – Охрена горска печурка 

253. Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin  

254. B. nigrescens Pers. : Pers. – Яйцевидна пърхутка 

255. B. plumbea Pers. : Pers. – Оловносива пърхутка 

256. Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.)Perdeck – Главеста пърхутка 

257. C. utriformis (Bull. : Pers.) Jaap – Полска пърхутка 

258. Chlorophyllum  rhacodes (Vittad.) Vellinga – Червенееща сърнела 
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259. Crucibulum laeve (Huds. : Pers.) Kambly 

260. Cyathus olla Batsch : Pers. 

261. C. striatus (Huds. : Pers.) Willd. – Набраздена чашка 

262. Cystoderma amiantinum (Scop. : Fr.) Fayod  - Зърненка  

263. C. carcharias (Pers.) Fayod 

264. C. granulosum (Batsch : Fr.) Fayod 

265. Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) P. Kumm. 

266. L. cristata (Bolton : Fr.) P. Kumm. – Гребенеста сърнела 

267. L. erminea (Fr. : Fr.) P. Kumm. 

268. L. xanthophylla Orton 

269. Lycoperdon echinatum Pers : Pers. – Иглеста пърхутка  

270. L. perlatum Pers. : Pers. – Горска пърхутка 

271. L. pyriforme Schaeff. : Pers. – Крушовидна пърхутка 

272. Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer – Обикновена сърнела 

273. Vascellum pretense ( Pers. : Pers.) Kreisel 

Семейство Amanitaceae 

274. Amanita franchetii (boud.) Fayod – Грапаволюспеста мухоморка 

275. А. gemmata (Fr.) Bertill. – Жълто-розова мухоморка 

276. A. muscaria (L. :  Fr.) Pers – Червена мухоморка. 

277. A. pantherina (DC. : Fr.) Krombh. – Петниста мухоморка, Пантерка 

278. A. phalloides (Vaill. : Fr.) Link – Зелена мухоморка 

279. CV A. porphyria Alb. & Schwein. : Fr. – Пурпурнокафява мухоморка 

280. A. rubescens Pers. : Fr. – Бисерна гъба 

281. A. spissa (Fr.) P. Kumm. 

282. A. vaginata (Bull. : Fr.) Lam. – Сива мухоморка 

283. CV Limacella delicata var.  glioderma (Fr.) Gminder – Лепкава лимацела 

284. CV L. guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl. – Обикновена лимацела 

Семейство Bolbitiaceae 
285. Bolbitius titubans (Bull.. : Fr.) Fr. 

286. Conocybe antipus (Lasch : Fr.) Fayod 

287. C. blattaria (Fr. : Fr.) Kühner 

288. C. conocephala Bull. : Fr. 

289. C. subovalis Kühner & Watling 

290. C. tenera (Schaeff. : Fr.) Fayod  
Семейство Clavariaceae 

291. Clavaria fragilis  Holmsk. : Fr. 

Семейство Cortinariaceae 

292. Cortinarius acutus (Pers. : Fr.) Fr.  

293. C.  brunneus (Pers. : Fr.) Fr. 

294. C. camphoratus  (Fr. : Fr.) Fr. 

295. C. cinnabarinus  Fr. 

296. C. cinnamomeus (L. : Fr.) Fr. – Канелен паяжинник 

297. CV C. coerulescens (Schaeff. : Fr.) Fr. – Тъмносин паяжинник 

298. C. collinitus (Sowerby : Fr.) Gray 

299. C.cumatis Fr. 

300. C. delibutus Fr. 

301. C. evernius (Fr. : Fr.) Fr. 

302. C. glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr. – Ръхдивооранжев паяжинник 

303. C. malachius (Fr. : Fr.) Fr. 

304. C. mucosus (Bull. : Fr.) Cooke 
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305. C. multiformis Fr. 

306. C. obtusus (Fr. : Fr.) Fr. 

307. CV C. praestans  (Cordier) Gillet – Превъзходен паяжинник 

308. C. purpurascens  Fr. – Пурпурен паяжинник 

309. C. saturninus (Fr. : Fr.) Fr. 

310. C. traganus (Fr. : Fr.) Fr. 

311. C. uliginosus Berk. 

312. C. uraceus Fr. 

313. C. variecolor (Pers. : Fr.) Fr. 

314. C. varius (Schaeff. : Fr.) Fr. 

315. CV C. violaceus (L. : Fr.) Fr. – Виолетов паяжинник 

316. C. uliginosus Berk. 

317. CV Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P. Karst. - Скрежовка 

Семейство Cyphellaceae 
318. Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar 

Семейство Entolomataceae 

319. Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) P. Kumm. – Брашняна гъба 

320. Entoloma cetratum (Fr. : Fr.) M.M. Moser 

321. E. griseocyaneum (Fr. : Fr.) P. Kumm. 

322. E. helodes (Fr. : Fr.) P. Kumm. 

323. E. hirtipes (Schumach. : Fr.) M.M. Moser 

324. E. jubatum (Fr. : Fr.) P. Karst. 

325. E rhodocalix (Lasch. :Fr.) M.M. Moser 

326. E. rhodopolium (Fr. : Fr.) P. Kumm. – Сиво-охрена сливовка – Червеникаво калоцибе 

327. E.rhodopolium var. nidrosum (Fr.) Krieglst. 

328. E. sericellum (Fr. : Fr.) P. Kumm. 

329. E. sinuatum (Bull. ex Pers.  : Fr.) P. Kumm. – Отровна сливовка 

330. E. vernus S. Lundell – Пролетна сливовка 

331. CV Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel. 

332. R. nitellina (Fr.) Singer 

Семейство Hydnangiaceae 

333. Laccaria laccata(Scop. : Fr.) Cooke – Хамелеонова гъба 

Семейство Hygrophoraceae 

334. Hygrocybe coccinea (Scop. : Fr.) P. Kumm. 

335. H. conica (Schaeff.. : Fr.) P. Kumm. – Чернееща черешова гъба 

336. H. laeta (Pers. : Fr.) P. Kumm. 

337. Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D. Orton & Watling 

338. CV H. murinacea M.M. Moser – Сиво-кафява черешова гъба 

339. H. pratensis (Schaeff. : Fr.) Murrill – Есенна ливадна гъба 

340. H. psittacina (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.  

341. CV H. punicea (Fr. : Fr.) P. Kumm. - Тъмночервена черешова гъба 

342. H. virginea (Wulfen : Fr.) P.D. Orton & Watling var. virginea 

343. Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. – Бадемова гъба 

344. H. chrysodon (Batsch : Fr.) Fr. 

345. H. eburneus (Bull. : Fr.) Fr. – Седефена гъба 

346. CV H. erubescens (Fr. : Fr.) Fr. – Червенеещ хигрофорус 

347. H. hypothejus (Fr. : Fr.) Fr – Кехлибарена гъба. 

348. CV H. poetarum R. Heim. – Сивочервеникав хигрофорус 

349. H. pudorinus (Fr. : Fr.) Fr. 

350. CV H. russula (Schaeff. : Fr.) Kauffman - Меднянка 
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351. Lichenomphalia umbelliphera (L. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys   

Семейство Inocybaceae 

352. Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. 

353. C. mollis (Schaeff. : Fr.) Staude 

354. Tubaria furfuraceae (Pers. : Fr.) Gill. 

355. Inocybe assimilata Britzelm. 

356. I. brunnea Quél. 

357. I. cookei Bres. 

358. I. fusus ( Batsch) Roze 

359. I. geophylla (Pers.. : Fr.) P. Kumm. 

360. I. rimosa (Bull. : Fr.) P. Kumm. 

361. Phaeomarasmius erinaceus (Fr. : Fr.) Kühner 

362. Tubaria furfuraceae (Pers. : Fr.) Gillet 

Семейство Lyophyllaceae 

363. Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar   

364. Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Fr. – Майска гъба 

365. Lyophyllum immundum (Berk.) Kühner  

366. Lyophyllum leucophaetum  (P. Karst.) P.Karst. 

Семейство Marasmiacea 

367. Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) P. Kumm. - Пънчушка  

368. Gymnopus dryophilus  (Bull. : Fr.) Murrill. - Горска челядинка 

369. Gymnopus  fusipes (Bull.: Fr.) Gray  - Бледорозова паричка 

370. Gymnopus peronatus (Bolton : Fr.) Antonín, Halling & Noordel.  

371. Marasmiellus foetidus (Sowerby : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. 

372. M. ramealis (Bull. : Fr.) Singer 

373. Marasmius  oreades (Bolt. : Fr.) Fr. - Челядинка 

374. M. rotula (Scop. : Fr.) Fr.  

375. M. torquescens Quél. 

376. Megacollybia platyphylla (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouzar –Радиално напукана припънка  

377. Mycetinus aliaceus  (Jacq. : Fr.) Earle  - Чеснова челядинка 

378. Mycetinus  scorodonius (Fr. : Fr.) A.W. Wilson 

379. Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox  - Маслена паричка 

380. Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. 

381. Rhodocollybia prolixa (Hornem.) Antonín & Noordel. var. prolixa 

382. Setulipes androsaceus  (L. : Fr.)  Antonín 

Семейство Mycenaceae 

383. Hemimycena lactea (Pers. : Fr.) Singer 

384. Mycena alcalina (Fr. : Fr.) P. Kumm. 

385. M. aurantiomarginata (Fr. : Fr.) Quél. 

386. M. avenaceae (Fr.) Quél. 

387. M. cinerella (P. Karst.) P. Karst. 

388. M. crocata (Schrad. : Fr.) P. Kumm. –Оранжевомлечна мицена 

389. M. epipterygia (Scop. : Fr.) Gray var. epipterygia 

390. M. epipterygia var. viscosa (Maire) Ricken 

391. M. galericulata (Scop. : Fr.) Gray –Кичуреста ряповка 

392. M. galopus (Pers. : Fr.) P. Kumm. 

393. M. niveipes (Murrrill) Murrill 

394. M. peliantina (Fr. : Fr.) Quél. 

395. M. polygramma (Bull. : Fr.) Gray 

396. M. pura (Pers. : Fr.) P. Kumm. - Ряповка 
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397. M. renati Quél. 

398. M. rorida (Fr. : Fr.) Quél. 

399. M. rosella (Fr. : Fr.) P. Kumm. 

400. M. rubromarginata (Fr. : Fr.) P. Kumm. 

401.M. sanguinolenta  (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Kumm. 

402. M. vitrea (Fr.) Quél. 

403. M. vulgaris (Pers. : Fr.) P. Kumm. 

Семейство Physalacriaceae 

404. Flammulina velutipes (Curtis : Fr.) Singer – Зимна пънчушка 

405. Strobilurus esculentus (Wulfen : Fr.) Singer – Шишаркова паричка 

406. S. stephunocystis (Kühner & Romagn. Ex Hora) Singer 

407. Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) Höhn. 

408. Rhodotus palmatus (Bull. : Fr.) Maire 

409. Xerula radicata (Relhan : Fr.) Dörfelt – Вкореняваща се пънчушка 

Семейство Pleurotaceae 

410. Pleurotus ostreatus (Jacq.. : Fr.) P. Kumm. - Кладница 

Семейство Pluteaceae 
411. Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. – Еленова гъба  

412. P. leoninus (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. 

Семейство Psathyrellaceae 

413. Coprinellus disseminatus (Pers. : Fr.) J.E. Lange.  

414. C. micaceus  (Bull. : Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Jonson – Зърнеста копринка 

415. Coprinopsis atramentarius  (Bull. : Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Мастилена копринка 

416. C. nivea (Pers. : Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 

417. Panaeolus semiovatus (Sowerby : Fr.) S. Lundell & Nannf. var. phalaenarum (Fr.) Ew. Gerhardt  

418. P. sphinctrinus (Fr.) Quél.  

419. P. subbalteatus (Berk. & Broome) Sacc. 

420. Parasola  plicatilis (Curtis : Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple 

421. Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) R. Maire. 

422. P. corrugis (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl. 

423. P. obtusata (Fr. : Fr.) A.H. Sm. 

424. P. piluliformis (Bull.) P.D. Orton 

425. P. spadiceogrisea (Schaeff.) Maire 

426. P. stercoraria ( Kùhner &  Joss.) M.M. Moser ex Kits van Wav. 

Семейство Strophariaceae 

427. Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod – Пролетна гъба 

428. A. pusiola ( Fr : Fr.) R. Heim 

429. A. tabacina (DC. : Fr.) Konrad & Maubl. 

430. Galerina hypnorum (Schrank : Fr.) Kühner 

431. G. marginata (Batsch : Fr.) Kühner 

432. G. mycenoides (Fr. : Fr.) Kühner 

433. G. stagnina (Fr.) P. Kumm 

434. Gymnopilus junonius (Fr. : Fr.) P.D. Orton 

435. Hebeloma fastibile (Pers. : Fr.) P. Kumm. 

436. H. mesophaeum (Pers.) Fr. 

437. Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) P. Kumm. – Борова пънчушка 

438. H. ericaeum (Pers. : Fr.) Kühner 

439. H. fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm. – Отровна пънчушка 

440. H. marginatum (Pers. : Fr.) J. Schröt. 

441. H lateritium (Shaeff. : Fr.) P. Kumm. 
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442. CV H. udum (Pers. : Fr.) Kühner – Торфена хифолома 

443. Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Singer & A.H. Sm.- Кичуреста пънчушка 

444. Naucoria alnetorum (Maire) Kühner & Romagn. 

445. N. cerodes  (Fr.) P. Kumm. 

446. Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühner 

447. P. adiposa (Batsch : Fr.) P. Kumm. 

448. Pholiota alnicola (Fr. : Fr.) Singer 

449. P. flammans (Batsch : Fr.) P. Kumm. – Огнена люспеница 

450. P. lenta (Pers. : Fr.) Singer 

451. P. squarrosa (Weigel : Fr.) P. Kumm. - Люспеница 

452. P. squarrosoides (Pek.) Sacc. 

453. Psilocybe merdaria (Fr. : Fr.) Ricken 

454. Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél. – Зелена меднянка 

Семейство Tapinellacea 

455. Tapinella atrotomentosus (Batsch : Fr.) Sutara – Кадифена киселка 

Семейство Tricholomataceae 

456. Ampuloclitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Дебелопънчеста 

орешарка   

457. Arrhenia griseopallida (Desm.) Watling 

458. CV A. lobata (Pers. :Fr.) Kühner & Lamoure ex Redhead – Уховидна арения 

459. A.  retiruga (Bull. : Fr.) Redhead 

460. CV A. spathulata (Fr. : Fr.) Redhead – Спатуловидна арения 
461.CV Catathelasma imperiale  (Quél.) Singer – Царска катателазма 

462. Clitocybe  fragrans (With. : Fr.) P. Kumm. 

463. C. geotropa (Bull. ex  DC.) Quél. – Едра миризливка 

464. C. gibba (Pers. : Fr.) P. Kumm. – Лисичка 

465. C.. nebularis (Batsch : Fr.) P. Kumm. – Есенна миризливка 

466. C. odora (Bull.: Fr.) P. Kumm. – Анасонова миризливка  

467. C. phyllophila (Pers. : Fr.) P. Kumm. – Отровна орешарка 

468. C. radicellata Gillet 

469. C. rivulosa (Pers. : Fr.) P. Kumm. 

470. Lepista flaccida (Sowerby : Fr.) Pat. – Кафяво-червена орешарка 

471. L. irina (Fr.) H.E. Bigelow 

472. L. nuda (Bull. : Fr.) Cooke - Виолетка 

473. CV Leucocortinarius bulbiger ( Alb. &  Schwein. : Fr.) Singer- Бял паяжинник 

474. Leucopaxillus giganteus (Sowerby : Fr.) Singer 

475. L. paradoxus (Constantin & L.M. Dufour) Boursier 

476. Melanoleuca arcuata (Bull. : Fr.) Singer 

477. M. grammopodia (Bull. : Fr.) Pat. - Чернушка  

478. Pseudoclitocybe  expallens (Pers. : Fr.) M.M. Moser 

479. Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelh. 

480. Tricholoma album (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. – Бяла есенна гъба 

481. T. fulvum (Bull. : Fr.) Bigeard & H. Guill. 

482. T. imbricatum (Fr. : Fr.) P. Kumm. – Кафява есенна гъба 

483. T. oorirubens Quél. 

484. T. portentosum (Fr. : Fr.) Quél. – Есенна гъба 

485. T. saponaceum (Fr. : Fr.) P. Kumm. – Сапунена гъба 

486. T. terreum (Schaeff. : Fr.) P. Kumm – Саждива  гъба. 

487. T. vaccinum (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. – Горчиваесенна гъба 

488. Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer – Пурпурна гъба 
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Разред Auriculariales 
Семейство Auriculariaceae 

489. Auricularia auricula-judae (Bull. : Fr.) Quél. – Юдино ухо 

490. A. mesenterica (Dicks. : Fr.) Pers. 

491. Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr. 

491. Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karst. – Свински уши 

Разред Boletales 
Семейство Boletaceae 

492. CV Boletus armeniacus Quél. Кайсиевоцветна манатарка 

493. B. badius (Fr. : Fr.) Fr. – Канеленокафява манатарка  

494. Boletus calopus Pers.  : Fr. –Красива манатарка 

495. B. chrysenteron Bull – Мрежеста манатарка 

496. B. edulis Bull. : Fr. – Обикновена манатарка 

497. B. impolitus Fr. – Сиво-жълта манатарка 

498. B. luridiformis Rostk. var. luridiformis  - Червеностъблена манатарка 

499. B. luridus  Schaeff. : Fr. – Огнена манатарка 

500. B. pinophilus  Pilat  & Dermek  - Борова манатарка 

501. CV B. pulverulentus Opat. – Напрашена манатарка 

502. B. queletii Schulzer – Келетиева манатарка  

503. CV B. radicans Pers.  : Fr. – Вкореняваща манатарка 

504. CV B. regius  Krombh. – Царска манатарка 

505. B. reticulatus Schaeff. – Дъбова манатарка 

506. B.  subtomentosus  L. : Fr. – Кадифена манатарка 

507. Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille – Лютива манатарка 

508. Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – Оранжева брезовка 

509. L. crocipodium (Letell.) Watling  - Жълта брезовка 

510. L. pseudoscabrum (Kallenb.) Sutara – Габърова брезовка 

511. L. scabrum (Bull. : Fr.) Gray – Обикновена брезовка 

512. L. versipelle (Fr. : Hök) Snell 

513.CV Strobilomyces strobilaceus (Scop. : Fr.) Berk. – Шишарковидна манатарка 

Семейство Gomphidiaceae 

514. Chroogomphus rutilus (Schaeff. : Fr.) O.K. Mill. – Бакърен овчи нос 

515. Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr. – Сив овчи нос  

516.Gomphidius maculatus  (Scop. : Fr.) Fr. 

Семейство Gyroporaceae 

517. Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quél. – Кестенява манатарка 

518. G. cyanescens (Bull. : Fr.) Quél. – Синкава манатарка 

Семейство Hygrophoropsidaceae 

519. Hygrophoropsis morganii (Peck ) H.E. Bigelow 

Семейство Paxillaceae 

520. Melanogaster ambiguis  (Vittad.) Tul. & C. Tul. 

521. Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr. – Обикновена киселка 

Семейство Rhizopogonaceae 

522. Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. – Розовеещ ризопогон 

Семейство Sclerodermataceae 

523. Scleroderma citrinum Pers. : Pers. – Лъжлив трюфел 

524. S. venosum Boud.  

525. S. verrucosum (Bull. : Pers.) Pers. – Брадавичеста, Лъжлива пърхутка 

Семейство Suillaceae 

526. Suillus bovines (L. ; Fr.) Roussel – Кравешка масловка 
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527. S. granulatus (L. : Fr.) Roussel – Зърнеста масловка 

528. S. grevillei (Klotzsch : Fr.) Singer – Елегантна масловка 

529. S. luteus (L. : Fr.) S.F. Gray – Обикновена масловка 

530. S. variegates (Sw. : Fr.) Richon & Roze – Напръскана масловка 

Разред Cantharellales 
Семейство Cantharellaceae 

531. Cantharellus cibarius Fr. : Fr. – Пачи крак 

532. CV C. friesii Quél. – Фризиев пачи крак 

533. C. tubaeformis Fr : Fr. – Сиво-жълт пачи крак 

534. Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers. - Тръбенка 

Семейство Clavulinaceae 

535.Clavulina cinera (Bull. : Fr.) Schröt. – Сива коралка 

536. C. coralloides (L. :  Fr.) J. Schröt. 

537. C. rugosa (Bull. : Fr.) Schröt. – Набръчкана клавулина 

Семейство Hydnaceae 

538. Hydnum repandum L. : Fr. – Жълта рогачка 

Разред Geastrales 
Семейство Geastraceae 

539. Geastrum coronatum Pers. : Pers. – Коронована земна звезда 

540. G. fimbriatum Fr. – Земна звезда 

541. CV G. triplex Junh. – Трислойна земна звезда 

Разред Gloeophyllales 
Семейство Gloeophyllaceae 
542. Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. 

Разред Gomphales 

Семейство Clavariadelphaceae 

543. CV Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk –Обикновена бухалка 

544. CV C. truncatus  (Quél.) Donk  - Отсеченовърха, Оранжева бухалка 

Семейство Gomphaceae 

545. CV Gomphus clavatus  (Pers. : Fr.) S. F. Gray - Виолетова тръбенка 

546. Ramaria aurea (Schaeff. : Fr.) Quél. – Златистожълта коралка 

547. R. flaccida (Fr. : Fr.) Bourdot 

548. R. flava (Schaeff. : Fr.) Quél. – Сярножълта коралка 

549.R. formosa (Pers. : Fr.) Quél. –Трицветна коралка 

550. R. pallida (Schaeff.) Ricken – Бледа коралка 

551.R. stricta (Pers. : Fr.) Quél. 

Семейство Lentariaceae 

552. CV Lentaria byssiseda Corner – Обикновена лентария 

Разред Hymenochaetales 
Семейство Hymenochaetaceae 

553. Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill. 

554. Inonotus cuticularis (Bull. : Fr.) P/ Karst. 

555. I. hastifer Pouzar 

556. I. obliquus (Ach. ex Pers.. : Fr.) Pilát - Чага 

557. I. rheades (Pers. : Fr.) P. Karst. 

558. Phellinus ferruginosus (Schrad. : Fr.) Pat. 

559. Ph. igniarius (L. : Fr.) Quél. – Лъжлива праханова гъба 

560. Ph.  pini (Brot. : Fr.) A. Ames 

561. Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borissov 

Разред Phallales 
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Семейство Phallaceae 

562. CV Mutinus caninus (Huds. : Pers.) Fr. – Кучешки мутинус 

563. Phallus impudicus L. : Fr. - Фалус 

Разред Polyporales 
Семейство Fomitopsidaceae 
564. Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. – Борова праханова гъба  

565. Ischnoderma risinosum  (Schrad. : Fr.) P. Karst 

566. Phaeolus schweinitzii (Fr. : Fr.) Pat. – Гъба Швейниции 

567. Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. – Брезова паханова гъба 
Семейство Ganodermataceae 

568. Ganoderma applanatum  (Pers.) Pat. - Плоска ганодерма 

569. G. lucidum (Curtis : Fr.) P. Karst. – Лакирана ганодерма 

Семейство Meruliaceae 
570. Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. 

Семейство Polyporaceae 

571. Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.  – Същинска праханова гъба 

572. Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill – Сярна гъба 

573. Panus conchatus (Bull. : Fr.) Fr. 

574. Polyporus arcularius (Batsch : Fr.) Fr. 

575.P. badius (Pers.) Schwein. 

576. P. brumalis ( Pers. : Fr.) Fr.  – Късен полипорус 

577. P. ciliatus Fr. : Fr. 

578. P.  leptocephalus  (Jacq. : Fr.) Fr. 

579. P. neesii Fr. : Fr. 

580. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst. – Червен пикнопорус 

581. Trametes gibbosa (Pers.) Boud. & Singer 

582. Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát – Влакнеста праханова гъба 

583. T. versicolor (L. : Fr.) Lloyd – Разноцветна праханова гъба 

Семейство Sparrrassidaceae 

584. CV Sparrassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr. – Зелчеста гъба 

Разред Russulales  
Семейство Albatrellaceae 
585. Albatrellus confluens (Alb. & Schwein. : Fr.) Kotl. & Pouzar - Кифла   

586. A. cristatus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar – Кафяво-зелена прахан 

587. A. ovinus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar – Овча прахан 

Семейство Auriscalpiaceae 

588. CV Auriscalpium vulgare  Gray – Обикновен аурискалпиум 

589. CV Clavicorona pyxidata ( Pers. : Fr.) Doty – Чашеносещ корал 

Семейство Bondarzewiaceae 

590. Heterobasidion annosum (Fr. : Fr.) Bref. – Коренова гъба 

Семейство Hericiaceae 

591. CV Hericium cirrhatum (Pers. : Fr.)Nikol. - Розовожълт дървесен корал 

Семейство Russulaceae 

592. Lactarius acris (Bolton : Fr.) Gray 

593. L. aurantiacus (Pers. : Fr.) Gray – Оранжева млечница 

594. L. blennius (Fr. : Fr.) Fr. 

595. L. circellatus Fr. 

596. L. controversus (Pers. : Fr.) Fr. 

597. L. deliciosus (L. : Fr.)  Gray – Рижика 

598. L. glyciosmus ( Fr. : Fr.) Fr. 
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599 L. helvus (Fr. : Fr.) Fr. 

600. L. hysginus (Fr. : Fr.) Fr. 

601. L. insulsus Fr. 

602. L. pallidus (Pers. : Fr.) Fr. 

603. L. picinus Fr. 

604.. L. piperatus (L. : Fr.) Pers. – Лютива млечница 

605.L. pyrogalus (Bull. : Fr.) Fr. 

606. L. resimus (Fr. : Fr.) Fr. 

607. L. rufus (Scop. : Fr.) Fr. 

608. L. scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr. 

609. L. serifluus  (DC. : Fr.) Fr. 

610. CV L. spinosulus Quél. – Дребнолюспеста млечница 

611. L. torminosus (Schaeff. : Fr.) Pers. – Отровна млечница  

612. L. umbrinus Fr. 

613. L. uvidus (Fr. : Fr.) Fr. 

614. L. vellereus (Fr. : Fr.) Fr. – Вълнеста млечница 

615. L. volemus (Fr. : Fr.) Fr. – Хлебна млечница 

616. L. zonarius (Bull.) Fr, 

617. R. adusta (Pers. : Fr.) Fr. 

618. R. aeruginea Fr.. – Сиво-зелена гълъбка 

619. R. alutacea (Fr. : Fr)Fr. 

620. R. aurea Pers. – Златисточервена гълъбка 

621. R. azurea Bres. 

622. R. badta Quél. 

623. R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – Сиво-виолетова гълъбка 

624. R. delica Fr. – Бяла гълъбка 

625. R. densifolia Gillet 

626. R. foetens (Pers. : Fr.) Fr. – Воняща гълъбка 

627. R. fragilis (Pers. : Fr.) Fr. 

628. R.grisea (Pers.) Fr. – Сива гълъбка 

629. R. integra (L.) Fr. 

630. R. lilacea  Quél.  

631. R. lutea (Huds. : Fr.) Fr. 

632.R. mollis Quél. 

633. R. mustelina Fr. 

634. R. nauseosa (Pers.) Fr. 

635.R. nigricans Fr. – Чернееща гълъбка 

636. R. nitida  (Pers. : Fr.) Fr. 

637. R. ochroleuca (Pers.) Fr. 

638. R. olivacea (Schaeff.) Pers. – Червеностъблена гълъбка 

639. R. queletii Fr. 

640. R. rosea Pers. – Красива гълъбка 

641. R. sanguinea Fr. 

642. R. sardonia Fr. 

643. R. vesca Fr. – Кафяво-виолетова гълъбка 

644. R. veternosa Fr. 

645. R. xerampelina  (Schaeff.) Fr. – Тъмночервена гълъбка 

Семейство Stereaceae 

646. Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray. – Жълтеникъв стереум 

647. S. rugosum (Pers. : Fr.) Fr. 
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648. Stereum sanguinolentum  (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. 

Разред Thelephorales 
Семейство Bankeraceae 

649. CV Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod – Саждивосив болетопсис 

650. CV Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst. – Оранжев хиднелум 
651. H. ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst. 

652. CV H. suaveolens (Scop. : Fr.) P. Karst. – Ароматен хиднелум 

653. Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst. 

654. Ph. tomentosus (L.) Banker  

655. Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst. –Сърнена рогачка 

Семейство Thelephoraceae 

656. Thelephora terrestris  Ehth.. : Fr. 

Клас Dacrymycetеs 
Разред Dacrymycetales 
Семейство Dacrymycetaceae 

657. Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr. 

658. C. viscosa (Pers. : Fr.) Fr. – Лепкава коралка 

659. Dacrymyces stillatus Nees : Fr. 

660. Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid 

661. CV D. radicata (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. – Вкореняваща се дитиола 

Клас Tremellomycetes  
Разред  Tremellales 
Семейство Tremellaceae 

663. Tremella foliacea Pers. : Fr. – Листовидна тремела 

664. T. mesenterica Retz. : Fr – Жълта тремела 

* Означения: 
  CV – Видове с консервационна значимост от Червения списък на гъбите и Червената книга на 

България 
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1.14.2.1 Мъхове 

доц. д-р Райна Начева 
 

1. Литературна справка за изследванията на мъховете в ПП „Витоша“. 
В сравнение с останалата част на България, за мъховата флора на Витоша има относително голямо 

количество литературни данни. Проучването й започва в началото на миналия век с пионерните 

трудове на Стефан Петков (1908) върху чернодробните мъхве и Никола Арнаудов (1909, 1911, 

1914) върху чернодробните и листантите мъхове. По-късно Podpera (1911) публикува подробен 

списък с видове мъхове, събрани на територията на днешния ПП Витоша, където те са групирани 

съобразно местообитанинята, в които са събрани. Отделни видове, вкл. и редица консервационно 

значими, са публикувани от Петров (1966), Стефанов (1971), Стефанов & Петров (1962), Ade & 

Koppe (1955), During (2008), Ellis & al (2014), Ganeva (1996, 2002, 2007, 2008, 2008a, 2010), Ganeva 

& Düll (1999), Hájková & al (2007), Kuc & al (1965), Mickiewicz & al (1966), Natcheva (2005), Simon 

& Vajda (1959), Šmarda (1970), Váňa (1974). 

Данни за разпространението, развитието и видовото разнообразие на приизворните торфища в 

Парка са публикувани от Славчо Петров (1955, 1956, 1956а). 

Информация за разпространението на някои по-често срещани видове мъхове може да се намери и 

в някои публикации върху растителността на планината (Hájek & al 2008, 2005, Papp & al. 2006). 

Допълнителна информация за разпространението на мъховете на Витоша се съдържа и в 

бриологичната сбирка в хербариума на ИБЕИ-БАН (SOM-B). 

Въпреки относително дългия списък с литература, третираща в една или друга степен мъховете н 

Витоша, трябва да се подчертае, че като цяло мъховата флора на Парка и планината не е добре 

проучена. Липсват систематични проучвания, целящи пълното разкриване на видовото 

разнообразие, разпространението и екологията на видовете. Доказателство за това е намирането 

само в рамките на няколко месеца теренна работа на редица нови видове както за флората на 

планината, така и нови за мъховата флора на България при целевото проучване само на едно 

местообитание - торфищата в границите на Парка в рамките на Проект № DIR-5113326-4-98 

“Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша” Договор № DIR-5113326-C-010, 

Договор № ОПОС 03-61 /22.05.2013 г. Определяне на видовия състав на растенията (вкл. 

мъховете) в представителна извадка от торфищните комплекси в ПП Витоша. 

 

2. Непълноти в знанията. 

Напълно непроучен по отношение на мъховата флора е районът на Боснешкия карст. Много слабо 

проучени са и южните склонове на Витоша. Недостатъчно са данните и за рез. Торфено бранище. 

От допълнително проучване се нуждаят местообитанията, доминирани от бук. Необходимо е 

потвърждаване на находищата на някои консервационно значими видове, които са съобщавани 

еднократно за Витоша с неясно посочени находища. 

 

3. Пълен систематичен списък на известните мъхове на Витоша. 

http://free.hit.bg/batkiro/BCB/GS_MG.pdf
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Към момента на територията на ПП „Витоша“ са известни 340 вида мъхове. За сравнение, в 

стария план за управление (2005-2014 г.) са посочени 326 вида. Разпределението им по отдели е 

както следва: 

Отдел Anthocerotophyta – 1 семейство, 2 рода, 2 вида 

Отдел Marchantiophyta – 2 класа, 6 разреда, 23 семейства, 33 рода, 77 вида и 2 подвида 

Отдел Bryophyta – 4 класа, 17 разреда, 44 семейства, 61 рода, 261 вида 

Семействата с най много родове са Grimmiaceae (25 вида), Sphagnaceae (23), Jungermanniaceae (23 

вида), Brachytheciaceae (20), Bryaceae (18), Amblystegiaceae (14), Orthotrichaceae (13), Polytrichaceae 

(12 вида), Dicranaceaea (12 wida) и Pottiaceae (12). 

Родовете с най-много видове са Sphagnum (23 вида), Bryum (16), Grimmia (14), Plagiomnium (7), 

Jungermannia (6), Lophozia (6 вида) и Scapania (6 вида). 

Номенклатуратат следва Ros & al. (2007) за чернодробните и рогоплодните и Ros & al. (2013) за 

листнатите мъхове. 

Отдел Anthocerotophyta 
Клас Anthocerotopsida 
Разред Anthocerotales 

Anthocerotaceae Dumort. 

1. Anthoceros punctatus L. 

2. Phaeoceros laevis (L.) Prosk. 

Отдел Marchantiophyta 
Клас Marchantiopsida 
Разред Marchantiales 

Сем. Aytoniaceae Cavers 

1. Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 

Сем. Conocephalaceae Müll. Frib. ex Grolle 

2. Conocephalum conicum (L.) Underw. 

Сем. Marchantiaceae Lindl.  

3. Marchantia polymorpha L. subsp. polymorpha 

Marchantia polymorpha subsp. montivagans Bischl. & Boisselier 

Сем. Ricciaceae Rchb. 

4. Riccia glauca L. 

Клас Jungermanniopsida 
Разред Blasiales 

Сем. Blasiaceae H. Klinggr. 

5. Blasia pusilla L. 

Разред Fossombroniales 

Сем. Pelliaceae H. Klinggr. 

6. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 

7. Pellia epiphylla (L.) Corda 

8. Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 

Разред Metzgeriales 

Сем. Aneuraceae H. Klinggr. 

9. Aneura pinguis (L.) Dumort. 

10. Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle 

11. Riccardia incurvata Lindb. 

12. Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. 

13. Riccardia multifida (L.) Gray 

14. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 

Сем. Metzgeriaceae H. Klinggr. 

15. Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. 



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 

| 195 

16. Metzgeria conjugata Lindb. 

17. Metzgeria furcata (L.) Dumort. 

Разред Jungermanniales 

Сем. Calypogeiaceae Arnell 

18. Calypogeia azurea Stotler & Crotz 

19. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. 

20. Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib. 

21. Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske 

Сем. Cephaloziaceae Mig. 

22. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 

23. Cephalozia catenulata R.M. Schust. 

24. Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. 

25. Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. 

26. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 

Сем. Cephaloziellaceae Douin 

27. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. 

28. Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. ex Loeske 

29. Cephaloziella rubella (Nees) Schiffn. 

Сем. Geocalycaceae K.Klinggr. 

30. Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. 

31. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 

32. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 

33. Lophocolea minor Nees 

Сем. Gymnomitriaceae H. Klinggr.  

34. Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda  

35. Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. 

Сем. Jungermanniaceae Rchb. 

1. Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust. 

2. Barbilophozia atlantica (Kaal.) Müll. Frib. 

3. Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske 

4. Barbilophozia floerkei (F. Weber & D. Mohr) Loeske 

5. Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske 

6. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske 

7. Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. 

8. Jungermannia confertissima Nees 

9. Jungermannia hyalina Lyell 

10. Jungermannia leiantha Grolle 

11. Jungermannia obovata Nees 

12. Jungermannia pumila With. 

13. Jungermannia sphaerocarpa Hook. 

14. Leiocolea bantriensis (Hook.) Jörg. 

15. Leiocolea collaris (Nees) Jörg. 

16. Leiocolea heterocolpos (Thed.) H. Buch 

17. Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. 

18. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun 

19. Lophozia obtusa (Lindb.) A. Evans 

20. Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle 

21. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. 

22. Lophozia wenzelii (Nees) Stephani 

23. Nardia scalaris Gray 
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Сем. Lepidoziaceae Limpr. 

36. Lepidozia reptans (L.) Dumort. 

Сем. Plagiochilaceae Müll. Frib. & Herzog 

37. Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. 

38. Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. 

Сем. Pseudolepicoleaceae Fulford & J. Taylor 

39. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. 

Сем. Scapaniaceae Mig. 

40. Diplophyllum albicans (L.) Dumort. 

41. Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. 

42. Scapania curta (Mart.) Dumort. 

43. Scapania irrigua (Nees) Nees 

44. Scapania mucronata H. Buch 

45. Scapania paludicola Loeske & Müll. Frib. 

46. Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. 

47. Scapania undulata (L.) Dumort. 

Разред Porellales 

Сем. Jubulaceae H. Klinggr. 

48. Frullania dilatata (L.) Dumort. 

49. Frullania tamarisci (L.) Dumort. 

Сем. Lejeuneaceae Cas.-Gil 

50. Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 

Сем. Porellaceae Cavers 

51. Porella arboris-vitae (With.) Grolle 

52. Porella cordaeana (Huebener) Moore 

53. Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 

Сем. Radulaceae Müll. Frib. 

54. Radula complanata (L.) Dumort. 

Отдел Bryophyta 
Клас Sphagnopsida 
Разред Sphagnales 

Сем. Sphagnaceae Dumort. 

1. Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen 

2. Sphagnum auriculatum Schimp. 

3. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 

4. Sphagnum centrale C.E.O.Jensen 

5. Sphagnum compactum Lam. & DC. 

6. Sphagnum contortum Schultz 

7. Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. 

8. Sphagnum fimbriatum Wilson 

9. Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. 

10. Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. 

11. Sphagnum girgensohnii Russow 

12. Sphagnum inundatum Russow 

13. Sphagnum magellanicum Brid. 

14. Sphagnum palustre L. 

15. Sphagnum papillosum Lindb. 

16. Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. 

17. Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. 

18. Sphagnum russowii Warnst. 
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19. Sphagnum squarrosum Crome 

20. Sphagnum subnitens Sjors 

21. Sphagnum subsecundum Nees 

22. Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. 

23. Sphagnum warnstorfii Russow 

Клас Andreaeopsida 
Разред Andreaeales 

Сем. Andreaeaceae Dumort. 

24. Andreaea rupestris Hedw. 

Клас Polytrichopsida 
Разред Tetraphidales 

Сем. Buxbaumiaceae Schimp. 

25. Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 

Сем. Tetraphidaceae Schimp. 

26. Tetraphis pellucida Hedw. 

Разред Polytrichales 

Сем. Polytrichaceae Schwägr. 

27. Atrichum flavisetum Mitt. 

28. Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. 

29. Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. 

30. Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. 

31. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. 

32. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. 

33. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. 

34. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. 

35. Polytrichum commune Hedw. 

36. Polytrichum juniperinum Hedw. 

37. Polytrichum piliferum Hedw. 

38. Polytrichum strictum Menzies ex Brid. 

Клас Bryopsida 
Разред Diphysciales 

Сем. Diphysciaceae M.Fleisch. 

39. Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr 

Разред Timmiales 

Сем. Timmiaceae Schimp. 

40. Timmia austriaca Hedw. 

Разред Encalyptales 

Сем. Encalyptaceae Schimp. 

41. Encalypta ciliata Hedw. 

42. Encalypta rhaptocarpa Schwägr. 

Разред Funariales 

Сем. Funariaceae Schwägr. 

43. Funaria hygrometrica Hedw. 

44. Physcomytrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Разред Grimmiales 

Сем. Grimmiaceae Arn. 

45. Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich. 

46. Grimmia atrata Miel. ex Hornsch. 

47. Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. 

48. Grimmia donniana Sm. 
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49. Grimmia hartmanii Schimp. 

50. Grimmia incurva Schwa¨ gr. 

51. Grimmia laevigata (Brid.) Brid. 

52. Grimmia montana Bruch & Schimp. 

53. Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson 

54. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 

55. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 

56. Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad. 

57. Grimmia reflexidens Mu¨ ll.Hal. 

58. Grimmia trichophylla Grev. 

59. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. 

60. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. 

61. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. 

62. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. 

63. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. 

64. Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. 

65. Schistidium agassizii Sull. & Lesq. 

66. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 

67. Schistidium gracile Poelt 

68. Schistidium rivulare (Brid.) Podp. 

69. Schistidium trichodon (Brid.) Poelt 

Разред Seligeriales 

Сем. Seligeriaceae Schimp. 

70. Blindia acuta (Hedw.) Bruch &Schimp. 

71. Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Разред Dicranales 

Сем. Fissidentaceae Schimp. 

72. Fissidens adianthoides Hedw. 

73. Fissidens bryoides Hedw. 

74. Fissidens dubius P.Beauv. 

75. Fissidens taxifolius Hedw. 

Сем. Dicranaceae Schimp. 

76. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 

77. Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. 

78. Dicranum  flexicaule Brid. 

79. Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O.Jensen 

80. Dicranum bonjeanii De Not. 

81. Dicranum fuscescens Sm. 

82. Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. 

83. Dicranum scoparium Hedw. 

84. Dicranum tauricum Sapjegin 

85. Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske 

86. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 

87. Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske 

Сем. Ditrichaceae Limpr. 

88. Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. 

89. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 

90. Cheilothela chloropus (Brid.) Broth. 

91. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. 

92. Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton 
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93. Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe 

94. Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. 

95. Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 

Сем. Rhabdoweisiaceae Limpr. 

96. Amphidium mougeotii (Schimp.) Schimp. 

97. Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech 

98. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 

99. Dicranoweisia cirrata Hedw.) Lindb. 

100. Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde 

101. Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. 

102. Kiaeria starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen 

103. Oncophorum virens (Hedw.) Brid. 

104. Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Разред Pottiales 

Сем. Pottiaceae Schimp. 

105. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen 

106. Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm. 

107. Syntrichia montana Nees 

108. Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 

109. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 

110. Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra 

111. Tortula lanceola R.H.Zander 

112. Tortula subulata Hedw. 

113. Tortula truncata (Hedw.) Mitt. 

114. Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. 

115. Weissia controversa Hedw. 

116. Weissia wimmerana (Sendtn.) Bruch & Schimp. 

Разред Splachnales 

Сем. Splachnaceae Grev. & Arn. 

117. Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. 

118. Trematodon ambiguus (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Сем. Meesiaceae Schimp. 

119. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson 

120. Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) A°ngstr. 

121. Meesia uliginosa Hedw. 

Разред Orthotrichales 

Сем. Orthotrichaceae Arn. 

122. Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. 

123. Orthotrichum anomalum Hedw. 

124. Orthotrichum patens Bruch ex Brid. 

125. Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. 

126. Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwa¨ gr. 

127. Orthotrichum speciosum Nees 

128. Orthotrichum stellatum Brid. 

129. Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 

130. Orthotrichum striatum Hedw. 

131. Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 

132. Orthotrichum urnigerum Myrin 

133. Ulota crispa (Hedw.) Brid. 

134. Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar 
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Разред Hedwigiales 

Сем. Hedwigiaceae Schimp. 

135. Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. 

Разред Bryales 

Сем. Aulacomniaceae Schimp. 

136. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 

Сем. Bartramiaceae Schwägr. 

137. Bartramia hallerana Hedw. 

138. Bartramia ithyphylla Brid. 

139. Bartramia pomiformis Hedw. 

140. Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. 

141. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 

142. Philonotis seriata Mitt. 

143. Philonotis tomentella Molendo 

144. Plagiopus oederianus (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson 

Сем. Bryaceae Schwägr. 

145. Bryum alpinum Huds. ex With. 

146. Bryum archangelicum Bruch & Schimp. 

147. Bryum argenteum Hedw. 

148. Bryum caespiticium Hedw. 

149. Bryum capillare Hedw. 

150. Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. 

151. Bryum elegans Nees 

152. Bryum gemmiparum De Not. 

153. Bryum mildeanum Jur. 

154. Bryum moravicum Podp. 

155. Bryum muehlenbeckii Bruch & Schimp. 

156. Bryum pallens Schleich. ex Schwägr. 

157. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. 

158. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. 

159. Bryum schleicheri Schwägr. 

160. Bryum weigelii Spreng. 

161. Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb. 

162. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 

Сем. Cinclidiaceae Kindb. 

163. Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J.Kop. 

164. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 

165. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop 

Сем. Mielichhoferiaceae Schimp. 

166. Mielichhoferia mielichhoferiana (Funck) Loeske 

167. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 

168. Pohlia elongata Hedw. 

169. Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw 

170. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 

171. Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. 

172. Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews 

Сем. Mniaceae Schwägr. 

173. Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. 

174. Mnium spinosum (Voit) Schwägr. 

175. Mnium stellare Hedw. 
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Сем. Plagiomniaceae T.J.Kop. 

176. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. 

177. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 

178. Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 

179. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. 

180. Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 

181. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. 

182. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 

Разред Hypnales 

Сем. Amblystegiaceae Kindb. 

183. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra 

184. Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen 

185. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 

186. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 

187. Drepanocladus polygamus (Schimp.) Heden?s 

188. Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderp. 

189. Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 

190. Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson 

191. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 

192. Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra 

193. Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra 

194. Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs 

195. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 

196. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 

Сем. Anomodontaceae Kindb. 

197. Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. 

Сем. Brachytheciaceae Schimp. 

198. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 

199. Brachythecium geheebii Milde 

200. Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. 

201. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. 

202. Brachythecium rivulare Schimp. 

203. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 

204. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 

205. Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 

206. Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop. 

207. Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 

208. Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. 

209. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. 

210. Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra 

211. Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 

212. Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon 

213. Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. 

214. Sciuro-hypnum latifolium (Kindb.) Ignatov & Huttunen 

215. Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 

216. Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 

217. Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen 

Сем. Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw 

218. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 

219. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 
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220. Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs 

221. Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers 

222. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs 

223. Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske 

224. Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs 

Сем. Climaciaceae Kindb. 

225. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 

Сем. Fontinalaceae Schimp. 

226. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin 

227. Fontinalis antypiretica Hedw. 

Сем. Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch. 

228. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 

229. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 

230. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 

231. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 

Сем. Hypnaceae Schimp. 

232. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 

233. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs 

234. Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske 

235. Hypnum cupressiforme Hedw. 

236. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. 

Сем. Lembophyllaceae Broth. 

237. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 

Сем. Leskeaceae Schimp. 

238. Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex I.Hagen 

239. Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo 

240. Leskea polycarpa Hedw 

241. Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske 

242. Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel 

243. Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. 

244. Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm 

Сем. Leucodontaceae Schimp. 

245. Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 

246. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 

Сем. Neckeraceae Schimp. 

247. Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. 

248. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee 

Сем. Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch. Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. 

249. Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. 

250. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. 

251. Plagiothecium denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh. 

252. Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger 

Сем. Pterigynandraceae Schimp. 

253. Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. 

254. Pterigynandrum filiforme Hedw. 

Сем. Rhytidiaceae Broth. 

255. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 

Сем. Thuidiaceae Schimp. 

256. Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. 

257. Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst. 
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258. Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger 

259. Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. 

260. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. 

261. Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 

 

4. Систематични списъци на известните мъхове в двата резервата в ПП „Витоша“. 
Резерват Бистришко бранище 
На територията на резервата са установени 124 вида мъхове, от които 24 чернодробни (Отдел 

Marchantiophyta) и 100 вида листнати (Отдел Bryophyta). 

Отдел Marchantiophyta 
Клас Jungermanniopsida 
Разред Fossombroniales 

Сем. Pelliaceae H. Klinggr. 

1. Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 

Разред Metzgeriales 

Сем. Aneuraceae H. Klinggr. 

2. Aneura pinguis (L.) Dumort. 

3. Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. 

4. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 

Разред Jungermanniales 

Сем. Calypogeiaceae Arnell 

5. Calypogeia azurea Stotler & Crotz 

Сем. Cephaloziaceae Mig. 

6. Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. 

7. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 

Сем. Geocalycaceae K.Klinggr. 

8. Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. 

9. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 

10. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 

11. Lophocolea minor Nees 

Сем. Gymnomitriaceae H. Klinggr.  

12. Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda  

Сем. Jungermanniaceae Rchb. 

13. Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust. 

14. Barbilophozia atlantica (Kaal.) Müll. Frib. 

15. Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske 

16. Leiocolea bantriensis (Hook.) Jörg. 

17. Lophozia obtusa (Lindb.) A. Evans 

18. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. 

Сем. Lepidoziaceae Limpr. 

19. Lepidozia reptans (L.) Dumort. 

Сем. Plagiochilaceae Müll. Frib. & Herzog 

20. Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. 

21. Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. 

Сем. Scapaniaceae Mig. 

22. Scapania irrigua (Nees) Nees 

23. Scapania paludicola Loeske & Müll. Frib. 

24. Scapania undulata (L.) Dumort. 

 

Отдел Bryophyta 
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Клас Sphagnopsida 
Разред Sphagnales 

Сем. Sphagnaceae Dumort. 

1. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 

2. Sphagnum centrale C.E.O.Jensen 

3. Sphagnum contortum Schultz 

4. Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. 

5. Sphagnum girgensohnii Russow 

6. Sphagnum subsecundum Nees 

7. Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. 

8. Sphagnum warnstorfii Russow 

Клас Andreaeopsida 
Разред Andreaeales 

Сем. Andreaeaceae Dumort. 

9. Andreaea rupestris Hedw. 

Клас Polytrichopsida 
Разред Tetraphidales 

Сем. Buxbaumiaceae Schimp. 

10. Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 

Сем. Tetraphidaceae Schimp. 

11. Tetraphis pellucida Hedw. 

Разред Polytrichales 

Сем. Polytrichaceae Schwägr. 

12. Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. 

13. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. 

14. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. 

15. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. 

16. Polytrichum juniperinum Hedw. 

17. Polytrichum piliferum Hedw. 

18. Polytrichum strictum Menzies ex Brid. 

Клас Bryopsida 
Разред Diphysciales 

Сем. Diphysciaceae M.Fleisch. 

19. Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr 

Разред Grimmiales 

Сем. Grimmiaceae Arn. 

20. Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich. 

21. Grimmia hartmanii Schimp. 

22. Grimmia incurva Schwa¨ gr. 

23. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 

24. Grimmia reflexidens Mu¨ ll.Hal. 

25. Grimmia trichophylla Grev. 

26. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. 

27. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. 

28. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Разред Seligeriales 

Сем. Seligeriaceae Schimp. 

29. Blindia acuta (Hedw.) Bruch &Schimp. 

Разред Dicranales 

Сем. Fissidentaceae Schimp. 
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30. Fissidens taxifolius Hedw. 

Сем. Dicranaceae Schimp. 

31. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 

32. Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. 

33. Dicranum scoparium Hedw. 

34. Dicranum tauricum Sapjegin 

35. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 

36. Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske 

Сем. Ditrichaceae Limpr. 

37. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 

Сем. Rhabdoweisiaceae Limpr. 

38. Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech 

39. Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde 

40. Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. 

41. Kiaeria starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen 

42. Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Разред Pottiales 

Сем. Pottiaceae Schimp. 

43. Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 

44. Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra 

45. Weissia wimmerana (Sendtn.) Bruch & Schimp. 

Разред Splachnales 

Сем. Splachnaceae Grev. & Arn. 

46. Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. 

47. Trematodon ambiguus (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Сем. Meesiaceae Schimp. 

48. Meesia uliginosa Hedw. 

Разред Orthotrichales 

Сем. Orthotrichaceae Arn. 

49. Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. 

50. Orthotrichum striatum Hedw. 

Разред Bryales 

Сем. Aulacomniaceae Schimp. 

51. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 

Сем. Bartramiaceae Schwägr. 

52. Bartramia ithyphylla Brid. 

53. Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. 

54. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 

55. Philonotis seriata Mitt. 

56. Philonotis tomentella Molendo 

Сем. Bryaceae Schwägr. 

57. Bryum alpinum Huds. ex With. 

58. Bryum mildeanum Jur. 

59. Bryum pallens Schleich. ex Schwägr. 

60. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. 

61. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. 

62. Bryum schleicheri Schwägr. 

63. Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb. 

64. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 

Сем. Cinclidiaceae Kindb. 
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65. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop 

Сем. Mielichhoferiaceae Schimp. 

66. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 

67. Pohlia elongata Hedw. 

68. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 

69. Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. 

70. Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews 

Сем. Mniaceae Schwägr. 

71. Mnium spinosum (Voit) Schwägr. 

72. Mnium stellare Hedw. 

Сем. Plagiomniaceae T.J.Kop. 

73. Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 

Разред Hypnales 

Сем. Amblystegiaceae Kindb. 

74. Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson 

75. Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra 

76. Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs 

77. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 

Сем. Brachytheciaceae Schimp. 

78. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 

79. Brachythecium rivulare Schimp. 

80. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 

81. Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 

82. Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra 

Сем. Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw 

83. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 

84. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs 

85. Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske 

Сем. Climaciaceae Kindb. 

86. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 

Сем. Fontinalaceae Schimp. 

87. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin 

Сем. Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch. 

88. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 

89. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 

90. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 

Сем. Hypnaceae Schimp. 

91. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 

Сем. Lembophyllaceae Broth. 

92. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 

Сем. Leskeaceae Schimp. 

93. Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo 

94. Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske 

Сем. Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch. Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. 

95. Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. 

96. Plagiothecium denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh. 

Сем. Pterigynandraceae Schimp. 

97. Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. 

98. Pterigynandrum filiforme Hedw. 

Сем. Rhytidiaceae Broth. 
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Сем. Thuidiaceae Schimp. 

99. Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst. 

100. Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. 

 

Резерват Торфено бранище 
На територията на резервата са установени 89 вида мъхове, от които 12 чернодробни (Отдел 

Marchantiophyta) и 77 вида листнати (Отдел Bryophyta). Резерватът има особено голямо значение 

за опазване на голямото разнообразие на торфищни видове, особено богато представения род 

Sphagnum и неговите местообитания. 

Отдел Marchantiophyta 
Клас Jungermanniopsida 
Разред Fossombroniales 

Сем. Pelliaceae H. Klinggr. 

1. Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 

Разред Jungermanniales 

Сем. Calypogeiaceae Arnell 

2. Calypogeia azurea Stotler & Crotz 

Сем. Geocalycaceae K.Klinggr. 

3. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 

Сем. Gymnomitriaceae H. Klinggr.  

4. Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. 

Сем. Jungermanniaceae Rchb. 

5. Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske 

6. Leiocolea collaris (Nees) Jörg. 

7. Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle 

8. Nardia scalaris Gray 

Сем. Scapaniaceae Mig. 

9. Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. 

10. Scapania curta (Mart.) Dumort. 

11. Scapania irrigua (Nees) Nees 

12. Scapania undulata (L.) Dumort. 

 

Отдел Bryophyta 
Клас Sphagnopsida 
Разред Sphagnales 

Сем. Sphagnaceae Dumort. 

1. Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen 

2. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 

3. Sphagnum centrale C.E.O.Jensen 

4. Sphagnum compactum Lam. & DC. 

5. Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. 

6. Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. 

7. Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. 

8. Sphagnum girgensohnii Russow 

9. Sphagnum inundatum Russow 

10. Sphagnum magellanicum Brid. 

11. Sphagnum palustre L. 

12. Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. 

13. Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. 

14. Sphagnum russowii Warnst. 
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15. Sphagnum squarrosum Crome 

16. Sphagnum subnitens Sjors 

17. Sphagnum subsecundum Nees 

18. Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. 

19. Sphagnum warnstorfii Russow 

Клас Polytrichopsida 
Разред Polytrichales 

Сем. Polytrichaceae Schwägr. 

20. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. 

21. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. 

22. Polytrichum commune Hedw. 

23. Polytrichum juniperinum Hedw. 

24. Polytrichum piliferum Hedw. 

Клас Bryopsida 
Разред Diphysciales 

Сем. Diphysciaceae M.Fleisch. 

25. Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr 

Разред Grimmiales 

Сем. Grimmiaceae Arn. 

26. Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich. 

27. Grimmia atrata Miel. ex Hornsch. 

28. Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. 

29. Grimmia hartmanii Schimp. 

30. Grimmia incurva Schwa¨ gr. 

31. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 

32. Grimmia reflexidens Mu¨ ll.Hal. 

33. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. 

34. Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. 

Разред Dicranales 

Сем. Dicranaceae Schimp. 

35. Dicranum bonjeanii De Not. 

36. Dicranum scoparium Hedw. 

37. Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske 

38. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 

Сем. Ditrichaceae Limpr. 

39. Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton 

Сем. Rhabdoweisiaceae Limpr. 

40. Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech 

41. Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde 

42. Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. 

43. Kiaeria starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen 

Разред Pottiales 

Сем. Pottiaceae Schimp. 

44. Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 

45. Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra 

Разред Bryales 

Сем. Aulacomniaceae Schimp. 

46. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 

Сем. Bartramiaceae Schwägr. 

47. Bartramia hallerana Hedw. 
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48. Bartramia ithyphylla Brid. 

49. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 

50. Philonotis seriata Mitt. 

51. Philonotis tomentella Molendo 

Сем. Bryaceae Schwägr. 

52. Bryum archangelicum Bruch & Schimp. 

53. Bryum argenteum Hedw. 

54. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. 

55. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. 

56. Bryum schleicheri Schwägr. 

57. Bryum weigelii Spreng. 

Сем. Mielichhoferiaceae Schimp. 

58. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 

Сем. Plagiomniaceae T.J.Kop. 

59. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. 

Разред Hypnales 

Сем. Amblystegiaceae Kindb. 

60. Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen 

61. Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderp. 

62. Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra 

63. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 

Сем. Brachytheciaceae Schimp. 

64. Brachythecium rivulare Schimp. 

Сем. Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw 

65. Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs 

66. Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers 

67. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs 

68. Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske 

69. Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs 

Сем. Climaciaceae Kindb. 

70. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 

Сем. Fontinalaceae Schimp. 

71. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin 

72. Fontinalis antypiretica Hedw. 

Сем. Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch. 

73. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 

74. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 

Сем. Hypnaceae Schimp. 

75. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 

76. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs 

Сем. Pterigynandraceae Schimp. 

77. Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. 

 

5. Списъци на консервационно значимите видове мъхове в ПП „Витоша“. 
На територията на ПП „Витоша“ са установени 75 вида мъхове с консервационно значение. В 

Червения списък на мъховете в България са включени 54 вида: 3 Критично застрашени (CR), 12 

Застрашени (EN), 31 Уязвими (VU), 7 Почти застрашени (NT) и един с категорията Недостатъчно 

проучен (DD) (Natcheva & al 2006). Два вида са включени в Приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) и Приложение II на Директива 92/43 на ЕС (ДМ) и Бернската 

конвенция (БК). Всички видове от р. Sphagnum (23) са включени в Приложение 2а на Закона за 
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биологичното разнообразие. Шест вида са включени в европейския Червен списък на редките 

мъхове (ECCB 1995): 3 с категорията Рядък (R), 1 Уязвим (V) и 2 Недостатъчно проучен (K). 

 
Вид Червен 

списък 
Друг 
природозащитен 
статут 

Отдел Marchantiophyta 
1. Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. ex Loeske CR  

2. Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. DD  

3. Cephalozia catenulata R.M. Schust. EN  

4. Cephaloziella rubella (Nees) Schiffn. EN  

5. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun EN  

6. Riccia glauca L. EN  

7. Marchantia polymorpha subsp. montivagans Bischl. 

& Boisselier 

NT  

8. Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) Müll. 

Frib. 

VU  

9. Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. 

& Loeske 

VU  

10. Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. VU  

11. Jungermannia confertissima Nees VU  

12. Jungermannia pumila With. VU  

13. Riccardia incurvata Lindb. VU  

14. Riccardia multifida (L.) Gray VU  

15. Scapania paludicola Loeske & Müll. Frib. VU  

16. Отдел Bryophyta 
17. Brachythecium geheebii Milde EN R 

18. Bryum archangelicum Bruch & Schimp. NT  

19. Bryum cyclophyllum (Schwa¨ gr.) Bruch & Schimp. EN  

20. Bryum mildeanum Jur. EN  

21. Bryum gemmiparum De Not. VU  

22. Bryum weigelii Spreng. VU  

23. Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. 

exMoug. & Nestl. 

NT ЗБР(прил. 2), ДМ, 

БК  

V 

24. Cheilothela chloropus (Brid.) Broth. VU  

25. Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. VU  

26. Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) 

C.E.O.Jensen 

EN  

27. Dicranum bergeri Blandow. EN  

28. Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs VU  

29. Grimmia montana Bruch & Schimp. VU  

30. Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad. VU  

31. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs VU ЗБР (прил. 2), 

ДМ, БК 

K 

32. Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst. CR  

33. Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. VU  
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34. Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex I.Hagen VU  

35. Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo VU  

36. Meesia uliginosa Hedw. VU  

37. Mielichhoferia mielichhoferiana (Funck) Loeske VU K 

38. Orthotrichum patens Bruch ex Brid. NT  

39. Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. NT  

40. Orthotrichum stellatum Brid. EN R 

41. Orthotrichum urnigerum Myrin VU  

42. Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske VU R 

43. Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb. VU  

44. Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. VU  

45. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. VU  

46. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. VU  

47. Sciuro-hypnum latifolium (Kindb.) Ignatov & 

Huttunen 

VU  

48. Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & 

Huttunen 

VU  

49. Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp. NT  

50. Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. VU  

51. Sphagnum subnitens Sjors VU  

52. Sphagnum sp. (23 вида)  ЗБР(прил. 2a) 

53. Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. NT  

54. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske EN  

55. Trematodon ambiguus (Hedw.) Bruch & Schimp. CR  

56. Ulota crispa (Hedw.) Brid. EN  

57. Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar EN  

58. Weissia wimmerana (Sendtn.) Bruch & Schimp. VU  
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1.14.3. Висши растения 

проф. д-р Александър Ташев 
 

1. Кратка литературна справка за изследванията на висшите растения в ПП „Витоша“. 
За висшата флора на Витоша има относително голямо количество литературни данни. Още през 

1930 е издадена „Флора на Витоша планина” (Урумов 1930) в която е представен списък на около 

1800 вида, подвида, вариетети и форми. Тя не е могла да бъде използвана като определител на 

флората на планината. През 1963 година е публикувана „Флора на Витоша” (Китанов, Пенев 

1963). Това е един много удобен определител с кратко описание и илюстрации на 1489 вида от 496 

рода и 96 семейства. В периода 2000-2012 гг. излизат 4 издания на „Конспект на висшата флора на 

България” (Асьов и др. 2000, 2001, 2006, 2012) в който е посочено разпределението на висшите 

растения по флористични райони и подрайони на България. Според последното издание на 

„Конспекта”, на Витоша са разпространени 1909 вида висши растения. 

 

2. Непълноти в знанията. 

Ненапълно проучен по отношение на висшата флора се счита районът на Боснешкия карст. По-

слабо проучени са и южните склонове на Витоша в сравнение с останалите части на планината. 

Необходимо е потвърждаване на находищата на някои консервационно значими видове, които са 

съобщавани еднократно за Витоша с неясно посочени находища. 

 

3. Пълен азбучен списък на известните висширастения на Витоша. 

Таблица. Азбучен списък на видовете от висшата флора на ПП „Витоша” 
 

№ Род Вид Автор Семейство 
1 Abies alba Mill. Pinaceae 

2 Acer campestre L. Aceraceae 

3 Acer heldreichii Orph. Aceraceae 

4 Acer hyrcanum 

Fisch. & C. A. 

Mey. Aceraceae 

5 Acer negundo L. Aceraceae 

6 Acer platanoides L. Aceraceae 

7 Acer tataricum L. Aceraceae 
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8 Achillea chrysocoma Friv. Asteraceae 

9 Achillea clypeolata Sm. Asteraceae 

10 Achillea coarctata Poir. Asteraceae 

11 Achillea ageratifolia (Sm.) Boiss. Asteraceae 

12 Achillea collina J. Becker ex Rchb. Asteraceae 

13 Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. Asteraceae 

14 Achillea lingulata Waldst. & Kit. Asteraceae 

15 Achillea distans 

Waldst. & Kit. ex 

Willd. Asteraceae 

16 Achillea millefolium L. Asteraceae 

17 Achillea grandifolia Friv. Asteraceae 

18 Achillea multifida (DC.) Boiss. Asteraceae 

19 Achillea nobilis L. Asteraceae 

20 Achillea pannonica Scheele Asteraceae 

21 Achillea pseudopectinata Janka Asteraceae 

22 Achillea setacea Waldst. & Kit. Asteraceae 

23 Acinos alpinus (L.) Moench Lamiaceae 

24 Acinos arvensis (Lam.) Dandy Lamiaceae 

25 Acinos suaveolens (Sm.) Don Lamiaceae 

26 Actaea spicata L. Ranunculaceae 

27 Aconitum anthora 

 

Ranunculaceae 

28 Aconitum lycoctonum L. Ranunculaceae 

29 Aconitum variegatum L. Ranunculaceae 

30 Adonis aestivalis L. Ranunculaceae 

31 Adonis flammea Jacq. Ranunculaceae 

32 Adonis vernalis L. Ranunculaceae 

33 Aegilops cylindrica Host Poaceae 

34 Aegilops triuncialis L. Poaceae 

35 Adoxa moschatellina L. Adoxaceae 

36 Aegopodium podagraria L. Apiaceae 

37 Aethusa cynapium L. Apiaceae 

38 Agrimonia eupatoria L. Rosaceae 

39 Agrimonia procera Wallr. Poaceae 

40 Agrostis canina L. Poaceae 

41 Agrostis capillaris L. Poaceae 

42 Agrostis castellana Boiss. & Reut. Poaceae 
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43 Agrostis rupestris All. Poaceae 

44 Agropyron cristatum (L.) Gaertn Poaceae 

45 Agrostemma githago L. Caryophyllaceae 

46 Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Lamiaceae 

47 Ajuga genevensis L. Lamiaceae 

48 Ajuga laxmannii (L.) Benth. Lamiaceae 

49 Ajuga pyramidalis L. Lamiaceae 

50 Ajuga reptans L. Lamiaceae 

51 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Simaroubaceae 

52 Aira elegantissima Schur Poaceae 

53 Alcea pallida 

(Waldst. & Kit. ex 

Willd.) Waldst. et 

Kit. Malvaceae 

54 Alchemilla bulgarica Rothm. Rosaceae 

55 Alchemilla erythropoda Juz Rosaceae 

56 Alchemilla flabellata Buser Rosaceae 

57 Alchemilla glabra Neygenf. Rosaceae 

58 Alchemilla glaucescens Wallr. Rosaceae 

59 Alchemilla gorcensis Pawl. Rosaceae 

60 Alchemilla monticola Opiz Rosaceae 

61 Alchemilla lunaria 

 

Rosaceae 

62 Alchemilla obtusa Buser Rosaceae 

63 Alchemilla reniformis Buser Rosaceae 

64 Alchemilla subcrenata Buser Rosaceae 

65 Alchemilla xanthochlora Rothm. Rosaceae 

66 Alisma gramineum Lej. Alismataceae 

67 Alisma lanceolatum With. Alismataceae 

68 Alisma 

plantago-

aquatica L. Alismataceae 

69 Alliaria petiolata 

(M. Bieb.) Cavara 

& Grande Brassicaceae 

70 Allium albidum Fisch.ex M. Bieb. Liliaceae 

71 Allium carinatum L. Liliaceae 

72 Allium cirrhosum Vandas Liliaceae 

73 Allium guttatum (Steven) Regel Liliaceae 

74 Allium cupani Raf. Liliaceae 

75 Allium flavum L. Liliaceae 



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 

| 216 

76 Allium melanantherum Pan�i� Liliaceae 

77 Allium paczoskianum Tuzson Liliaceae 

78 Allium moschatum L. Liliaceae 

79 Allium rotundum L. Liliaceae 

80 Allium schoenoprasum L. Liliaceae 

81 Allium ursinum L. Liliaceae 

82 Allium scorodoprasum L. Liliaceae 

83 Allium sphaerocephalon L. Liliaceae 

84 Allium victoriale L. Liliaceae 

85 Alopecurus geniculatus L. Poaceae 

86 Alopecurus gerardii Vill. Poaceae 

87 Alopecurus myosuroides Huds. Poaceae 

88 Alopecurus aequalis Sobol. Poaceae 

89 Alopecurus pratensis L. Poaceae 

90 Alopecurus rendlei Eig Poaceae 

91 Alopecurus riloensis (Hack.) Paw�. Poaceae 

92 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae 

93 Alnus incana (L.) Moench Betulaceae 

94 Alnus viridis (Chaix) DC. Betulaceae 

95 Alyssum alyssoides (L.) L. Brassicaceae 

96 Alyssum campestre L. Brassicaceae 

97 Alyssum murale Waldst. & Kit. Brassicaceae 

98 Alyssum obtusifolium Steven ex DC. Brassicaceae 

99 Alyssum montanum L. Brassicaceae 

100 Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. Brassicaceae 

101 Alyssum strigosum Banks & Sol. Brassicaceae 

102 Althaea canabina L. Malvaceae 

103 Althaea hirsuta L. Malvaceae 

104 Althaea officinalis L. Malvaceae 

105 Amaranthus albus L. Amaranthaceae 

106 Amaranthus blitoides Watson Amaranthaceae 

107 Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae 

108 Amaranthus lividus L. Amaranthaceae 

109 Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae 

110 Amaranthus graecizans L. Amaranthaceae 



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 

| 217 

111 Amelanchier ovalis Medicus Rosaceae 

112 Amygdalus nana L. Rosaceae 

113 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orchidaceae 

114 Anagalis arvensis L. Primulaceae 

115 Anagalis minima (L.) Krause Primulaceae 

116 Anchusa azurea Mill. Boraginaceae 

117 Anchusa barrelieri (All.) Vitman Boraginaceae 

118 Anchusa ochroleuca M. Bieb. Boraginaceae 

119 Anchusa officinalis L. Boraginaceae 

120 Androsace elongata L. Primulaceae 

121 Androsace maxima L. Primulaceae 

122 Anemone ranunculoides L. Ranunculaceae 

123 Anemone narcissiflora L. Ranunculaceae 

124 Anemone nemorosa L. Ranunculaceae 

125 Angelica pancicii Vandas Apiaceae 

126 Angelica archangelica L. Apiaceae 

127 Angelica sylvestris L. Apiaceae 

128 Antennaria dioica (L.) Gaertn. Asteraceae 

129 Anthemis austriaca Jacq. Asteraceae 

130 Anthemis cotula L. Asteraceae 

131 Anthemis arvensis L. Asteraceae 

132 Anthemis macrantha Heuff. Asteraceae 

133 Anthemis ruthenica M. Bieb. Asteraceae 

134 Anthemis tenuiloba (DC.) R. Fern. Asteraceae 

135 Anthemis tinctoria L. Asteraceae 

136 Anthericum ramosum L. Liliaceae 

137 Anthoxanthum odoratum L. Poaceae 

138 Anthyllis aurea Welden Fabaceae 

139 Anthyllis vulneraria L. Fabaceae 

140 Anthriscus caucalis M. Bieb. Apiaceae 

141 Anthriscus cereifolium (L.) Hoffm. Apiaceae 

142 Anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng. Apiaceae 

143 Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke Apiaceae 

144 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Apiaceae 

145 Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Poaceae 
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146 Apium repens (Jacq.) Lag. Apiaceae 

147 Aphanes arvensis L. Rosaceae 

148 Aquilegia aurea Janka Ranunculaceae 

149 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Brassicaceae 

150 Arabis auriculata Lam. Brassicaceae 

151 Arabis hirsuta (L.) Scop. Brassicaceae 

152 Arabis nova Vill. Brassicaceae 

153 Arabis procurrens Waldst. & Kit. Brassicaceae 

154 Arabis glabra (L.) Bernh. Brassicaceae 

155 Arabis sagittata (Bertol.) DC. Brassicaceae 

156 Arabis turrita L. Brassicaceae 

157 Arctium lappa L. Asteraceae 

158 Arctium minus Bernh. Asteraceae 

159 Arctium tomentosum Mill. Asteraceae 

160 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Ericaceae 

161 Aremonia agrimonoides (L.) DC. Rosaceae 

162 Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. Caryophyllaceae 

163 Arenaria biflora L. Caryophyllaceae 

164 Arenaria serpyllifolia L. Caryophyllaceae 

165 Aristolochia clematitis L. Aristolochiaceae 

166 Armeria rumelica Boiss. Plumbaginaceae 

167 Artemisia annua L. Asteraceae 

168 Arrhenatherum elatius 

(L.) P. Beauv. ex J. 

& C. Presl Poaceae 

169 Artemisia campestris L. Asteraceae 

170 Artemisia absinthium L. Asteraceae 

171 Artemisia scoparia Waldst. & Kit. Asteraceae 

172 Artemisia vulgaris L. Asteraceae 

173 Arum maculatum L. Araceae 

174 Asarum europaeum L. Aristolochiaceae 

175 Asparagus officinalis L. Liliaceae 

176 Asparagus tenuifolius Lam. Liliaceae 

177 Asperugo procumbens L. Boraginaceae 

178 Asperula cynanchica L. Rubiaceae 

179 Asperula aristata L. f. Rubiaceae 

180 Asperula arvensis L. Rubiaceae 
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181 Asperula purpurea (L.) Ehrend. Rubiaceae 

182 Asperula rumelica Boiss. Rubiaceae 

183 Asperula taurina L. Rubiaceae 

184 Asperula tinctoria L. Rubiaceae 

185 Asphodeline lutea (L.) Rchb. Liliaceae 

186 Asphodeline taurica 

(Pall. ex M. Bieb.) 

Kunth Liliaceae 

187 Asphodelus albus Mill. Liliaceae 

188 Asplenium 

adianthum-

nigrum L. Aspleniaceae 

189 Asplenium fissum Kit. ex Willd. Aspleniaceae 

190 Asplenium trichomanes L. Aspleniaceae 

191 Asplenium viride Huds. Aspleniaceae 

192 Asplenium ruta-muraria L. Aspleniaceae 

193 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Aspleniaceae 

194 Aster amellus L. Asteraceae 

195 Aster linosyris (L.) Bernh. Asteraceae 

196 Astragalus cicer L. Fabaceae 

197 Astragalus depressus L. Fabaceae 

198 Astragalus onobrychis L. Fabaceae 

199 Astragalus glycyphylloides DC. Fabaceae 

200 Astragalus glycyphyllos L. Fabaceae 

201 Astrantia major L. Apiaceae 

202 Asyneuma anthericoides (Janka) Bornm. Campanulaceae 

203 Asyneuma canescens 

(Waldst. & Kit.) 

Griseb. et Schenk Campanulaceae 

204 Asyneuma limonifolium (L.) Janch. Campanulaceae 

205 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz Athyriaceae 

206 Athyrium filix-femina (L.) Roth Athyriaceae 

207 Atriplex nitens Schkuhr Chenopodiaceae 

208 Atriplex hastata L. Chenopodiaceae 

209 Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. Chenopodiaceae 

210 Atriplex patula L. Chenopodiaceae 

211 Atriplex rosea L. Chenopodiaceae 

212 Atriplex tatarica L. Chenopodiaceae 

213 Atropa bella-donna L. Solanaceae 

214 Aurinia saxatilis (L.) Desv. Brassicaceae 
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215 Avena fatua L. Poaceae 

216 Avena ludoviciana Durieu Poaceae 

217 Avenula compressa 

(Heuffel) Sauer & 

Chmelitschek Poaceae 

218 Avenula planiculmis 

(Schrad.) Sauer & 

Chmelitschek Poaceae 

219 Avenula pubescens (Huds.) Dumort. Poaceae 

220 Avenula versicolor (Vill.) Lainz Poaceae 

221 Ballota nigra L. Lamiaceae 

222 Barbarea vulgaris R. Br. Brassicaceae 

223 Beckmannia eruciformis (L.) Host Poaceae 

224 Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. Poaceae 

225 Berberis vulgaris L. Berberidaceae 

226 Berteroa incana (L.) DC. Brassicaceae 

227 Berteroa obliqua (Sm.) DC. Brassicaceae 

228 Bellis perennis L. Asteraceae 

229 Berula erecta (Huds.) Coville Apiaceae 

230 Betonica officinalis L. Lamiaceae 

231 Betula pendula Roth Betulaceae 

232 Bidens cernua L. Asteraceae 

233 Bidens tripartita L. Asteraceae 

234 Bifora radians M. Bieb. Apiaceae 

235 Bistorta major Gray Polygonaceae 

236 Bistorta vivipara (L.) Gray Polygonaceae 

237 Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort. Polygonaceae 

238 Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort. Polygonaceae 

239 Botrychium lunaria (L.) Sw. Ophioglossaceae 

240 Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link Cyperaceae 

241 Bolboschoenus maritimus (L.) Pall. Cyperaceae 

242 Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. Asteraceae 

243 Brachypodium glaucovirens Murb. Poaceae 

244 Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. Poaceae 

245 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. Poaceae 

246 Brassica nigra (L.) Koch Brassicaceae 

247 Brassica rapa L. Brassicaceae 

248 Briza media L. Poaceae 

249 Bromus arvensis L. Poaceae 



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 

| 221 

250 Bromus inermis Leyss. Poaceae 

251 Bromus barcensis Simonk. Poaceae 

252 Bromus benekenii (Lange) Trimen Poaceae 

253 Bromus japonicus Thunb. Poaceae 

254 Bromus commutatus Schrad. Poaceae 

255 Bromus racemosus L. Poaceae 

256 Bromus moesiacus Velen. Poaceae 

257 Bromus ramosus Huds. Poaceae 

258 Bromus mollis L. Poaceae 

259 Bromus riparius Rehmann Poaceae 

260 Bromus scoparius L. Poaceae 

261 Bromus secalinus L. Poaceae 

262 Bromus squarrosus L. Poaceae 

263 Bromus sterilis L. Poaceae 

264 Bromus tectorum L. Poaceae 

265 Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb. Ericaceae 

266 Bryonia alba L. Cucurbitaceae 

267 Bunias orientalis L. Brassicaceae 

268 Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. Boraginaceae 

269 Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst. Boraginaceae 

270 Buglossoides sibthorpiana (Griseb.) Czerep. Boraginaceae 

271 Bupleurum apiculatum Friv. Apiaceae 

272 Bupleurum commutatum Boiss. & Balansa Apiaceae 

273 Bupleurum falcatum L. Apiaceae 

274 Bupleurum praealtum L. Apiaceae 

275 Bupleurum ranunculoides L. Apiaceae 

276 Bupleurum rotundifolium L. Apiaceae 

277 Bupleurum sibthorpianum Sm. Apiaceae 

278 Bupleurum tenuissimum L. Apiaceae 

279 Butomus umbellatus L. Butomaceae 

280 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth Poaceae 

281 Calamagrostis epigeios (L.) Roth Poaceae 

282 Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler Poaceae 

283 Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmel. Poaceae 

284 Calepina irregularis (Asso) Thell. Brassicaceae 
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285 Calamintha nepeta (L.) Savi Lamiaceae 

286 Calamintha sylvatica Bromf. Lamiaceae 

287 Callitriche cophocarpa Sendtn. Callitrichaceae 

288 Caltha laeta 

Schott, Nyman & 

Kotschy Ranunculaceae 

289 Caltha minor Mill. Ranunculaceae 

290 Caltha palustris L. Ranunculaceae 

291 Caltha alpestris 

Schott, Nyman & 

Kotschy Ranunculaceae 

292 Calystegia sepium (L.) R. Br. Convolvulaceae 

293 Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. Convolvulaceae 

294 Camelina rumelica Velen. Brassicaceae 

295 Camelina alyssum (Mill.) Thell. Brassicaceae 

296 Campanula alpina Jacq. Campanulaceae 

297 Campanula bononiensis L. Campanulaceae 

298 Campanula cervicaria L. Campanulaceae 

299 Campanula glomerata L. Campanulaceae 

300 Campanula lingulata Waldst. & Kit. Campanulaceae 

301 Campanula persicifolia L. Campanulaceae 

302 Campanula moesiaca Velen. Campanulaceae 

303 Campanula rapunculoides L. Campanulaceae 

304 Campanula rapunculus L. Campanulaceae 

305 Campanula patula L. Campanulaceae 

306 Campanula scutellata Griseb. Campanulaceae 

307 Campanula trachelium L. Campanulaceae 

308 Campanula transsilvanica Schur ex Andrae Campanulaceae 

309 Campanula sparsa Friv. Campanulaceae 

310 Campanula foliosa Ten. Campanulaceae 

311 Campanula hemschinica Koch Campanulaceae 

312 Campanula velebitica Borbás Campanulaceae 

313 Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Brassicaceae 

314 Cardamine amara L. Brassicaceae 

315 Cardamine bulbifera (L.) Crantz Brassicaceae 

316 Cardamine matthioli Moretti Brassicaceae 

317 Cardamine hirsuta L. Brassicaceae 

318 Cardamine impatiens L. Brassicaceae 

319 Cardamine resedifolia L. Brassicaceae 



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 

| 223 

320 Cardamine rivularis Schur Brassicaceae 

321 Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek Brassicaceae 

322 Cardaria draba (L.) Desv. Brassicaceae 

323 Carduus candicans Waldst. & Kit. Asteraceae 

324 Carduus acanthoides L. Asteraceae 

325 Carduus crispus L. Asteraceae 

326 Carduus thoermeri Weinm. Asteraceae 

327 Carduus kerneri Simonk. Asteraceae 

328 Carduus nutans L. Asteraceae 

329 Carduus personata (L.) Jacq. Asteraceae 

330 Carex acuta L. Cyperaceae 

331 Carex acutiformis Ehrh. Cyperaceae 

332 Carex atrata L. Cyperaceae 

333 Carex caryophyllea Latourr. Cyperaceae 

334 Carex bueckii Wimm. Cyperaceae 

335 Carex buxbaumii Wahlenb. Cyperaceae 

336 Carex curta Good. Cyperaceae 

337 Carex divisa Huds. Cyperaceae 

338 Carex digitata L. Cyperaceae 

339 Carex divulsa Stokes Cyperaceae 

340 Carex echinata Murr. Cyperaceae 

341 Carex distans L. Cyperaceae 

342 Carex hallerana Asso Cyperaceae 

343 Carex hartmanii Cajander Cyperaceae 

344 Carex flacca Schreb. Cyperaceae 

345 Carex heleonastes Ehrh. ex L. f. Cyperaceae 

346 Carex hirta L. Cyperaceae 

347 Carex hordeistichos Vill. Cyperaceae 

348 Carex lepidocarpa Tausch Cyperaceae 

349 Carex kitaibeliana Degen ex Bech. Cyperaceae 

350 Carex limosa L. Cyperaceae 

351 Carex laevigata Sm. Cyperaceae 

352 Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd. Cyperaceae 

353 Carex michelii Host Cyperaceae 

354 Carex ovalis Good. Cyperaceae 
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355 Carex magellanica Lam. Cyperaceae 

356 Carex montana L. Cyperaceae 

357 Carex pallescens L. Cyperaceae 

358 Carex muricata L. Cyperaceae 

359 Carex panicea L. Cyperaceae 

360 Carex nigra (L.) Rchb. Cyperaceae 

361 Carex paniculata L. Cyperaceae 

362 Carex otrubae Podp. Cyperaceae 

363 Carex pyrenaica Wahlenb. Cyperaceae 

364 Carex pilosa Scop. Cyperaceae 

365 Carex remota L. Cyperaceae 

366 Carex praecox Schreb. Cyperaceae 

367 Carex riparia Curtis Cyperaceae 

368 Carex rostrata Stokes Cyperaceae 

369 Carex sylvatica Huds. Cyperaceae 

370 Carex sempervirens Vill. Cyperaceae 

371 Carex tomentosa L. Cyperaceae 

372 Carex serotina Mérat Cyperaceae 

373 Carex tricolor Velen. Cyperaceae 

374 Carex spicata Huds. Cyperaceae 

375 Carex umbrosa Host Cyperaceae 

376 Carex vesicaria L. Cyperaceae 

377 Carpinus betulus L. Betulaceae 

378 Carpinus orientalis Mill. Betulaceae 

379 Carlina vulgaris L. Asteraceae 

380 Carlina acanthifolia All. Asteraceae 

381 Carthamus lanatus L. Asteraceae 

382 Carum carvi L. Apiaceae 

383 Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. Poaceae 

384 Caucalis platycarpos L. Apiaceae 

385 Centaurea affinis Friv. Asteraceae 

386 Centaurea alba L. Asteraceae 

387 Centaurea calcitrapa L. Asteraceae 

388 Centaurea biebersteinii DC. Asteraceae 

389 Centaurea chrysolepis Vis. Asteraceae 
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390 Centaurea cuneifolia Sm. Asteraceae 

391 Centaurea cyanus L. Asteraceae 

392 Centaurea diffusa Lam. Asteraceae 

393 Centaurea degeniana H. Wagner Asteraceae 

394 Centaurea indurata Janka Asteraceae 

395 Centaurea kotschyana Heuff. ex Koch Asteraceae 

396 Centaurea jacea L. Asteraceae 

397 Centaurea moesiaca 

Urum. & H. 

Wagner Asteraceae 

398 Centaurea nervosa Willd. Asteraceae 

399 Centaurea pallidior Halácsy Asteraceae 

400 Centaurea pannonica (Heuffel) Simonk. Asteraceae 

401 Centaurea rocheliana (Heuffel) Dostál Asteraceae 

402 Centaurea phrygia L. Asteraceae 

403 Centaurea salonitana Vis. Asteraceae 

404 Centaurea scabiosa L. Asteraceae 

405 Centaurea solstitialis L. Asteraceae 

406 Centaurea stoebe L. Asteraceae 

407 Centaurea stenolepis A. Kern. Asteraceae 

408 Centaurea triumfetti All. Asteraceae 

409 Centaurium erythraea Raf. Gentianaceae 

410 Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Gentianaceae 

411 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Orchidaceae 

412 Cephalanthera rubra (L.) Rich. Orchidaceae 

413 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Orchidaceae 

414 Cephalaria flava (Sm.) Szabó Dipsacaceae 

415 Cephalaria laevigata 

(Waldst. & Kit.) 

Schrad. Dipsacaceae 

416 Cephalaria transsylvanica 

(L.) Roem. & 

Schult. Dipsacaceae 

417 Cephalaria uralensis 

(Murr.) Roem. & 

Schult. Dipsacaceae 

418 Cerastium arvense L. Caryophyllaceae 

419 Cerastium banaticum (Rochel) Heuff. Caryophyllaceae 

420 Cerastium cerastoides (L.) Britton Caryophyllaceae 

421 Cerastium moesiacum Friv. Caryophyllaceae 

422 Cerastium dubium (Bast.) Guépin Caryophyllaceae 

423 Cerastium fontanum Baumg. Caryophyllaceae 
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424 Cerastium glomeratum Thuill. Caryophyllaceae 

425 Cerastium rectum Friv. Caryophyllaceae 

426 Cerastium semidecandrum L. Caryophyllaceae 

427 Cerastium tauricum Spreng. Caryophyllaceae 

428 Cerastium tenoreanum Ser. Caryophyllaceae 

429 Chaenorhinum minus (L.) Lange Scrophulariaceae 

430 Chaerophyllum aureum L. Apiaceae 

431 Chaerophyllum bulbosum L. Apiaceae 

432 Chaerophyllum bulbosum L. Apiaceae 

433 Chaerophyllum byzantinum Boiss. Apiaceae 

434 Chaerophyllum hirsutum L. Apiaceae 

435 Chaerophyllum temulentum L. Apiaceae 

436 Cerinthe glabra Mill. Boraginaceae 

437 Cerinthe glabra Mill. Boraginaceae 

438 Cerinthe minor L. Boraginaceae 

439 Ceterach officinarum DC. Aspleniaceae 

440 Chamaecytisus calcareus (Velen.) Kuzmanov Fabaceae 

441 Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. Fabaceae 

442 Chamaecytisus albus (Hack.) Rothm. Fabaceae 

443 Chamaecytisus austriacus (L.) Link Fabaceae 

444 Chamaecytisus banaticus 

(Griseb. & Schenk) 

Rothm. Fabaceae 

445 Chamaecytisus glaber (L. f.) Rothm. Fabaceae 

446 Chamaecytisus heuffelii (Wierzb.) Rothm. Fabaceae 

447 Chamaecytisus hirsutus (L.) Link Fabaceae 

448 Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm. Fabaceae 

449 Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. Fabaceae 

450 Chamaecytisus supinus (L.) Link Fabaceae 

451 Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs Fabaceae 

452 Chelidonium majus L. Papaveraceae 

453 Chamomilla recutita (L.) Rauscher Asteraceae 

454 Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. Asteraceae 

455 Chenopodium album L. Chenopodiaceae 

456 Chenopodium bonus-henricus L. Chenopodiaceae 

457 Chenopodium hybridum L. Chenopodiaceae 

458 Chenopodium botrys L. Chenopodiaceae 
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459 Chenopodium murale L. Chenopodiaceae 

460 Chenopodium ficifolium Sm. Chenopodiaceae 

461 Chenopodium opulifolium 

Schrad. ex Koch & 

Ziz Chenopodiaceae 

462 Chenopodium glaucum L. Chenopodiaceae 

463 Chenopodium polyspermum L. Chenopodiaceae 

464 Chenopodium rubrum L. Chenopodiaceae 

465 Chenopodium schraderianum Schult. Chenopodiaceae 

466 Chenopodium urbicum L. Chenopodiaceae 

467 Chenopodium virgatum L. Chenopodiaceae 

468 Chenopodium vulvaria L. Chenopodiaceae 

469 Chondrilla juncea L. Asteraceae 

470 Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Poaceae 

471 Chrysosplenium alternifolium L. Saxifragaceae 

472 Cichorium inthybus L. Asteraceae 

473 Cicerbita alpina Wallr. Asteraceae 

474 Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. Asteraceae 

475 Circaea luteciana L. Onagraceae 

476 Cirsium candelabrum Griseb. Asteraceae 

477 Cirsium canum (L.) All. Asteraceae 

478 Cirsium appendiculatum Griseb. Asteraceae 

479 Cirsium creticum (Lam.) D'Urv. Asteraceae 

480 Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae 

481 Cirsium heterotrichum Pan�i� Asteraceae 

482 Cirsium ligulare Boiss. Asteraceae 

483 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Asteraceae 

484 Clematis vitalba L. Ranunculaceae 

485 Clematis alpina (L.) Mill. Ranunculaceae 

486 Clematis viticella L. Ranunculaceae 

487 Clematis flammula L. Ranunculaceae 

488 Clematis integrifolia L. Ranunculaceae 

489 Clematis recta L. Ranunculaceae 

490 Clinopodium vulgare L. Lamiaceae 

491 Colchicum autumnale L. Liliaceae 

492 Coeloglossum viride (L.) Hartm. Orchidaceae 

493 Comandra elegans 

(Rochel ex Rchb.) 

Rchb. f. Santalaceae 

494 Conium maculatum L. Apiaceae 
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495 Consolida regalis Gray Ranunculaceae 

496 Convallaria majalis L. Liliaceae 

497 Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

498 Convolvulus cantabrica L. Convolvulaceae 

499 Conyza canadensis (L.) Cronquist Asteraceae 

500 Conringia austriaca (Jacq.) Sweet Brassicaceae 

501 Conringia orientalis (L.) Dumort Brassicaceae 

502 Corallorhiza trifida Châtel Orchidaceae 

503 Coronilla emerus L. Fabaceae 

504 Coronilla scorpioides (L.) C. Koch Fabaceae 

505 Coronilla varia L. Fabaceae 

506 Cornus mas L. Cornaceae 

507 Cornus sanguinea L. Cornaceae 

508 Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. Brassicaceae 

509 Corothamnus agnipilus (Velen.) Klásk. Fabaceae 

510 Corydalis marschalliana (Pall.) Pers. Papaveraceae 

511 Corydalis slivenensis Velen. Papaveraceae 

512 Corydalis solida (L.) Schwarz Papaveraceae 

513 Corydalis bulbosa (L.) DC. Papaveraceae 

514 Corylus avellana L. Betulaceae 

515 Corylus colurna L. Betulaceae 

516 Cotoneaster integerrimus Medicus Rosaceae 

517 Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch Rosaceae 

518 Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae 

519 Crataegus rhipidophylla Gand. Rosaceae 

520 Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kern. Asteraceae 

521 Crepis foetida L. Asteraceae 

522 Crepis biennis L. Asteraceae 

523 Crepis sancta (L.) Babc. Asteraceae 

524 Crepis paludosa (L.) Moench Asteraceae 

525 Crepis setosa Haller f. Asteraceae 

526 Crepis praemorsa (L.) Tausch Asteraceae 

527 Crepis pulchra L. Asteraceae 

528 Crepis tectorum L. Asteraceae 

529 Crepis viscidula Froel Asteraceae 
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530 Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert Iridaceae 

531 Crocus flavus Weston Iridaceae 

532 Crocus biflorus Mill. Iridaceae 

533 Crocus veluchensis Herbert Iridaceae 

534 Cruciata glabra (L.) Ehrend. Rubiaceae 

535 Cruciata laevipes Opiz Rubiaceae 

536 Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. Rubiaceae 

537 Crucianella angustifolia L. Rubiaceae 

538 Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 

Cryptogrammacea

e 

539 Crupina vulgaris Cass. Asteraceae 

540 Cucubalus baccifer L. Caryophyllaceae 

541 Crypsis alopecuroides 

(Piller & Mitterp.) 

Schrad. Poaceae 

542 Cuscuta campestris Yunck. Cuscutaceae 

543 Cuscuta epithymum (L.) L. Cuscutaceae 

544 Cuscuta europaea L. Cuscutaceae 

545 Cuscuta monogyna Vahl Cuscutaceae 

546 Cyclamen hederifolium Aiton Primulaceae 

547 Cynoglossum officinale L. Boraginaceae 

548 Cynoglossum creticum Mill. Boraginaceae 

549 Cynoglossum hungaricum Simonk. Boraginaceae 

550 Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 

551 Cynosurus cristatus L. Poaceae 

552 Cynosurus echinatus L. Poaceae 

553 Cyperus fuscus L. Cyperaceae 

554 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Athyriaceae 

555 Dactylis glomerata L. Poaceae 

556 Dactylorhiza cordigera (Fries) Sóo Orchidaceae 

557 Dactylorhiza incarnata (L.) Sóo Orchidaceae 

558 Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Sóo Orchidaceae 

559 Dactylorhiza sambucina (L.) Sóo Orchidaceae 

560 Danthonia alpina Vest Poaceae 

561 Daphne mezereum L. Thymeleaceae 

562 Daucus carota L. Apiaceae 

563 Dasypyrum villosum (L.) Cand. Poaceae 

564 Datura stramonium L. Solanaceae 
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565 Delphinium fissum Waldst. & Kit. Ranunculaceae 

566 Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. Poaceae 

567 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl Brassicaceae 

568 Dianthus armeria L. Caryophyllaceae 

569 Dianthus barbatus L. Caryophyllaceae 

570 Dianthus cartusianorum L. Caryophyllaceae 

571 Dianthus cruentus Griseb. Caryophyllaceae 

572 Dianthus giganteus D'Urv. Caryophyllaceae 

573 Dianthus microlepis Boiss. Caryophyllaceae 

574 Dianthus pelviformis Heuff. Caryophyllaceae 

575 Dianthus puberulus (Sm.) A. Kern. Caryophyllaceae 

576 Dianthus moesiacus Vis. & Pan�i� Caryophyllaceae 

577 Dianthus quadrangulus Velen. Caryophyllaceae 

578 Dianthus superbus L. Caryophyllaceae 

579 Dianthus trifasciculatus Kit. Caryophyllaceae 

580 Dianthus tristis Velen. Caryophyllaceae 

581 Dianthus urumoffii Stoj. & Acht. Caryophyllaceae 

582 Dichanthium ischaemum (L.) Roberty Poaceae 

583 Digitalis grandiflora Mill. Scrophulariaceae 

584 Digitalis lanata Ehrh. Scrophulariaceae 

585 Digitalis ferruginea L. Scrophulariaceae 

586 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Poaceae 

587 Diplotaxis viminea (L.) DC. Brassicaceae 

588 Diplotaxis muralis (L.) DC. Brassicaceae 

589 Diphasiastrum alpinum (L.) Holub Lycopodiaceae 

590 Dipsacus fullonum L. Dipsacaceae 

591 Dipsacus laciniatus L. Dipsacaceae 

592 Dipsacus pilosus L. Dipsacaceae 

593 Doronicum austriacum Jacq. Asteraceae 

594 Doronicum columnae Ten. Asteraceae 

595 Doronicum hungaricum Rchb. Asteraceae 

596 Dorycnium herbaceum Vill. Fabaceae 

597 Draba lasiocarpa Rochel Brassicaceae 

598 Draba muralis L. Brassicaceae 

599 Drosera rotundifolia L. Droseraceae 
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600 Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs Aspidiaceae 

601 Dryopteris expansa 

(C. Presl) Fraser-

Jenk. & Jermy Aspidiaceae 

602 Dryopteris filix-mas (L.) Schott Aspidiaceae 

603 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Poaceae 

604 Echinops ritro L. Asteraceae 

605 Echinops banaticus Rochel ex Schrad. Asteraceae 

606 Echinops sphaerocephalus L. Asteraceae 

607 Echinops microcephallus Sm. Asteraceae 

608 Echium italicum L. Boraginaceae 

609 Echium russicum J. F. Gmel. Boraginaceae 

610 Echium vulgare L. Boraginaceae 

611 Eleocharis palustris (L.) R. Br. Cyperaceae 

612 Eleocharis quinqueflora 

(Hartm.) O. 

Schwartz Cyperaceae 

613 Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Cyperaceae 

614 Elymus caninus (L.) L. Poaceae 

615 Elymus hispidus (Opiz) Melderis Poaceae 

616 Elymus repens (L.) Gould. Poaceae 

617 Elodea nuttallii 

(Planch.) H. St. 

John. Hydrocharitaceae 

618 Epilobium alsinifolium Vill. Onagraceae 

619 Epilobium anagallidifolium Lam. Onagraceae 

620 Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri Onagraceae 

621 Epilobium angustifolium L. Onagraceae 

622 Epilobium montanum L. Onagraceae 

623 Epilobium collinum C. C. Gmel. Onagraceae 

624 Epilobium dodonaei Vill. Onagraceae 

625 Epilobium obscurum Schreb. Onagraceae 

626 Epilobium hirsutum L. Onagraceae 

627 Epilobium nutans F. W. Schmidt Onagraceae 

628 Epilobium palustre L. Onagraceae 

629 Epilobium parviflorum Schreb. Onagraceae 

630 Epilobium roseum Schreb. Onagraceae 

631 Epilobium tetragonum L. Onagraceae 

632 Epipactis gracilis P. & H. Baumann Orchidaceae 

633 Epipactis helleborine (L.) Crantz Orchidaceae 
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634 Epipactis leptochila (Godfery) Godfery Orchidaceae 

635 Epipactis palustris (L.) Crantz Orchidaceae 

636 Epipactis pontica Taubenheim Orchidaceae 

637 Equisetum arvense L. Equisetaceae 

638 Equisetum fluviatile L. Equisetaceae 

639 Equisetum hyemale L. Equisetaceae 

640 Equisetum palustre L. Equisetaceae 

641 Equisetum ramosissimum Desf. Equisetaceae 

642 Equisetum sylvaticum L. Equisetaceae 

643 Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae 

644 Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. Poaceae 

645 Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo Poaceae 

646 Eragrostis minor Host Poaceae 

647 Erigeron acer L. Asteraceae 

648 Eriophorum angustifolium Roth Cyperaceae 

649 Eriophorum gracile Koch ex Roth Cyperaceae 

650 Eriophorum latifolium Hoppe Cyperaceae 

651 Eriophorum vaginatum L. Cyperaceae 

652 Erophila verna (L.) Chevall. Brassicaceae 

653 Eryngium campestre L. Apiaceae 

654 Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Geraniaceae 

655 Erysimum diffusum Ehrh. Brassicaceae 

656 Erysimum cuspidatum (M. Bieb.) DC. Brassicaceae 

657 Erysimum repandum L. Brassicaceae 

658 Erysimum crassistylum C. Presl Brassicaceae 

659 Erythronium dens-canis L. Liliaceae 

660 Eupatorium cannabinum L. Asteraceae 

661 Euphorbia agraria M. Bieb. Euphorbiaceae 

662 Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae 

663 Euphorbia amygdaloides L. Euphorbiaceae 

664 Euphorbia esula L. Euphorbiaceae 

665 Euphorbia exigua L. Euphorbiaceae 

666 Euphorbia barrelieri Savi Euphorbiaceae 

667 Euphorbia falcata L. Euphorbiaceae 

668 Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae 
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669 Euphorbia nicaeensis All. Euphorbiaceae 

670 Euphorbia niciciana Borbás Euphorbiaceae 

671 Euphorbia salicifolia Host Euphorbiaceae 

672 Euphorbia serrulata Thuill. Euphorbiaceae 

673 Euphorbia plathyphyllos L. Euphorbiaceae 

674 Euphorbia velenovskyi Bornm. Euphorbiaceae 

675 Euphorbia villosa Waldst. & Kit. Euphorbiaceae 

676 Euphrasia montana Jord. Scrophulariaceae 

677 Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. Scrophulariaceae 

678 Euphrasia pectinata Ten. Scrophulariaceae 

679 Euphrasia picta Wimm. Scrophulariaceae 

680 Euphrasia liburnica Wettst. Scrophulariaceae 

681 Euphrasia rostkoviana Hayne Scrophulariaceae 

682 Euphrasia minima Jacq. ex DC. Scrophulariaceae 

683 Euphrasia salisburgensis Funck Scrophulariaceae 

684 Euphrasia stricta D. Wolff. Scrophulariaceae 

685 Evonymus europaeus L. Celastraceae 

686 Evonymus latifolius (L.) Mill. Celastraceae 

687 Evonymus verrucosus Scop. Celastraceae 

688 Fagus sylvatica L. Fagaceae 

689 Falcaria vulgaris Bernh. Apiaceae 

690 Fallopia japonica 

 

Polygonaceae 

691 Ferulago campestris (Besser) Grecescu Apiaceae 

692 Ferulago sylvatica (Besser) Rchb. Apiaceae 

693 Festuca altissima All. Poaceae 

694 Festuca arundinacea Schreb. Poaceae 

695 Festuca airoides Lam. Poaceae 

696 Festuca dalmatica (Hack.) K. Richt. Poaceae 

697 Festuca heterophylla Lam. Poaceae 

698 Festuca diffusa Dumort. Poaceae 

699 Festuca drymeja Mert & Koch Poaceae 

700 Festuca gigantea (L.) Vill. Poaceae 

701 Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. Poaceae 

702 Festuca nigrescens Lam. Poaceae 

703 Festuca picturata Pils. Poaceae 
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704 Festuca rubra L. Poaceae 

705 Festuca pratensis L. Poaceae 

706 Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin Poaceae 

707 Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin Poaceae 

708 Festuca valida (Uechtr.) Pénzes Poaceae 

709 Festulolium loliaceum (Hudson) P. Fourn. Poaceae 

710 Filaginella uliginosa (L.) Opiz Asteraceae 

711 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae 

712 Filipendula vulgaris Moench Rosaceae 

713 Filago lutescens Jord. Asteraceae 

714 Filago vulgaris Lam. Asteraceae 

715 Fragaria moschata Duchesne Rosaceae 

716 Fragaria vesca L. Rosaceae 

717 Fragaria viridis Duchesne Rosaceae 

718 Frangula alnus Mill. Rhamnaceae 

719 Fraxinus ornus L. Oleaceae 

720 Fritillaria orientalis Adams Liliaceae 

721 Fumana procumbens 

(Dunal) Gren. & 

Godr. Cistaceae 

722 Fumaria rostellata Knaf Papaveraceae 

723 Fumaria schleicheri Soy.-Will. Papaveraceae 

724 Fumaria officinalis L. Papaveraceae 

725 Fumaria vaillantii Loisel. Papaveraceae 

726 Gagea arvensis (Pers.) Dumort. Liliaceae 

727 Gagea minima (L.) Ker Gawl. Liliaceae 

728 Gagea pratensis (Pers.) Dumort. Liliaceae 

729 Gagea lutea (L.) Ker Gawl. Liliaceae 

730 Galega officinalis L. Fabaceae 

731 Galeopsis bifida Boenn. Lamiaceae 

732 Galeopsis ladanum L. Lamiaceae 

733 Galeopsis speciosa Mill. Lamiaceae 

734 Galeopsis tetrahit L. Lamiaceae 

735 Galanthus elwesii Hook. f. Amaryllidaceae 

736 Galium album Mill. Rubiaceae 

737 Galium aparine L. Rubiaceae 

738 Galium divaricatum Pourret ex Lam. Rubiaceae 
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739 Galium elongatum C. Presl Rubiaceae 

740 Galium flavescens Borbás Rubiaceae 

741 Galium lucidum All. Rubiaceae 

742 Galium odoratum (L.) Scop. Rubiaceae 

743 Galium pseudoaristatum Schur Rubiaceae 

744 Galium palustre L. Rubiaceae 

745 Galium rivale (Sm.) Griseb. Rubiaceae 

746 Galium tenuissimum M. Bieb. Rubiaceae 

747 Galium tricornutum Dandy Rubiaceae 

748 Galium schultesii Vest Rubiaceae 

749 Galium procurrens 

Echrend. (само 

Витоша и 

Славянка) Rubiaceae 

750 Galium verum L. Rubiaceae 

751 Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 

752 Genista carinalis Griseb. Fabaceae 

753 Genista depressa M. Bieb. Fabaceae 

754 Genista ovata Waldst. & Kit. Fabaceae 

755 Genista pilosa L. Fabaceae 

756 Genista tinctoria L. Fabaceae 

757 Genista subcapitata Pancic Fabaceae 

758 Gentiana asclepiadea L. Gentianaceae 

759 Gentiana cruciata L. Gentianaceae 

760 Gentiana lutea L. Gentianaceae 

761 Gentiana utriculosa L. Gentianaceae 

762 Gentiana nivalis L. Gentianaceae 

763 Gentiana verna L. Gentianaceae 

764 Gentiana pneumonanthe L. Gentianaceae 

765 Gentiana punctata L. Gentianaceae 

766 Gentiana pyrenaica L. Gentianaceae 

767 Gentianella bulgarica (Velen.) Holub Gentianaceae 

768 Gentianella ciliata (L.) Borkh. Gentianaceae 

769 Gentianella germanica (Willd.) Börner Gentianaceae 

770 Gentianella lutescens (Velen.) Holub Gentianaceae 

771 Gentianella praecox 

(A. & J. Kern.) 

Dostál Gentianaceae 

772 Geranium coeruleatum Schur Geraniaceae 
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773 Geranium columbinum L. Geraniaceae 

774 Geranium dissectum L. Geraniaceae 

775 Geranium molle L. Geraniaceae 

776 Geranium divaricatum Ehrh. Geraniaceae 

777 Geranium palustre L. Geraniaceae 

778 Geranium lucidum L. Geraniaceae 

779 Geranium phaeum L. Geraniaceae 

780 Geranium macrorrhizum L. Geraniaceae 

781 Geranium pratense L. Geraniaceae 

782 Geranium rotundifolium L. Geraniaceae 

783 Geranium pusillum L. Geraniaceae 

784 Geranium sanguineum L. Geraniaceae 

785 Geranium pyrenaicum Burm. f. Geraniaceae 

786 Geranium sylvaticum L. Geraniaceae 

787 Geranium robertianum L. Geraniaceae 

788 Geum coccineum Sm. Rosaceae 

789 Geum rivale L. Rosaceae 

790 Geum molle Vis. & Pan�i� Rosaceae 

791 Geum urbanum L. Rosaceae 

792 Geum montanum L. Rosaceae 

793 Gladiolus communis L. Iridaceae 

794 Gladiolus imbricatus L. Iridaceae 

795 Glechoma hederacea L. Lamiaceae 

796 Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. Lamiaceae 

797 Glaucium corniculatum (L.) Rudolph Papaveraceae 

798 Globularia cordifolia L. Globulariaceae 

799 Globularia meridionals (Podp.) Schwarz Globulariaceae 

800 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Poaceae 

801 Glyceria plicata (Fr.) Fr. Poaceae 

802 Glyceria arundinacea Kunth Poaceae 

803 Glyceria fluitans (L.) R. Br. Poaceae 

804 Gnaphalium luteo-album L. Asteraceae 

805 Gratiola officinalis L. Scrophulariaceae 

806 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Orchidaceae 

807 Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. Orchidaceae 
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808 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Aspidiaceae 

809 Gypsophila glomerata Pall. ex M. Bieb. Caryophyllaceae 

810 Gypsophila muralis L. Caryophyllaceae 

811 Hedera helix L. Araliaceae 

812 Helianthemum nummularium (L.) Mill. Cistaceae 

813 Helianthemum salicifolium (L.) Mill. Cistaceae 

814 Heliotropium europaeum L. Boraginaceae 

815 Heliotropium suaveolens M. Bieb. Boraginaceae 

816 Heracleum angustisectum 

(Stoj. & Acht.) 

Peev Apiaceae 

817 Heracleum sibiricum L. Apiaceae 

818 Heracleum ternatum Velen. Apiaceae 

819 Heracleum verticillatum Pan�i� Apiaceae 

820 Hepatica nobilis Mill. Ranunculaceae 

821 Helleborus odorus Waldst. & Kit. Ranunculaceae 

822 Herniaria glabra L. Caryophyllaceae 

823 Herniaria hirsuta L. Caryophyllaceae 

824 Herniaria incana Lam. Caryophyllaceae 

825 Hesperis dinarica Beck Brassicaceae 

826 Hesperis matronalis L. Brassicaceae 

827 Hesperis sylvestris Crantz Brassicaceae 

828 Hesperis theophrasti Borbás Brassicaceae 

829 Hibiscus trionum L. Malvaceae 

830 Hieracium aurantiacum L. Asteraceae 

831 Hieracium acuminatum Jord. Asteraceae 

832 Hieracium biflorum Arv. - Touv. Asteraceae 

833 Hieracium divergens Naeg. & Peter Asteraceae 

834 Hieracium brachiatum Bertol. ex Lam. Asteraceae 

835 Hieracium djimilense Boiss. & Balansa Asteraceae 

836 Hieracium caespitosum Dumort. Asteraceae 

837 Hieracium cymosum L. Asteraceae 

838 Hieracium echioides Lumn. Asteraceae 

839 Hieracium halimifolium Froel ex Fr. Asteraceae 

840 Hieracium florentinoides Arvet - Tow. Asteraceae 

841 Hieracium heldreichii Boiss. Asteraceae 

842 Hieracium gentile Jord. ex Boreau Asteraceae 
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843 Hieracium hoppeanum Schult. Asteraceae 

844 Hieracium leithneri 

(Heldr. & Sart. ex 

Boiss.) Zahn Asteraceae 

845 Hieracium marmoreum Pan�i� Asteraceae 

846 Hieracium latifolium Froelich ex Link Asteraceae 

847 Hieracium laurinum Arvet - Tow. Asteraceae 

848 Hieracium medschedsense Zahn Asteraceae 

849 Hieracium olympicum Boiss. Asteraceae 

850 Hieracium praealtum Vill. ex Goch. Asteraceae 

851 Hieracium pilosella L. Asteraceae 

852 Hieracium praecox Sch.Bip. Asteraceae 

853 Hieracium piloselloides Vill. Asteraceae 

854 Hieracium pilosissimum Friv. Asteraceae 

855 Hieracium pseuderiopus Zahn Asteraceae 

856 Hieracium racemosum Waldst. & Kit. Asteraceae 

857 Hieracium retyezatense Degen & Zahn Asteraceae 

858 Hieracium schmidtii Tausch Asteraceae 

859 Hieracium sabaudum L. Asteraceae 

860 Hieracium sparsum Friv. Asteraceae 

861 Hieracium stefanoffii Zahn Asteraceae 

862 Hieracium tschamkorijense Zahn Asteraceae 

863 Hieracium umbellatum L. Asteraceae 

864 Hieracium tommassinii Rchb. Asteraceae 

865 Hieracium virosum Pall. Asteraceae 

866 Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. Orchidaceae 

867 Hippocrepis comosa L. Fabaceae 

868 Holosteum umbellatum L. Caryophyllaceae 

869 Holoschoenus vulgaris Link Cyperaceae 

870 Hordelymus europaeus (L.) Harz Poaceae 

871 Homogyne alpina (L.) Cass. Asteraceae 

872 Holcus lanatus L. Poaceae 

873 Holcus mollis L. Poaceae 

874 Hordeum bulbosum L. Poaceae 

875 Hordeum hystrix Roth Poaceae 

876 Hordeum leporinum Link Poaceae 

877 Hordeum murinum L. Poaceae 
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878 Humulus lupulus L. Cannabaceae 

879 Huperzia selago 

(L.) Bernh. ex 

Schrank & Mart. Lycopodiaceae 

880 Hornungia petraea (L.) Reich�nb. Brassicaceae 

881 Hyacinthella leucophaea 

(Steven ex Kunth) 

Schur Liliaceae 

882 Hyoscyamus niger L. Solanaceae 

883 Hypericum barbatum Jacq. Hypericaceae 

884 Hypericum hirsutum L. Hypericaceae 

885 Hypericum maculatum Crantz Hypericaceae 

886 Hypericum rumeliacum Boiss. Hypericaceae 

887 Hypericum perforatum L. Hypericaceae 

888 Hypericum tetrapterum Fr. Hypericaceae 

889 Hypericum richeri Vill. Hypericaceae 

890 Hypericum umbellatum A. Kern. Hypericaceae 

891 Hyssopus officinalis L. Lamiaceae 

892 Hypochaeris maculata L. Asteraceae 

893 Hypochaeris radicata L. Asteraceae 

894 Impatiens glandulifera Royle Balsaminaceae 

895 Impatiens balfourii Hook. f. Balsaminaceae 

896 Inula bifrons (L.) L. Asteraceae 

897 Inula britannica L. Asteraceae 

898 Inula conyza L. Asteraceae 

899 Inula ensifolia L. Asteraceae 

900 Inula germanica L. Asteraceae 

901 Inula hirta L. Asteraceae 

902 Inula oculus-christi L. Asteraceae 

903 Inula salicina L. Asteraceae 

904 Iris graminea L. Iridaceae 

905 Iris pseudacorus L. Iridaceae 

906 Iris pumila L. Iridaceae 

907 Iris reichenbachii Heuff. Iridaceae 

908 Iris sibirica L. Iridaceae 

909 Iris variegata L. Iridaceae 

910 Isopyrum thalictroides L. Ranunculaceae 

911 Jasione bulgarica Stoj. & Stef. Campanulaceae 

912 Jasione heldreichii Boiss. & Orph. Campanulaceae 
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913 Jasione montana L. Campanulaceae 

914 Jovibarba heuffelii 

(Schott) A. & D. 

L�ve Crassulaceae 

915 Juglans regia L. Juglandaceae 

916 Juncus alpinus Vill. Juncaceae 

917 Juncus acutiflorus Echrh. ex Hoffm. Juncaceae 

918 Juncus compressus Jacq. Juncaceae 

919 Juncus articulatus L. Juncaceae 

920 Juncus conglomeratus L. Juncaceae 

921 Juncus atratus Krock. Juncaceae 

922 Juncus effusus L. Juncaceae 

923 Juncus bufonius L. Juncaceae 

924 Juncus filiformis L. Juncaceae 

925 Juncus inflexus L. Juncaceae 

926 Juncus tenuis Willd. Juncaceae 

927 Juncus tomasii Ten. Juncaceae 

928 Juncus trifidus L. Juncaceae 

929 Juniperus communis L. Cupressaceae 

930 Juniperus sibirica Burgsd. Cupressaceae 

931 Juniperus oxycedrus L. Cupressaceae 

932 Jurinea consanguinea DC. Asteraceae 

933 Kickxia elatine (L.) Dumort. Scrophulariaceae 

934 Kickxia spuria (L.) Dumort. Scrophulariaceae 

935 Knautia ambigua 

(Friv.) Boiss. & 

Orph. Dipsacaceae 

936 Knautia arvensis (L.) Coult. Dipsacaceae 

937 Knautia macedonica Griseb. Dipsacaceae 

938 Knautia midzorensis Formánek Dipsacaceae 

939 Knautia drymeia Heuff. Dipsacaceae 

940 Knautia integrifolia (L.) Bertol. Dipsacaceae 

941 Kochia scoparia (L.) Schrad. Chenopodiaceae 

942 Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. Poaceae 

943 Koeleria nitidula Velen. Poaceae 

944 Koeleria penzesii Ujhelyi Poaceae 

945 Koeleria schurii Ujhelyi Poaceae 

946 Laburnum anagyroides Medik. Fabaceae 

947 Lactuca quercina L. Asteraceae 
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948 Lactuca saligna L. Asteraceae 

949 Lactuca serriola L. Asteraceae 

950 Lactuca aurea 

(Sch.Bip. ex 

Pan�i�) Stebbins Asteraceae 

951 Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl Asteraceae 

952 Lamium bifidum Cyr. Lamiaceae 

953 Lamium galeobdolon (L.) L. Lamiaceae 

954 Lamium garganicum L. Lamiaceae 

955 Lamium maculatum L. Lamiaceae 

956 Lamium moshcatum Mill. Lamiaceae 

957 Lamium amplexicaule L. Lamiaceae 

958 Lamium purpureum L. Lamiaceae 

959 Laser trilobum (L.) Borkh. Apiaceae 

960 Laserpitium prutenicum L. Apiaceae 

961 Laserpitium krapfii Crantz Apiaceae 

962 Lappula barbata (M. Bieb.) Gürke Boraginaceae 

963 Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Boraginaceae 

964 Lapsana communis L. Asteraceae 

965 Lathraea squamaria L. Scrophulariaceae 

966 Lathyrus aphaca L. Fabaceae 

967 Lathyrus cicera L. Fabaceae 

968 Lathyrus alpestris 

(Waldst. & Kit.) 

Kit. ex �elak. Fabaceae 

969 Lathyrus digitatus (M. Bieb.) Fiori Fabaceae 

970 Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze Fabaceae 

971 Lathyrus hirsutus L. Fabaceae 

972 Lathyrus niger (L.) Bernh. Fabaceae 

973 Lathyrus nissolia L. Fabaceae 

974 Lathyrus latifolius L. Fabaceae 

975 Lathyrus pallescens (M. Bieb.) C. Koch Fabaceae 

976 Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke Fabaceae 

977 Lathyrus sphaericus Retz. Fabaceae 

978 Lathyrus pratensis L. Fabaceae 

979 Lathyrus sylvestris L. Fabaceae 

980 Lathyrus tuberosus L. Fabaceae 

981 Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. Fabaceae 

982 Lathyrus vernus Bernh. Fabaceae 
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983 Lavatera thuringiaca L. Malvaceae 

984 Legousia 

speculum-

veneris (L.) Chaix Campanulaceae 

985 Lembotropis nigricans (L.) Griseb. Fabaceae 

986 Lens nigricans (M. Bieb.) Godr. Fabaceae 

987 Lemna minor L. Lemnaceae 

988 Lemna trisulca L. Lemnaceae 

989 Leontodon autumnalis L. Asteraceae 

990 Leontodon crispus Vill. Asteraceae 

991 Leontodon hispidus L. Asteraceae 

992 Leontodon rilaensis Hayek Asteraceae 

993 Leonurus marrubiastrum L. Lamiaceae 

994 Leonurus cardiaca L. Lamiaceae 

995 Lepidium campestre (L.) R. Br. Brassicaceae 

996 Lepidium graminifolium L. Brassicaceae 

997 Lepidium perfoliatum L. Brassicaceae 

998 Lepidium ruderale L. Brassicaceae 

999 Leucanthemum vulgare Lam. Asteraceae 

1000 Leucojum aestivum L. Amaryllidaceae 

1001 Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur Poaceae 

1002 Lilium martagon L. Liliaceae 

1003 Lilium jankae A. Kern. Liliaceae 

1004 Ligusticum mutellina (L.) Crantz Apiaceae 

1005 Ligustrum vulgare L. Oleaceae 

1006 Limodorum abortivum (L.) Schwarz Orchidaceae 

1007 Limosella aquatica L. Scrophulariaceae 

1008 Linaria dalmatica (L.) Mill. Scrophulariaceae 

1009 Linaria genistifolia (L.) Mill. Scrophulariaceae 

1010 Linaria vulgaris Mill. Scrophulariaceae 

1011 Linaria grandiflora Desf. Scrophulariaceae 

1012 Linaria pelisseriana (L.) Mill. Scrophulariaceae 

1013 Linum austriacum L. Linaceae 

1014 Linum extraaxillare Kit. Linaceae 

1015 Linum catharticum L. Linaceae 

1016 Linum hirsutum L. Linaceae 

1017 Linum hologynum Rchb. Linaceae 
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1018 Linum nervosum Waldst. & Kit. Linaceae 

1019 Linum tenuifolium L. Linaceae 

1020 Listera cordata (L.) R. Br. Orchidaceae 

1021 Listera ovata (L.) R. Br. Orchidaceae 

1022 Logfia minima (Sm.) Dumort. Asteraceae 

1023 Logfia arvensis (L.) Holub Asteraceae 

1024 Lithospermum officinale L. Boraginaceae 

1025 Lloydia serotina (L.) Rchb. Liliaceae 

1026 Lolium perenne L. Poaceae 

1027 Lolium temulentum L. Poaceae 

1028 Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae 

1029 Lonicera caerulea L. Caprifoliaceae 

1030 Lonicera nigra L. Caprifoliaceae 

1031 Lotus corniculatus L. Fabaceae 

1032 Lotus tenuis Waldst. & Kit. Fabaceae 

1033 Lunaria annua L. Brassicaceae 

1034 Lunaria rediviva L. Brassicaceae 

1035 Luzula forsteri (Sm.) DC. Juncaceae 

1036 Luzula glabrata (Hoppe) Desf. Juncaceae 

1037 Luzula campestris (L.) Lam. & DC. Juncaceae 

1038 Luzula italica Parl. Juncaceae 

1039 Luzula luzulina 

(Vill.) Dalla Torre 

& Sarnth. Juncaceae 

1040 Luzula luzuloides (Lam.) Dandy Juncaceae 

1041 Luzula multiflora (Retz.) Lej. Juncaceae 

1042 Luzula pilosa (L.) Willd. Juncaceae 

1043 Luzula sudetica (Willd.) DC. Juncaceae 

1044 Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin Juncaceae 

1045 Lychnis coronaria (L.) Desr. Caryophyllaceae 

1046 Lychnis flos-cuculi L. Caryophyllaceae 

1047 Lycopodium clavatum L. Lycopodiaceae 

1048 Lycopsis arvensis L. Boraginaceae 

1049 Lycopus europaeus L. Lamiaceae 

1050 Lycopus exaltatus L. f. Lamiaceae 

1051 Lysimachia nummularia L. Primulaceae 

1052 Lysimachia punctata L. Primulaceae 
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1053 Lysimachia vulgaris L. Primulaceae 

1054 Lythrum salicaria L. Lythraceae 

1055 Lythrum virgatum L. Lythraceae 

1056 Malus dasyphylla Borkh. Rosaceae 

1057 Malus praecox (Pall.) Borkh. Rosaceae 

1058 Malus sylvestris Mill. Rosaceae 

1059 Malva neglecta Wallr. Malvaceae 

1060 Malva pusilla Sm. Malvaceae 

1061 Malva sylvestris L. Asteraceae 

1062 Matricaria caucasica (Willd.) Poir. Asteraceae 

1063 Matricaria perforata Mérat Asteraceae 

1064 Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. Asteraceae 

1065 Matricaria perforata Mérat Asteraceae 

1066 Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. Asteraceae 

1067 Marrubium peregrinum L. Lamiaceae 

1068 Marrubium vulgare L. Lamiaceae 

1069 Marrubium peregrinum L. Lamiaceae 

1070 Marrubium vulgare L. Lamiaceae 

1071 Medicago arabica (L.) Huds. Fabaceae 

1072 Medicago falcata L. Fabaceae 

1073 Medicago lupulina L. Fabaceae 

1074 Medicago minima (L.) Bartal. Fabaceae 

1075 Medicago rigidula (L.) All. Fabaceae 

1076 Medicago orbicularis All. Fabaceae 

1077 Medicago sativa L. Fabaceae 

1078 Melampyrum arvense L. Scrophulariaceae 

1079 Melampyrum cristatum L. Scrophulariaceae 

1080 Melampyrum pratense L. Scrophulariaceae 

1081 Melampyrum scardicum Wettst. Scrophulariaceae 

1082 Melampyrum sylvaticum L. Scrophulariaceae 

1083 Melica ciliata L. Poaceae 

1084 Melica nutans L. Poaceae 

1085 Melica picta C. Koch Poaceae 

1086 Melica uniflora Retz. Poaceae 

1087 Melissa officinalis L. Lamiaceae 
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1088 Melilotus alba Medicus Fabaceae 

1089 Melilotus officinalis (L.) Pall. Fabaceae 

1090 Melittis melissophyllum L. Lamiaceae 

1091 Mentha aquatica L. Lamiaceae 

1092 Mentha arvensis L. Lamiaceae 

1093 Mentha longifolia (L.) Huds. Lamiaceae 

1094 Mentha spicata L. Lamiaceae 

1095 Menyanthes trifoliata L. Menyanthacea 

1096 Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe Euphorbiaceae 

1097 Mercurialis perennis L. Euphorbiaceae 

1098 Mercurialis annua L. Euphorbiaceae 

1099 Milium effusum L. Poaceae 

1100 Minuartia bulgarica (Velen.) Graebn. Caryophyllaceae 

1101 Minuartia caespitosa (Ehrh.) Degen Caryophyllaceae 

1102 Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen Caryophyllaceae 

1103 Minuartia hirsuta 

(M. Bieb.) Hand.-

Mazz. Caryophyllaceae 

1104 Minuartia setacea (Thuill.) Hayek Caryophyllaceae 

1105 Misopates orontium (L.) Raf. Scrophulariaceae 

1106 Moehringia muscosa L. Caryophyllaceae 

1107 Moehringia pendula 

(Waldst. & Kit.) 

Fenzl Caryophyllaceae 

1108 Moehringia trinervia (L.) Clairv Caryophyllaceae 

1109 Moenchia mantica (L.) Bartl. Caryophyllaceae 

1110 Molinia arundinacea Schrank Poaceae 

1111 Molinia coerulea (L.) Moench Poaceae 

1112 Moneses uniflora (L.) A. Gray Pyrolaceae 

1113 Morus alba L. Moraceae 

1114 Monotropa hypopitys L. Monotropaceae 

1115 Montia fontana L. Portulacaceae 

1116 Muscari botryoides (L.) Mill. Liliaceae 

1117 Muscari comosum (L.) Mill. Liliaceae 

1118 Muscari neglectum Guss. ex Ten. Liliaceae 

1119 Muscari racemosum DC. Liliaceae 

1120 Muscari tenuiflorum Tausch Liliaceae 

1121 Myagrum perfoliatum L. Brassicaceae 

1122 Mycelis muralis (L.) Dumort. Asteraceae 
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1123 Myosotis alpestris F. W. Schmidt Boraginaceae 

1124 Myosotis arvensis (L.) Hill Boraginaceae 

1125 Myosotis laxa Lehm. Boraginaceae 

1126 Myosotis cyanea 

(Boiss. & Heldr.) 

Peev et N. Andreev Boraginaceae 

1127 Myosotis incrassata Guss. Boraginaceae 

1128 Myosotis nemorosa Besser Boraginaceae 

1129 Myosotis sicula Guss. Boraginaceae 

1130 Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl Boraginaceae 

1131 Myosotis ramosissima Rochel Boraginaceae 

1132 Myosotis stricta 

Link ex Roem. & 

Schult. Boraginaceae 

1133 Myosotis suaveolens Waldst. & Kit. Boraginaceae 

1134 Myosotis scorpioides L. Boraginaceae 

1135 Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. Boraginaceae 

1136 Myosoton aquaticum (L.) Moench Caryophyllaceae 

1137 Myrrhoides nodosa (L.) Cannon Apiaceae 

1138 Myosurus minimus L. Ranunculaceae 

1139 Najas minor All. Najadaceae 

1140 Nardus stricta L. Poaceae 

1141 Nepeta cataria L. Lamiaceae 

1142 Nasturtium officinale R. Br. Brassicaceae 

1143 Nepeta nuda L. Lamiaceae 

1144 Neottia nidus-avis (L.) Rich. Orchidaceae 

1145 Neslia paniculata (L.) Desv. Brassicaceae 

1146 Nigritella nigra (L.) Rchb. f. Orchidaceae 

1147 Nigella arvensis L. Ranunculaceae 

1148 Nonea pulla (L.) DC. Boraginaceae 

1149 Odontites lutea (L.) Clairv. Scrophulariaceae 

1150 Odontites serotina (Lam.) Dumort. Scrophulariaceae 

1151 Odontites glutinosa (M. Bieb.) Benth. Scrophulariaceae 

1152 Oenanthe aquatica (L.) Poir. Apiaceae 

1153 Oenanthe banatica Heuff. Apiaceae 

1154 Oenanthe fistulosa L. Apiaceae 

1155 Oenanthe stenoloba Schur Apiaceae 

1156 Oenanthe lachenalii C. C. Gmel. Apiaceae 

1157 Oenanthe silaifolia M. Bieb. Apiaceae 
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1158 Oenothera biennis L. Onagraceae 

1159 Onobrychis alba 

(Waldst. & Kit.) 

Desv. Fabaceae 

1160 Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Fabaceae 

1161 Onobrychis gracilis Besser Fabaceae 

1162 Onobrychis inermis Steven Fabaceae 

1163 Onobrychis lasiostachya Boiss. Fabaceae 

1164 Omalotheca supina (L.) DC. Asteraceae 

1165 Omalotheca sylvatica 

(L.) Sch. Bip. & F. 

Schul. Asteraceae 

1166 Ononis arvensis L. Fabaceae 

1167 Ononis pusilla L. Fabaceae 

1168 Onopordum acanthium L. Asteraceae 

1169 Onosma aucherana DC. Boraginaceae 

1170 Onosma echioides L. Boraginaceae 

1171 Onosma heterophylla Griseb. Boraginaceae 

1172 Onosma visianii Clementi Boraginaceae 

1173 Ophrys cornuta Steven Orchidaceae 

1174 Ophioglossum vulgatum L. Ophioglossaceae 

1175 Orchis elegans Heuff. Orchidaceae 

1176 Orchis coriophora L. Orchidaceae 

1177 Orchis militaris L. Orchidaceae 

1178 Orchis morio L. Orchidaceae 

1179 Orchis ovalis 

F. W. Schmidt ex 

Mayer Orchidaceae 

1180 Orchis purpurea Huds. Orchidaceae 

1181 Orchis pallens L. Orchidaceae 

1182 Orchis simia Lam. Orchidaceae 

1183 Orchis spitzelii Saut. ex Koch Orchidaceae 

1184 Orchis tridentata Scop. Orchidaceae 

1185 Orchis ustulata L. Orchidaceae 

1186 Origanum vulgare L. Lamiaceae 

1187 Ornithogalum boucheanum Asch. Liliaceae 

1188 Ornithogalum amphibolum Zahar. Liliaceae 

1189 Ornithogalum divergens Boreau Liliaceae 

1190 Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern. Liliaceae 

1191 Ornithogalum comosum L. Liliaceae 



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 

| 248 

1192 Ornithogalum kochii Parl. Liliaceae 

1193 Ornithogalum montanum Cyr. Liliaceae 

1194 Ornithogalum pyrenaicum L. Liliaceae 

1195 Ornithogalum narbonense L. Liliaceae 

1196 Ornithogalum nutans L. Liliaceae 

1197 Ornithogalum sibthorpii Greuter Liliaceae 

1198 Ornithogalum umbellatum L Liliaceae 

1199 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Apiaceae 

1200 Orobanche arenaria Borkh. Orobanchaceae 

1201 Orobanche alba Stephan ex Willd. Orobanchaceae 

1202 Orobanche minor Sm. Orobanchaceae 

1203 Orobanche gracilis Sm. Orobanchaceae 

1204 Orobanche lutea Baumg Orobanchaceae 

1205 Orobanche reticulata Wallr. Orobanchaceae 

1206 Orobanche ramosa L. Orobanchaceae 

1207 Orthilia secunda (L.) House Pyrolaceae 

1208 Oxalis acetosella L. Oxalidaceae 

1209 Paliurus spina-christi Mill. Rhamnaceae 

1210 Papaver rhoeas L. Papaveraceae 

1211 Papaver dubium L. Papaveraceae 

1212 Papaver laevigatum M. Bieb. Papaveraceae 

1213 Paris quadrifolia L. Liliaceae 

1214 Parnassia palustris L. Saxifragaceae 

1215 Paronychia cephalotes (M. Bieb.) Besser Caryophyllaceae 

1216 Parietaria officinalis L. Urticaceae 

1217 Pedicularis comosa L. Scrophulariaceae 

1218 Pedicularis grisebachii Wettst. Scrophulariaceae 

1219 Pedicularis hoermanniana K. Maly Scrophulariaceae 

1220 Pedicularis leucodon Griseb. Scrophulariaceae 

1221 Pedicularis moesiaca Standl. Scrophulariaceae 

1222 Pedicularis verticillata L. Scrophulariaceae 

1223 Pedicularis orthantha Griseb. Scrophulariaceae 

1224 Pedicularis palustris L. Scrophulariaceae 

1225 Pastinaca hirsuta Pan�i� Apiaceae 

1226 Pastinaca sativa L. Apiaceae 
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1227 Peplis portula L. Lythraceae 

1228 Persicaria minor (Huds.) Opiz Polygonaceae 

1229 Persicaria amphibia (L.) Gray Polygonaceae 

1230 Persicaria mitis (Schrank) Opiz Polygonaceae 

1231 Persicaria hydropiper (L.) Opiz Polygonaceae 

1232 Persicaria lapathifolia (L.) Gray Polygonaceae 

1233 Persicaria maculata (Raf.) Gray Polygonaceae 

1234 Petasites albus (L.) Gaertn. Asteraceae 

1235 Petasites hybridus (L.) Gaertn. Asteraceae 

1236 Petrorhagia illyrica 

(Ard.) P. W. Ball & 

Heywood Caryophyllaceae 

1237 Petrorhagia prolifera 

(L.) P. W. Ball & 

Heywood Caryophyllaceae 

1238 Petrorhagia saxifraga (L.) Link Caryophyllaceae 

1239 Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vandas Apiaceae 

1240 Peucedanum alsaticum L. Apiaceae 

1241 Peucedanum arenarium Waldst. & Kit. Apiaceae 

1242 Peucedanum carvifolium Vill. Apiaceae 

1243 Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Apiaceae 

1244 Peucedanum officinale L. Apiaceae 

1245 Phalaris arundinacea L. Poaceae 

1246 Phleum alpinum L. Poaceae 

1247 Phleum montanum C. Koch Poaceae 

1248 Phleum phleoides (L.) Karst. Poaceae 

1249 Phleum pratense L. Poaceae 

1250 Phleum subulatum 

(Savi) Asch. & 

Graebn. Poaceae 

1251 Phlomis tuberosa L. Lamiaceae 

1252 Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex 

Steud. Poaceae 

1253 Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Aspleniaceae 

1254 Physalis alkekengii L Solanaceae 

1255 Physospermum cornubiense (L.) DC. Apiaceae 

1256 Picris hieracioides L. Asteraceae 

1257 Picris pauciflora Willd. Asteraceae 

1258 Picea abies (L.) Karst. Pinaceae 

1259 Pinguicula balcanica Casper Lentibulariaceae 

1260 Pimpinella saxifraga L. Apiaceae 
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1261 Pinus mugo Turra Pinaceae 

1262 Pinus peuce Griseb. Pinaceae 

1263 Pinus sylvestris L Pinaceae 

1264 Pisum elatius M. Bieb. Fabaceae 

1265 Pisum sativum L. Fabaceae 

1266 Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. Poaceae 

1267 Plantago altissima L. Plantaginaceae 

1268 Plantago atrata Hoppe Plantaginaceae 

1269 Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 

1270 Plantago major L. Plantaginaceae 

1271 Plantago media L. Plantaginaceae 

1272 Plantago scabra Moench Plantaginaceae 

1273 Plantago subulata L. Plantaginaceae 

1274 
Pleuropteropyru

m undulatum 

(A. Murray) A. & 

D. L�ve Polygonaceae 

1275 Platanthera bifolia (L.) Rich. Orchidaceae 

1276 Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Orchidaceae 

1278 Poa alpina L. Poaceae 

1279 Poa cenisia All. Poaceae 

1280 Poa annua L. Poaceae 

1281 Poa compressa L. Poaceae 

1282 Poa badensis Haenke ex Willd. Poaceae 

1283 Poa bulbosa L. Poaceae 

1284 Poa palustris L. Poaceae 

1285 Poa media Schur Poaceae 

1286 Poa pratensis L. Poaceae 

1287 Poa perconcinna Edmonds Poaceae 

1288 Poa nemoralis L. Poaceae 

1289 Poa sylvicola Guss. Poaceae 

1290 Poa trivialis L. Poaceae 

1291 Polycnemum arvense L. Chenopodiaceae 

1292 Polycnemum majus A. Braun Chenopodiaceae 

1293 Polygala major Jacq. Polygalaceae 

1294 Polygala anatolica Boiss. & Heldr. Polygalaceae 

1295 Polygala comosa Schkuhr Polygalaceae 

1296 Polygala oxyptera Rchb. Polygalaceae 
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1297 Polygala vulgaris L. Polygalaceae 

1298 Polygonatum multiflorum (L.) All. Liliaceae 

1299 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Liliaceae 

1300 Polygonatum verticillatum (L.) All. Liliaceae 

1301 Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. Liliaceae 

1302 Polygonum arenastrum Boreau Polygonaceae 

1303 Polygonum aviculare L. Polygonaceae 

1304 Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau Polygonaceae 

1305 Polygonum patulum M. Bieb. Polygonaceae 

1306 Polygonum pulchellum Loisel. Polygonaceae 

1307 Polypodium vulgare L. Polypodiaceae 

1308 Polypodium cambricum L. Polypodiaceae 

1309 Populus alba L. Salicaceae 

1310 Populus canescens (Aiton) Sm. Salicaceae 

1311 Populus nigra L. Salicaceae 

1312 Populus tremula L. Salicaceae 

1313 Polystichum aculeatum (L.) Roth Aspidiaceae 

1314 Polystichum lonchitis (L.) Roth Aspidiaceae 

1315 Polystichum setiferum (Forssk.) Moore Aspidiaceae 

1316 Polypogon viridis (Gouan) Breistr. Poaceae 

1317 Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

1318 Potamogeton natans L. Potamogetonaceae 

1319 Potamogeton crispus L. Potamogetonaceae 

1320 Potamogeton nodosus Poir. Potamogetonaceae 

1321 Potentilla alba L. Rosaceae 

1322 Potentilla argentea L. Rosaceae 

1323 Potentilla erecta (L.) Raeusch. Rosaceae 

1324 Potentilla crantzii 

(Crantz) Beck ex 

Fritsch Rosaceae 

1325 Potentilla haynaldiana Janka Rosaceae 

1326 Potentilla inclinata Vill. Rosaceae 

1327 Potentilla laciniosa 

Waldst. & Kit. ex 

Nestl. Rosaceae 

1328 Potentilla micrantha Ramond ex DC. Rosaceae 

1329 Potentilla obscura Willd. Rosaceae 

1330 Potentilla palustris (L.) Scop. Rosaceae 

1331 Potentilla patula Waldst. & Kit. Rosaceae 
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1332 Potentilla neglecta Baumg. Rosaceae 

1333 Potentilla pedata Willd. Rosaceae 

1334 Potentilla pilosa Willd Rosaceae 

1335 Potentilla rupestris L. Rosaceae 

1336 Potentilla sulphurea Lam. Rosaceae 

1337 Potentilla ternata C. Koch Rosaceae 

1338 Potentilla reptans L. Rosaceae 

1339 Prenanthes purpurea L. Asteraceae 

1340 Primula acaulis (L.) L. Primulaceae 

1341 Primula minima L. Primulaceae 

1342 Primula deorum Velen. Primulaceae 

1343 Primula elatior (L.) Hill Primulaceae 

1344 Primula veris L. Primulaceae 

1345 Primula farinosa L. Primulaceae 

1346 Prunella grandiflora (L.) Scholler Lamiaceae 

1347 Prunella laciniata (L.) L. Lamiaceae 

1348 Prunella vulgaris L. Lamiaceae 

1349 Prunus domestica L. Rosaceae 

1350 Prunus fruticosa Pall. Rosaceae 

1351 Prunus avium L. Rosaceae 

1352 Prunus padus L. Rosaceae 

1353 Prunus cerasifera Ehrh. Rosaceae 

1354 Prunus spinosa L. Rosaceae 

1355 Pseudorchis albida (L.) A. & D. L�ve Orchidaceae 

1356 Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter Asteraceae 

1357 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Hypolepidaceae 

1358 Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. Boraginaceae 

1359 Pulmonaria obscura Dumort. Boraginaceae 

1360 Pulmonaria officinalis L. Boraginaceae 

1361 Pulmonaria rubra Schott Boraginaceae 

1362 Pulmonaria angustifolia L. Boraginaceae 

1363 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Asteraceae 

1364 Pulicaria vulgaris Gaertn. Asteraceae 

1365 Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. Ranunculaceae 

1366 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Ranunculaceae 
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1367 Pycreus glaber (L.) Hayek Cyperaceae 

1368 Pycreus longus (L.) Hayek Cyperaceae 

1369 Pycreus flavescens (L.) Rchb. Cyperaceae 

1370 Pyrola rotundifolia L. Pyrolaceae 

1371 Pyrola media Sw. Pyrolaceae 

1372 Pyrola minor L. Pyrolaceae 

1373 Pyrus amygdaliformis Vill. Rosaceae 

1374 Pyrus bulgarica Khutath. & Sachok. Rosaceae 

1375 Pyrus elaeagrifolia Pall. Rosaceae 

1376 Pyrus nivalis Jacq. Rosaceae 

1377 Pyrus pyraster Burgsd. Rosaceae 

1378 Quercus frainetto Ten. Fagaceae 

1379 Quercus cerris L. Fagaceae 

1380 Quercus dalechampii Ten. Fagaceae 

1381 Quercus pedunculiflora C. Koch Fagaceae 

1382 Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Fagaceae 

1383 Quercus polycarpa Schur Fagaceae 

1384 Quercus rubra L. Fagaceae 

1385 Quercus virgiliana (Ten.) Ten. Fagaceae 

1386 Quercus pubescens Willd. Fagaceae 

1387 Queria hispanica L. Caryophyllaceae 

1388 Radiola linoides Roth Linaceae 

1389 Ranunculus bulbosus L. Ranunculaceae 

1390 Ranunculus acris L. Ranunculaceae 

1391 Ranunculus carinthiacus Hoppe Ranunculaceae 

1392 Ranunculus aquatilis L. Ranunculaceae 

1393 Ranunculus arvensis L. Ranunculaceae 

1394 Ranunculus auricomus L. Ranunculaceae 

1395 Ranunculus fallax 

(Wimm. & Grab.) 

A. Kern. Ranunculaceae 

1396 Ranunculus ficaria L. Ranunculaceae 

1397 Ranunculus illyricus L. Ranunculaceae 

1398 Ranunculus flammula L. Ranunculaceae 

1399 Ranunculus incomparabilis Janka Ranunculaceae 

1400 Ranunculus nemorosus DC. Ranunculaceae 

1401 Ranunculus millefoliatus Vahl Ranunculaceae 
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1402 Ranunculus montanus Willd. Ranunculaceae 

1403 Ranunculus ophioglossifolius Vill. Ranunculaceae 

1404 Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. Ranunculaceae 

1405 Ranunculus repens L. Ranunculaceae 

1406 Ranunculus platanifolius L. Ranunculaceae 

1407 Ranunculus polyanthemos L. Ranunculaceae 

1408 Ranunculus rumelicus Griseb. Ranunculaceae 

1409 Ranunculus pseudomontanus Schur Ranunculaceae 

1410 Ranunculus sardous Crantz Ranunculaceae 

1411 Ranunculus sartorianus Boiss. & Heldr. Ranunculaceae 

1412 Ranunculus sceleratus L. Ranunculaceae 

1413 Ranunculus strigulosus Schur Ranunculaceae 

1414 Ranunculus serbicus Vis. Ranunculaceae 

1415 Ranunculus trichophyllus Chaix Ranunculaceae 

1416 Rhinanthus minor L. Scrophulariaceae 

1417 Rhinanthus rumelicus Velen. Scrophulariaceae 

1418 Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel. Scrophulariaceae 

1419 Rhinanthus wagneri Degen Scrophulariaceae 

1420 Raphanus raphanistrum L. Brassicaceae 

1421 Reseda lutea L. Resedaceae 

1422 Reseda luteola L. Resedaceae 

1423 Reseda inodora Rchb. Resedaceae 

1424 Rhamnus catharticus L. Rhamnaceae 

1425 Rhamnus saxatilis Jacq. Rhamnaceae 

1426 Rheum rhaponticum L Polygonaceae 

1427 Rhodax canus (L.) Fuss Cistaceae 

1428 Ribes alpinum L. Saxifragaceae 

1429 Ribes multiflorum 

Kit. ex Roem. & 

Schult. Saxifragaceae 

1430 Ribes petraeum Wulfen Saxifragaceae 

1431 Robinia pseudoacacia L. Fabaceae 

1432 Rorippa amphibia (L.) Besser Brassicaceae 

1433 Rorippa austriaca (Crantz) Besser Brassicaceae 

1434 Rorippa thracica (Griseb.) Fritsch Brassicaceae 

1435 Rorippa palustris (L.) Besser Brassicaceae 

1436 Rorippa prolifera (Heuff.) Neilr. Brassicaceae 
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1437 Rorippa pyrenaica (L.) Rchb. Brassicaceae 

1438 Rorippa sylvestris (L.) Besser Brassicaceae 

1439 Rosa caesia Sm. Rosaceae 

1440 Rosa agrestis Savi Rosaceae 

1441 Rosa canina L. Rosaceae 

1442 Rosa corymbifera Borkh. Rosaceae 

1443 Rosa dumalis Bechst. Rosaceae 

1444 Rosa micrantha Borrer ex Sm. Rosaceae 

1445 Rosa gallica L. Rosaceae 

1446 Rosa myriacantha DC.ex Lam. & DC. Rosaceae 

1447 Rosa pimpinellifolia L. Rosaceae 

1448 Rosa pulverulenta M. Bieb. Rosaceae 

1449 Rosa obtusifolia Desv. Rosaceae 

1450 Rosa tomentosa Sm. Rosaceae 

1451 Rosa pendulina L. Rosaceae 

1452 Rosa turcica Rouy Rosaceae 

1453 Rosa vosagiaca Desp. Rosaceae 

1454 Rubus caesius L. Rosaceae 

1455 Rubus canescens DC. Rosaceae 

1456 Rubus discolor Weihe & Nees Rosaceae 

1457 Rubus euryanthemus W. Watson Rosaceae 

1458 Rubus fragariiflorus P. J. Müll. Rosaceae 

1459 Rubus hirtus Waldst. & Kit. Rosaceae 

1460 Rubus macrophyllus Weihe & Nees Rosaceae 

1461 Rubus idaeus L. Rosaceae 

1462 Rubus lloydianus Genev. Rosaceae 

1463 Rubus rivularis Wirtg. & P. J. Müll. Rosaceae 

1464 Rubus scaber Weihe & Nees Rosaceae 

1465 Rubus schleicheri Weihe ex Tratt. Rosaceae 

1466 Rubus serpens 

Weihe ex Lej. & 

Court. Rosaceae 

1467 Rubus tereticaulis P. J. Müll. Rosaceae 

1468 Rubus thyrsanthus Focke Rosaceae 

1469 Rumex acetosa L. Polygonaceae 

1470 Rumex acetosella L. Polygonaceae 

1471 Rumex alpinus L. Polygonaceae 
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1472 Rumex aquaticus L. Polygonaceae 

1473 Rumex arifolius All. Polygonaceae 

1474 Rumex dentatus L. Polygonaceae 

1475 Rumex conglomeratus Murr. Polygonaceae 

1476 Rumex kerneri Borbás Polygonaceae 

1477 Rumex crispus L. Polygonaceae 

1478 Rumex obtusifolius L. Polygonaceae 

1479 Rumex pulcher L. Polygonaceae 

1480 Rumex sanguineus L. Polygonaceae 

1481 Ruscus aculeatus L. Liliaceae 

1482 Ruscus hypoglossum L Liliaceae 

1483 Sagina procumbens L. Caryophyllaceae 

1484 Sagina saginoides (L.) Karst. Caryophyllaceae 

1485 Sagittaria sagitifolia L. Alismataceae 

1486 Salix aurita L. Salicaceae 

1487 Salix caprea L. Salicaceae 

1488 Salix cinerea L. Salicaceae 

1489 Salix alba L. Salicaceae 

1490 Salix fragilis L. Salicaceae 

1491 Salix purpurea L. Salicaceae 

1492 Salix lapponum L. Salicaceae 

1493 Salix pentandra L. Salicaceae 

1494 Salix silesiaca Willd. Salicaceae 

1495 Salix triandra L. Salicaceae 

1496 Salix waldsteiniana Willd. Salicaceae 

1497 Salvia aethiopis L. Lamiaceae 

1498 Salvia amplexicaulis Lam. Lamiaceae 

1499 Salvia glutinosa L. Lamiaceae 

1500 Salvia pratensis L. Lamiaceae 

1501 Salvia nemorosa L. Lamiaceae 

1502 Salvia sclarea L. Lamiaceae 

1503 Salvia verticillata L. Lamiaceae 

1504 Salvia virgata Jacq. Lamiaceae 

1505 Sambucus ebulus L. Caprifoliaceae 

1506 Sambucus nigra L. Caprifoliaceae 
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1507 Sambucus racemosa L. Caprifoliaceae 

1508 Sanguisorba minor Scop. Rosaceae 

1509 Sanguisorba officinalis L. Rosaceae 

1510 Sanicula europaea L. Apiaceae 

1511 Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae 

1512 Saponaria bellidifolia Sm. Caryophyllaceae 

1513 Saponaria glutinosa M. Bieb. Caryophyllaceae 

1514 Satureja montana L. Lamiaceae 

1515 Saxifraga bulbifera L. Saxifragaceae 

1516 Saxifraga paniculata Mill. Saxifragaceae 

1517 Saxifraga pedemontana All. Saxifragaceae 

1518 Saxifraga rotundifolia L. Saxifragaceae 

1519 Saxifraga tridactilites L. Saxifragaceae 

1520 Saxifraga stellaris L. Saxifragaceae 

1521 Scabiosa argentea L. Dipsacaceae 

1522 Scabiosa balcanica Velen. Dipsacaceae 

1523 Scabiosa columbaria L. Dipsacaceae 

1524 Scabiosa rotata M. Bieb. Dipsacaceae 

1525 Scabiosa triniifolia Friv. Dipsacaceae 

1526 Scabiosa ochroleuca L. Dipsacaceae 

1527 Scandix pecten-veneris L. Apiaceae 

1528 Schoenoplectus tabernemontanii (C. C. Gmel.) Palla Cyperaceae 

1529 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Cyperaceae 

1530 Scilla autumnalis L. Liliaceae 

1531 Scilla bifolia L. Liliaceae 

1532 Scirpus sylvaticus L. Cyperaceae 

1533 Scleranthus collinus Hornung ex Opiz Caryophyllaceae 

1534 Scleranthus dichotomus Schur Caryophyllaceae 

1535 Scleranthus neglectus Rochel ex Baumg. Caryophyllaceae 

1536 Scleranthus perennis L. Caryophyllaceae 

1537 Scleranthus annuus L. Caryophyllaceae 

1538 Scorzonera cana 

(C. A. Mey.) 

Hoffm. Asteraceae 

1539 Scorzonera hispanica L. Asteraceae 

1540 Scorzonera laciniata L. Asteraceae 

1541 Scrophularia canina L. Scrophulariaceae 
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1542 Scrophularia nodosa L. Scrophulariaceae 

1543 Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. Scrophulariaceae 

1544 Scrophularia umbrosa Dumort. Scrophulariaceae 

1545 Scutellaria orientalis L. Lamiaceae 

1546 Scutellaria altissima L. Lamiaceae 

1547 Scutellaria columnae All. Lamiaceae 

1548 Scutellaria galericulata L. Lamiaceae 

1549 Scutellaria hastifolia L. Lamiaceae 

1550 Sedum annuum L. Crassulaceae 

1551 Sedum acre L. Crassulaceae 

1552 Sedum anopetalum DC. Crassulaceae 

1553 Sedum album L. Crassulaceae 

1554 Sedum alpestre Vill. Crassulaceae 

1555 Sedum cepaea L. Crassulaceae 

1556 Sedum maximum (L.) Suter Crassulaceae 

1557 Sedum hispanicum L. Crassulaceae 

1558 Selinum carvifolia (L.) L. Apiaceae 

1559 Sempervivum ciliosum Craib Crassulaceae 

1560 Sempervivum erythraeum Velen. Crassulaceae 

1561 Sempervivum leucanthum Pan�i� Crassulaceae 

1562 Sempervivum marmoreum Griseb. Crassulaceae 

1563 Selaginella helvetica (L.) Spring Selaginellaceae 

1564 Senecio erucifolius L. Asteraceae 

1565 Senecio abrotanifolius L. Asteraceae 

1566 Senecio jacobaea L. Asteraceae 

1567 Senecio macedonicus Griseb. Asteraceae 

1568 Senecio nemorensis L. Asteraceae 

1569 Senecio sylvaticus L. Asteraceae 

1570 Senecio pan�i�ii Degen Asteraceae 

1571 Senecio vernalis Waldst. & Kit. Asteraceae 

1572 Senecio papposus (Rchb.) Less. Asteraceae 

1573 Senecio viscosus L. Asteraceae 

1574 Senecio rupestris Waldst. & Kit. Asteraceae 

1576 Senecio vulgaris L. Asteraceae 

1577 Serratula radiata 

(Waldst. & Kit.) M. 

Bieb. Asteraceae 
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1578 Serratula tinctoria L. Asteraceae 

1579 Seseli libanotis (L.) Koch Apiaceae 

1580 Seseli annuum L. Apiaceae 

1581 Seseli peucedanoides 

(M. Bieb.) Koso-

Pol. Apiaceae 

1582 Seseli rigidum Waldst. & Kit. Apiaceae 

1583 Sesleria coerulans Friv. Poaceae 

1584 Sesleria latifolia (Adamovi�) Degen Poaceae 

1585 Sesleria rigida Heuffel ex Rchb. Poaceae 

1586 Setaria italica (L.) P. Beauv. Poaceae 

1587 Setaria pumila (Poir.) Schult. Poaceae 

1588 Setaria verticillata (L.) P. Beauv. Poaceae 

1589 Setaria viridis (L.) P. Beauv. Poaceae 

1590 Sherardia arvensis L. Rubiaceae 

1591 Sideritis montana L. Lamiaceae 

1592 Sieglingia decumbens (L.) Bernh. Poaceae 

1593 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. Apiaceae 

1594 Silene alba (Mill.) E. Krause Caryophyllaceae 

1595 Silene bupleuroides Chater & Walters Caryophyllaceae 

1596 Silene armeria L. Caryophyllaceae 

1597 Silene asterias Griseb. Caryophyllaceae 

1598 Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. Caryophyllaceae 

1599 Silene dichotoma Ehrh. Caryophyllaceae 

1600 Silene conica L. Caryophyllaceae 

1601 Silene fabarioides Hausskn. Caryophyllaceae 

1602 Silene gigantea L. Caryophyllaceae 

1603 Silene flavescens Waldst. & Kit. Caryophyllaceae 

1604 Silene frivaldszkyana Hampe Caryophyllaceae 

1605 Silene italica (L.) Pers. Caryophyllaceae 

1606 Silene gallinyi Rchb. Caryophyllaceae 

1607 Silene lerchenfeldiana Baumg. Caryophyllaceae 

1608 Silene noctiflora L. Caryophyllaceae 

1609 Silene roemeri Friv. Caryophyllaceae 

1610 Silene otites (L.) Wibel Caryophyllaceae 

1611 Silene subconica Friv. Caryophyllaceae 

1612 Silene viridiflora L. Caryophyllaceae 
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1613 Silene vulgaris (Moench) Garcke Caryophyllaceae 

1614 Silene waldsteinii Griseb. Caryophyllaceae 

1615 Silybum marianum (L.) Gaertn. Asteraceae 

1616 Sinapis arvensis L. Brassicaceae 

1617 Sisymbrium loeselii L. Brassicaceae 

1618 Sisymbrium altissimum L. Brassicaceae 

1619 Sisymbrium officinale (L.) Scop. Brassicaceae 

1620 Sisymbrium orientale L. Brassicaceae 

1621 Smyrnium perfoliatum L. Apiaceae 

1622 Solanum alatum Moench Solanaceae 

1623 Solanum dulcamara L. Solanaceae 

1624 Solanum luteum Mill. Solanaceae 

1625 Solanum nigrum L. Solanaceae 

1626 Solanum schultesii Opiz Solanaceae 

1627 Soldanella pindicola Hausskn. Primulaceae 

1628 Soldanella pusilla Baumg. Primulaceae 

1629 Soldanella rhodopaea F. K. Mey. Primulaceae 

1630 Solidago virgaurea L. Asteraceae 

1631 Sorbus aria (L.) Crantz Rosaceae 

1632 Sorbus aucuparia L. Rosaceae 

1633 Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz Rosaceae 

1634 Sorbus domestica L. Rosaceae 

1635 Sorbus torminalis (L.) Crantz Rosaceae 

1636 Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch Rosaceae 

1637 Sonchus arvensis L. Asteraceae 

1638 Sonchus asper (L.) Hill Asteraceae 

1639 Sonchus oleraceus L. Asteraceae 

1641 Sparganium emersum Rehmann Sparganiaceae 

1642 Sparganium erectum L. Sparganiaceae 

1643 Sparganium minimum Fries (в ЧКБ 2011) Sparganiaceae 

1644 Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 

1645 Spergula arvensis L. Caryophyllaceae 

1646 Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl Caryophyllaceae 

1647 Spiraea media F. W. Schmidt Rosaceae 

1648 Spiraea chamaedryfolia L. Rosaceae 
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1649 Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Orchidaceae 

1650 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Lemnaceae 

1651 Stachys annua (L.) L. Lamiaceae 

1652 Stachys alpina L. Lamiaceae 

1653 Stachys angustifolia M. Bieb. Lamiaceae 

1654 Stachys germanica L. Lamiaceae 

1655 Stachys palustris L. Lamiaceae 

1656 Stachys plumosa Griseb. Lamiaceae 

1657 Stachys recta L. Lamiaceae 

1658 Stachys sylvatica L. Lamiaceae 

1659 Stellaria graminea L. Caryophyllaceae 

1660 Stellaria holostea L. Caryophyllaceae 

1661 Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae 

1662 Stellaria alsine Grimm Caryophyllaceae 

1663 Stellaria nemorum L. Caryophyllaceae 

1664 Stellaria pallida (Dumort.) Piré Caryophyllaceae 

1665 Staphylea pinnata L. Staphyleaceae 

1666 Stipa capillata L. Poaceae 

1667 Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. Amaryllidaceae 

1668 Streptopus amplexifolius (L.) DC. Liliaceae 

1669 Succisa pratensis Moench Dipsacaceae 

1670 Symphytum bulbosum Schim. Boraginaceae 

1671 Symphytum officinale L. Boraginaceae 

1672 Symphytum ottomanum Friv. Boraginaceae 

1673 Symphytum tuberosum L. Boraginaceae 

1674 Swertia perennis L. Gentianaceae 

1675 Tamus communis L. Dioscoreaceae 

1676 Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski Poaceae 

1677 Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. Asteraceae 

1678 Tanacetum macrophyllum 

(Waldst. & Kit.) 

Sch.Bip. Asteraceae 

1679 Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. Asteraceae 

1680 Tanacetum vulgare L. Asteraceae 

1681 Taraxacum apenninum (Ten.) Ten. Asteraceae 

1682 Taraxacum apiculatoides Ma�ecka Asteraceae 

1683 Taraxacum ambitiosum 

Kirschner & 

Št�pánek Asteraceae 
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1684 Taraxacum erytrospermum Andrz. ex Besser Asteraceae 

1685 Taraxacum insolitum 

Kirschner, C. E. 

Sonck & Št�pánek Asteraceae 

1686 Taraxacum melancholicum 

Kirschner & 

Št�pánek Asteraceae 

1687 Taraxacum dorchocarpum Soest Asteraceae 

1688 Taraxacum palustre (Lyons) Symons Asteraceae 

1689 Taraxacum officinale L. Asteraceae 

1690 Taraxacum refectum Sonck Asteraceae 

1691 Taraxacum serotinum 

(Waldst. & Kit.) 

Poir. Asteraceae 

1692 Taraxacum suspectum 

Kirschner & 

Št�pánek Asteraceae 

1693 Taraxacum vindobonense Soest Asteraceae 

1694 Taraxacum subudum 

Kirschner & 

Št�pánek Asteraceae 

1695 Taxus baccata L. Taxaceae 

1696 Teesdalia coronopifolia 

(J. P. Bergeret) 

Thell. Brassicaceae 

1697 Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Asteraceae 

1698 Teucrium montanum L. Lamiaceae 

1699 Teucrium polium L. Lamiaceae 

1700 Teucrium scordium L. Lamiaceae 

1701 Teucrium chamaedrys L. Lamiaceae 

1702 Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. Thelypteridaceae 

1703 Thalictrum aquilegifolium L. Ranunculaceae 

1704 Thalictrum lucidum L. Ranunculaceae 

1705 Thalictrum minus L. Ranunculaceae 

1706 Thalictrum simplex L. Ranunculaceae 

1707 Thesium alpinum L. Santalaceae 

1708 Thesium arvense Horv. Santalaceae 

1709 Thesium bavarum Schrank Santalaceae 

1710 Thesium divaricatum 

Jan ex Mert & 

Koch Santalaceae 

1711 Thesium dollineri Murb. Santalaceae 

1712 Thesium linophyllon L. Santalaceae 

1713 Thlaspi alliaceum L. Brassicaceae 

1714 Thlaspi arvense L. Brassicaceae 

1715 Thlaspi kovatsii Heuff. Brassicaceae 
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1716 Thlaspi perfoliatum L. Brassicaceae 

1717 Thlaspi praecox Wulfen Brassicaceae 

1718 Thlaspi viridisepalum 

(Podp.) Greuter & 

Burdet Brassicaceae 

1719 Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. Thymeleaceae 

1720 Thymus albanus Heinr. Braun Lamiaceae 

1721 Thymus callieri Borbás ex Velen. Lamiaceae 

1722 Thymus longicaulis C. Presl Lamiaceae 

1723 Thymus glabrescens Willd. Lamiaceae 

1724 Thymus jankae �elak. Lamiaceae 

1725 Thymus pannonicus All. Lamiaceae 

1726 Thymus pulegioides L. Lamiaceae 

1727 Thymus vandasii Velen. Lamiaceae 

1728 Thymus sibthorpii Benth. Lamiaceae 

1729 Thymus moesiacus Velen. Lamiaceae 

1730 Tilia cordata Mill. Tiliaceae 

1731 Tilia platyphyllos Scop. Tiliaceae 

1732 Tilia tomentosa Moench Tiliaceae 

1733 Torilis japonica (Houtt.) DC. Apiaceae 

1734 Tordylium maximum L. Apiaceae 

1735 Torilis nodosa (L.) Gaertn. Apiaceae 

1736 Torilis arvensis (Hudson) Link Apiaceae 

1737 Torilis ucranica Spreng. Apiaceae 

1738 Tozzia carpatica Waloszcz. Scrophulariaceae 

1739 Tragopogon balcanicum Velen. Asteraceae 

1740 Tragopogon dubius Scop. Asteraceae 

1741 Tragopogon orientalis L. Asteraceae 

1742 Tragopogon porrifolius L. Asteraceae 

1743 Tragopogon pratensis L. Asteraceae 

1744 Tragopogon pterodes Pan�i� Asteraceae 

1745 Tragopogon strybrnyi Hayek Asteraceae 

1746 Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Orchidaceae 

1747 Trifolium aureum Pollich Fabaceae 

1748 Trifolium badium Schreb. Fabaceae 

1749 Trifolium alpestre L. Fabaceae 

1750 Trifolium campestre Schreb Fabaceae 
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1751 Trifolium arvense L. Fabaceae 

1752 Trifolium diffusum Ehrh. Fabaceae 

1753 Trifolium dubium Sibth. Fabaceae 

1754 Trifolium echinatum M. Bieb. Fabaceae 

1755 Trifolium hirtum All. Fabaceae 

1756 Trifolium fragiferum L. Fabaceae 

1757 Trifolium hybridum L. Fabaceae 

1758 Trifolium incarnatum L. Fabaceae 

1759 Trifolium medium L. Fabaceae 

1760 Trifolium micranthum Viv. Fabaceae 

1761 Trifolium montanum L. Fabaceae 

1762 Trifolium nigrescens Viv. Fabaceae 

1763 Trifolium ochroleucon Huds. Fabaceae 

1764 Trifolium pallidum Waldst. & Kit. Fabaceae 

1765 Trifolium pannonicum Jacq. Fabaceae 

1766 Trifolium pratense L. Fabaceae 

1767 Trifolium patens Schreb. Fabaceae 

1768 Trifolium repens L. Fabaceae 

1769 Trifolium resupinatum L. Fabaceae 

1770 Trifolium rubens L. Fabaceae 

1771 Trifolium spadiceum L. Fabaceae 

1772 Trifolium scabrum L. Fabaceae 

1773 Trifolium subterraneum L. Fabaceae 

1774 Trifolium striatum L. Fabaceae 

1775 Trifolium trichopterum Pan�i� Fabaceae 

1776 Trifolium strictum L. Fabaceae 

1777 Trifolium velenovskyi Vandas Fabaceae 

1778 Triglochin palustris L. Juncaginaceae 

1779 Trigonella monspeliaca L. Fabaceae 

1780 Trigonella coerulea (L.) Ser. Fabaceae 

1781 Trigonella procumbens (Besser) Rchb. Fabaceae 

1782 Trollius europaeus L. Ranunculaceae 

1783 Trinia glauca (L.) Dumort. Apiaceae 

1784 Trinia ramosissima 

(Fisch. ex Trev.) 

Koch Apiaceae 

1785 Tuberaria guttata (L.) Fourr. Cistaceae 
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1786 Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Poaceae 

1787 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Apiaceae 

1788 Tussilago farfara L. Asteraceae 

1789 Typha angustifolia L. Typhaceae 

1790 Typha latifolia L. Typhaceae 

1791 Typha schuttleworthii Koch & Sond. Typhaceae 

1792 Ulmus minor Mill. Ulmaceae 

1793 Ulmus glabra Huds. Ulmaceae 

1794 Utricularia minor L. Lentibulariaceae 

1795 Utricularia vulgaris L. Lentibulariaceae 

1796 Urtica dioica L. Urticaceae 

1797 Urtica urens L. Urticaceae 

1798 Vaccaria hispanica (Mill.) Rasch. Caryophyllaceae 

1799 Vaccinium myrtillus L. Ericaceae 

1800 Vaccinium uliginosum L. Ericaceae 

1801 Vaccinium vitis-idaea L. Ericaceae 

1802 Valeriana tripteris L. Valerianaceae 

1803 Valeriana montana L. Valerianaceae 

1804 Valeriana officinalis L. Valerianaceae 

1805 Valerianella carinata Loisel. Valerianaceae 

1806 Valerianella coronata (L.) DC. Valerianaceae 

1807 Valerianella dentata (L.) Poll. Valerianaceae 

1808 Valerianella locusta (L.) Laterr. Valerianaceae 

1809 Valerianella pumila (L.) DC. Valerianaceae 

1810 Valerianella rimosa Bast. Valerianaceae 

1811 Valerianella turgida (Steven) Betcke Valerianaceae 

1812 Ventenata dubia (Leers) Coss. Poaceae 

1813 Veratrum lobelianum Bernh. Liliaceae 

1814 Veratrum nigrum L. Liliaceae 

1815 Verbascum abietinum Borbás Scrophulariaceae 

1816 Verbascum chaixii Vill. Scrophulariaceae 

1817 Verbascum banaticum Schrad. Scrophulariaceae 

1818 Verbascum blattaria L. Scrophulariaceae 

1819 Verbascum densiflorum Bertol. Scrophulariaceae 

1820 Verbascum formanekii 

Borbás ex 

Formánek Scrophulariaceae 
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1821 Verbascum longifolium Ten. Scrophulariaceae 

1822 Verbascum nigrum L. Scrophulariaceae 

1823 Verbascum phlomoides L. Scrophulariaceae 

1824 Verbascum phoeniceum L. Scrophulariaceae 

1825 Verbascum pulverulentum Vill. Scrophulariaceae 

1826 Verbascum speciosum Schrad. Scrophulariaceae 

1827 Verbascum urumoffii Stoj. & Acht. Scrophulariaceae 

1828 Veronica acinifolia L. Scrophulariaceae 

1829 Veronica alpina L. Scrophulariaceae 

1830 Veronica 

anagalis-

aquatica L Scrophulariaceae 

1831 Verbena officinalis Voss. Scrophulariaceae 

1832 Veronica arvensis L. Scrophulariaceae 

1833 Veronica austriaca L. Scrophulariaceae 

1834 Veronica barrelieri 

Schott ex Roem. & 

Schult. Scrophulariaceae 

1835 Veronica chamaedrys L. Scrophulariaceae 

1836 Veronica beccabunga L. Scrophulariaceae 

1837 Veronica bellidioides L. Scrophulariaceae 

1838 Veronica krumovii (Peev) Peev Scrophulariaceae 

1839 Veronica hederifolia L. Scrophulariaceae 

1840 Veronica officinalis L. Scrophulariaceae 

1841 Veronica persica Poir. Scrophulariaceae 

1842 Veronica polita Fries Scrophulariaceae 

1843 Veronica orchidea Crantz Scrophulariaceae 

1844 Veronica praecox All. Scrophulariaceae 

1845 Veronica prostrata L. Scrophulariaceae 

1846 Veronica scardica Griseb. Scrophulariaceae 

1847 Veronica teucrium L. Scrophulariaceae 

1848 Veronica scutellata L. Scrophulariaceae 

1849 Veronica serpyllifolia L. Scrophulariaceae 

1850 Veronica triloba (Opiz) A. Kern. Scrophulariaceae 

1851 Veronica triphyllos L. Scrophulariaceae 

1852 Veronica sublobata M. A. Fisch. Scrophulariaceae 

1853 Veronica urticifolia Jacq. Scrophulariaceae 

1854 Veronica verna L. Scrophulariaceae 

1855 Veronica vindobonensis (M. A. Fisch.) M. Scrophulariaceae 
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A. Fisch. 

1856 Viburnum lantana L. Caprifoliaceae 

1857 Viburnum opulus L. Caprifoliaceae 

1858 Vicia angustifolia Grufberg Fabaceae 

1859 Vicia cassubica L. Fabaceae 

1860 Vicia grandiflora Scop. Fabaceae 

1861 Vicia cordata Wulfen Fabaceae 

1862 Vicia hirsuta (L.) Gray Fabaceae 

1863 Vicia cracca L. Fabaceae 

1864 Vicia dalmatica A. Kern. Fabaceae 

1865 Vicia incana Gouan Fabaceae 

1866 Vicia dumetorum L. Fabaceae 

1867 Vicia narbonensis L. Fabaceae 

1868 Vicia lathyroides L. Fabaceae 

1869 Vicia pannonica Crantz Fabaceae 

1870 Vicia peregrina L. Fabaceae 

1871 Vicia melanops Sm. Fabaceae 

1872 Vicia pisiformis L. Fabaceae 

1873 Vicia sativa L. Fabaceae 

1874 Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Fabaceae 

1875 Vicia sepium L. Fabaceae 

1876 Vicia serratifolia Jacq. Fabaceae 

1877 Vicia varia Host Fabaceae 

1878 Vicia villosa Roth Fabaceae 

1879 Vicia tenuifolia Roth Fabaceae 

1880 Vinca major L. Apocynaceae 

1881 Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Rchb. f. Asclepiadaceae 

1882 Vincetoxicum hirundinaria Medicus Asclepiadaceae 

1883 Viola ambigua Waldst. & Kit. Violaceae 

1884 Viola alba Besser Violaceae 

1885 Viola arvensis Murr. Violaceae 

1886 Viola elatior Fr. Violaceae 

1887 Viola dacica Borbás Violaceae 

1888 Viola hirta L. Violaceae 

1889 Viola jordanii Hanry Violaceae 

1890 Viola odorata L. Violaceae 
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1891 Viola kitaibeliana Schult. Violaceae 

1892 Viola montana L. Violaceae 

1893 Viola macedonica Boiss. et Heldr. Violaceae 

1894 Viola pumila Chaix Violaceae 

1895 Viola biflora L. Violaceae 

1896 Viola riviniana Rchb. Violaceae 

1897 Viola rupestris F. W. Schmidt Violaceae 

1898 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violaceae 

1899 Viola suavis M. Bieb. Violaceae 

1900 Viola sieheana Becker Violaceae 

1901 Viola tricolor L. Violaceae 

1902 Viscaria vulgaris Röhl. Caryophyllaceae 

1903 Viscum album L. Loranthaceae 

1901 Vulpia myurus (L.) C. C. Gmel. Poaceae 

1902 Waldsteinia geoides Willd. Rosaceae 

1903 Xanthium italicum Moretti Asteraceae 

1904 Xanthium spinosum L. Asteraceae 

1905 Xanthium strumarium L. Asteraceae 

1906 Xeranthemum annuum L. Asteraceae 

1907 Xeranthemum cylindraceum Sm. Asteraceae 

1908 Zannichellia palustris L. Zannichelliaceae 

1909 Ziziphora capitata L. Lamiaceae 
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1.14.4. Лечебни растения 

гл.ас. д-р Боряна Сиджимова 
 

 В плана за управление на ПП „Витоша“ липсва систематичен списък на лечебните растения, 

срещащи се на територията на парка. В текстовата част на плана в раздела за лечебните растения е 

посочено, че на територията на парка се срещат около 150 вида лечебни растения, от които около 

10 се използват масово от посетителите в парка. Като най-масово събирани за лични нужди са 

изброени видовете жълт кантарион, риган, мащерка, черна боровинка, малина и иглика. Като 

видове под забранителен и ограничителен режим са посочени мечи лук, мечо грозде, жълта и 

петнист тинтява, лазаркиня и шапиче. Тази информация е крайно недостатъчна, поради което при 

разработването на новият план за управление на парка се налага необходимостта не от 

актуализация, а от цялостно изготвяне на раздела за лечебните растения, срещащи се на 

територията на парка, както и изготвянето на систематичен списък ла лечебните растения с 

тяхната консервационна значимост по българските и международни нормативни документи.  

 

1. Литературна справка за изследванията на лечебните растения в ПП „Витоша“. 
 Проучванията върху по-старите литературни източници, касаещи лечебните растения на Витоша 

са добре систематизирани и анализирани в разработка на експерт “Флора” на парка Десислава 

Гюрова. Тази разработка ни бе предоставена от Д. Гюрова, за да бъде използвана при подготовката 

на частта за лечебните растения в новият план за управление на парка и поради това извадки от 

нея, обхващащи анализ на 52 литературни източника, свързани пряко или косвено с лечебните 

растения прилагам тук.  

Цялостно изследване на разпространението и разнообразието на лечебните растения на „Витоша“ 

до сега не е провеждано, въпреки дългогодишната история на ботаническите проучвания в 

планината. Те бележат начало със съобщените от Панчич (1883) 187 вида растения. 

Малко по-късно Velenovsky (1891) публикува “Flora Bulgarica”, в която са включени 1103 вида за 

Витоша. Сред тях са и 80 вида лечебни растения, като Convallaria majalis, Galium odoratum, 

Carlina acanthifolia, Drosera rotundifolia L., Gentiana punctata, Colchicum autumnale, Frangula alnus 

Mill. и др. В допълнението към своя труд (1898) авторът посочва още 93 вида за планината, от 

които лечебни са Pulsatilla montana, Adonis vernalis, Pulmonaria officinalis и Leucojum aestivum. 

Конкретните им находища не са уточнени, рядко се посочват околностите на витошки села. 

В началото на миналия век материали върху флората на Витоша могат да се намерят и в трудовете 

на Урумов – “Десети принос към българската флора (1909) съобщава за 248 вида от Витоша 

планина, включително и 33 вида лечебни растения. Повечето от тях са съобщени за околностите 

на несъществуващото вече село Крапец – Clematis vitalba, Helleborus odorus, Betonica officinalis, 

Origanum vulgare, Corylus avellana и др. Същият автор през 1930 публикува “Флора на Витоша 

планина”, в която са включени около 1800 вида, подвида, вариетети и форми висши растения, 

между които и 200 лечебни. 

Близостта на планината до София благоприятства нейнтото изследване и и в по-ново време 

Китанов и Пенев във “Флора на Витоша” (1963) обобщават и дават кратко описание на 1542 вида 

висши растения. Ще изброим само някои от 209-те вида лечебни растения, включени в този труд: 

Adonis vernalis, Allium ursinum, Althaea officinalis L., Berberis vulgaris, Centaurium erythraea, 

Dictamnus albus, Digitalis lanata, Galanthus nivalis L., Lycopodium clavatum L., Phyllitis 

scolopendrium (L.) Newm., Sedum acre и др. В повечето случаи липсва точна информация за 

находищата им. Авторите изтъкват, че “Флора на Витоша планина” на Урумов не може да служи 

за определяне на витошките растения, тъй като представлява един недостатъчно критичен сбор на 

всички известни дотогава флористични данни за планината. 

Обект на проучване на Витоша са били не само висшите растения. Трудът на Петков (1922) за 

растителността на витошките води представлявя основна работа върху водорасловата флора на 
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планината. Тук се споменава и присъствието на 10 хигрофитни и хигромезофитни вида лечебни 

растения от висшата флора – Nasturtium officinale, Filipendula ulmaria, Drosera rotundifolia, 

Menyanthes trifoliata L., Angelica pancicii и др.  Заедно с флористичните проучвания на Витоша, 

вниманието на изследователите е насочено и към растителността. Цялостна оценка върху 

фитоценологичното разнообразие на планината не е извършвана. Проучвани са отделни типове 

растителност, като например иглолистните гори (Петков, 1920) и ливадите в подножието на 

планината (Стоянов, 1928). Първият автор съобщава за 30 лечебни вида дървета и храсти в 

горските съобщества – Fraxinus excelsior, Frangula alnus Mill., Daphne mezereum, Arctostaphylos 

uva-ursi и др. Тревната растителност над горския пояс е изследвана от Пенев (1965), който описва 

20 тревни асоциации, отнесени към 9 формации, като накратко характеризира екологичните 

условия на техните местообитания. В състава на най-разпространените от тях откриваме Veratrum 

lobelianum, Alchemilla sp., Achillea millefolium L., Gentiana punctata и др. За крайпоточната 

растителност в субалпийския пояс са съобщени Angelica pancicii, Alchemilla vulgaris, Caltha 

palustris, Rumex alpinus и др. 

Във “Фитогеографски очерк на Витоша” Георгиев (1929) разглежда подробно развитието на 

растителността и вертикалното разпределение на растителната покривка. В обособените според 

него три пояса - предпланински, планински и алпийски, авторът съобщава 130 вида лечебни 

растения, влизащи в състава на различни съобщества – горски, ливадни, крайречни, мочурливи, 

скални. Сред тях са Arctostaphyllos uva-ursi, Atropa belladonna, Drosera rotundifolia, Valeriana 

officinalis и др., като липсва количествена оценка за присъствието им. 

Единственото на Витоша находище на редкия и защитен лечебен вид Taxus baccata е изследвано 

от Арнаудов (1920) и Пенев (1940). Разискват се произходът, състоянието на това находище, както 

и антропогенните заплахи за развитието му. Разпространението на Pinus mugo Turra на Витоша е 

изучено от Пенев (1939б). При фитоценотичното проучване на находищата му в планината 

Димитров и Ташев (1992) намират 21 вида лечебни растения. С най-висока константност в 

изследваните клекови микрогрупировки сe явяват Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и Rubus idaeus, 

установени са увреждания на ценопопулациите на Gentiana punctata и Arctostaphylos uva-ursi. 

Проучване върху естественото разпространение на балканския ендемит Pinus peuce Grsb. на 

Витоша прави Пенев (1942). 

Масивът “Църква”, разположен в североизточното подножие на ПП “Витоша” е предизвикал 

научния интерес на редица автори поради реликтния характер на горите от Pinus sylvestris, които 

го покриват (Петков, 1920; Стоянов, 1937; Пенев, 1938; Пенев, 1939а; Кузманов, 1961; Йорданов, 

1977). Тук са намерени някои високопланински елементи, сред които и Arctostaphylos uva-ursi, 

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Cetraria islandica, 

Melampyrum sylvaticum L. и др., неестествени за надморската височина на обекта (725 – 952 m). 

Един анализ на растителната покривка на Витоша като обект за отглеждане, опазване и използване 

е направен от Стефанов (1939). Авторът изследва вертикалното зониране на растителността, като 

паралелно обръща особено внимание на извършваните залесявания и резултатите от тях, 

възоснова на което прави препоръки за стопанисването на горите. Сред най-често срещаните 

видове в състава на смърчовите, буковите гори, високопланинските ливади и пасища се 

споменават и лечебните Gentiana asclepiadea, Dryopteris filix-mas, Veroniaca officinalis, Vaccinium 

myrtillus, Veratrum lobelianum, Betonica officnalis и др. 

Възможностите, които дават торфищата за изучаване историята на витошката растителност са 

привлекли вниманието на учените още в първата половина на XIX век. Данни за произхода, 

възрастта на торфищата, промените в растителната покривка на планината през периодите на 

торфонатрупването предоставят Русков (1934), Stojanoff & Georgieff (1934), Петров (1956). 

Последният засяга в геоботанично отношение някои мочурни тревни съобщества. В тях се посочва 

количественото присъствие и на 6 вида лечебни растения – Drosera rotundifolia, Veratrum 

lobelianum, Bistorta major, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. и др. Недева (1975) 

изучава четири витошки торфища с цел установяване причините за формирането и етапите на 
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развитието им. При разглеждане на флористичния им състав са споменати и 12 вида лечебни 

растения, като най-характерни са Veratrum lobelianum, Potentilla erecta, Alchemilla vulgaris, Caltha 

palustris и Bistorta major. Малко по-късно Филипович (1981, 1982, 1985; Филипович & Стоянова, 

1984) предприема палинологични проучвания на витошките торфища. В резултат на тях авторката 

прави обобщения и изводи за промените в горската растителност на Витоша и причините, довели 

до тези промени (Филипович, 1984, 1988а, 1988б). Подобно на Петров (1956) и тя установява сред 

постоянните елементи в растителната покривка на торфищата лечебните видове Drosera 

rotundifolia, Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea. Присъствието на цветен прашец от Polygonum 

aviculare, Plantago lanceolata, Plantago major, Rumex alpinus, Rumex acetosella, Urtica sp. в 

поленовите диаграми, както и на спори от Pteridium aquilinum според Филипович е резултат от 

интензивна стопанска дейност по склоновете на Витоша, датираща от древността. 

Особеностите на витошката флора и историята на горите и, макар и в научно-популярна форма 

разкрива Йорданов (1977). Тук намираме данни за находището на Taxus baccata, за присъствието 

на редките видове лечебни растения Huperzia selago и Drosera rotundifolia. Тук се посочва, че 

масовото и безотговорно събиране на билки е довело до намаляване числеността на широко 

разпространени доскоро видове като Galanthus nivalis, Primula veris, Origanum vulgare, Phyllitis 

scolopendrium, Helleborus odorus и др. 

Янев (1982) изследва състоянието на естествената растителност в северните части на планината. В 

резултат на това излизат няколко съвместни публикации с Бондев (1981, 1982, 1983, 1985), в които 

се разглежда антропогенното влияние върху тази растителност, промените, които настъпват в 

често посещаваните райони, както и тенденциите на този процес. Авторите отчитат като 

отрицателно въздействие на антропогенния фактор изтощаването и разреждането на коренни 

фитоценози в отделните планински пояси, в следствие на което в тях навлизат и увеличават своята 

численност Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula, Vaccinium myrtillus, Juniperus sibirica 

и др. Като резултат от урбанизацията в районите с масова посещаемост се очаква увеличаване 

дяла на антропофитните видове. Сред установените антропофити са и лечебните Rubus idaeus, 

Rosa canina, Genista tinctoria, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Solidago virga-aurea, Geranium 

robertianum, Hypericum perforatum, Plantago major, Teucrium chamaedrys, Rumex acetosa, Taraxacum 

officinale, Veronica officinalis, Parietaria officinalis L. 

Апостолова и Мешинев (2002) картират растителността на висопланинската безлесна зона на 

Витоша. Те посочват като широко разпространени в тази зона 13 вида лечебни растения, сред 

които Primula veris, Alchemilla glabra Neygenf., Alchemilla flabellata Buser, Veratrum lobelianum и 

др. Изтъкват също, че ксерофитизацията на Витоша планина се отразява негативно на видовете, 

обитаващи мочури и торфища, сред които са лечебните Menyanthes trifoliata и Drosera rotundifolia. 

Растителните съобщества в субалпийските торфища са изследвани от Hajek et all. (2005). 

Установено е, че флористичният им състав включва 100 вида, включително и 10 лечебни. Такива 

са Angelica pancicii, Sanguisorba officinalis, Veratrum lobelianum и др. Потвърдено е присъствието 

на Drosera rotundifolia във витошките торфища.    

Първата публикация върху флората на България, написана от българин и на български език 

(Явашев, 1890) съдържа списък на 139 вида от Витоша, между които Gentiana lutea (из тревисти 

места над с. Драгалевци) и Asplenium trichomanes (Витоша). Георгиев (1891) съобщава 

Arctostaphylos uva-ursi като доста разпространено на Витоша растение “по сухите места над 

Драгалевския манастир и другаде”. Давидов (1903) намира Gentiana cruciata над Драгалевци и 

Viscum album върху Juniperus communis. В приносите към българската флора на Урумов (1905, 

1906) се споменават Galanthus nivalis – из храсталаци и каменисти места при Симеоново, Anagallis 

arvensis – по ниви и обработваеми места около Драгалевци, Calamintha officinalis Moench – из 

храсталаци около Бистрица и Драгалевци, Valeriana officinalis – само “Витоша”. Vandas (1909) 

съобщава за Gentiana asclepiadea при Владая и Digitalis lanata около Княжево. 

Ахтаров (1932) проучва застъпените в Естествено-историческия музей в София папратовидни 

растения, като от Витоша съобщава 17 вида и 27 вариетета, сред които и Asplenium trichomanes 
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var. microphyllum. По-късно същият автор (1950) ревизирайки хербарните материали на Панчич от 

България установява, че посочената за Витоша Primula elatior (L.) Hill e Primula veris. 

Китанов (1939) намира Asplenium trichomanes по стръмните варовити скали на вр. Белчова скала, 

на 1830 m н. в., а по-късно (1943) установява Lycopodium clavatum L. между смърчови дървета 

около х. Тинтява и по Даутов връх. 

Стефанов (1941) съобщава Valeriana officinalis var. alpestris за високопланинските пасища на 

Витоша, дадена е и диагноза на новия вариетет. 

Стоянов и Стефанов (1948) в поредното издание на “Флора на България” вмъкват данни от 

изследванията върху българската флора, включително и върху Витоша. Без точни указанияна на 

находищата за планината са посочени Arctostaphylos uva-ursi, Menyanthes trifoliata, Tilia rubra DC. 

(Княжево), Valleriana officinalis, Gentiana punctata (Резньовете), Taxus baccata и др. Северно от 

Резньовете, между храсталаци от ниска хвойна по каменисти поляни Вълев (1953) намира 

Gentiana lutea, а по-късно Бондев (1961) установява на Витоша друг ценен и защитен лечебен вид 

– Gentiana punctata, но без да уточнява находището му. Последните два вида са били обект на 

изследване от Georgieva и Evstatieva (2000), при което е дадена характеристика на техни находища 

на Витоша – под Резньовете и в м. Стената. По-късно Georgieva (2003) проучва консервационно 

значимите видове в съобществата с участие на G. lutea и G. punctata в България. За тези на Витоша 

тя установява 8 вида, сред които Veratrum lobelianum, Angelica pancicii и др. 

Изследването на фитоценологичните и екологични особености на Arctostaphylos uva-ursi, 

проведено от Генова и др. (1991) засяга съобществата на мечото грозде и на Витоша – в западната 

част на Платото и склона под него. Посочва се, че определящи екологични фактори за 

разпространението на вида са високото осветление и добрата аерация на почвата, докато 

заселването на туфести и коренищни видове (Calamagrostis arundinacea (Web.) Roth., Festuca 

valida, Juniperus sibirica L. и др.) води до деградация на съобществата му. 

 

 Като допълнение на този литературен преглед са прегледани и представени още литературни 

източници и успешно завършили проекти, в които в по-малка или по-голяма степен са застъпени 

лечебните растения – тяхното разпространение, участие във фитоценози, ресурсни възможности.  

 Gyurova & Evstatieva (2005) установяват е биоразнообразието от лечебни растения в 3 типа 

букови гори на територията на ПП Витоша: ацидофилни, неутрофилни и развиващи се върху 

варовик. Установени и описани са 108 лечебни растения, принадлежащи към 47 семейства. За 

видовете е посочен биологичен тип, жизнена форма, отношение към влагата и природозащитен 

статус. Gyurova (2005) изследва разпространението на лечебни растения в иглолистни гори на 

територията на ПП Витоша. Установява са 108 лечебни растения от 46 семейства. Дванадесет от 

растенията са с консервационен статус. За видовете е посочен биологичен тип, жизнена форма, 

основна скала и природозащитен статус. Кунев (2006) установява 141 вида лечебни растения за 

южните части на Витоша. Изследваният район е разделен на участъци в зависимост от характера 

на преобладаващия тип растителност. Най-голямо биоразнообразие на лечебни растения са 

установени в крайречните съобщества (123 вида от 48 семейства), а най-малко във фитоценози на 

Quercus sp. (89 вида от 40 семейства). Установено е, че билките, получавани от видовете Corylus 

avellana, Rosa sp. diversa, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, 

Teucrium chamaedrys, T. polium, Thymus sp. diversa, Galium verum, Crataegus monogyna, са широко 

разпространени на територията на изследвания район и биха могли да се използват за събиране с 

лечебни цели. Гаврилова (2007) провежда екологична и ресурсна оценка на храстовите съобщества 

на черна боровинка (Vaccinium myrtillus L.) в субалпийския пояс на Витоша. В тях с най-голямо 

проективно покритие след черната боровинка са сибирската хвойна и синята боровинка. След тях 

се подреждат червената боровинка, връшняка и мечото грозде. Посочват се и други видове 

лечебни растения, характерни за тези съобщества: Vaccinium uliginosum, Juniperus sibirica, 

Hypericum maculatum, Rubus idaeus, Geranium sylvaticum и др. Установява, че находищата на 

черната боровинка в границите на изследваните ценопопулации в субалпийския храстов пояс на 
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Витоша са в добро състояние и с добри възможности за възобновяване. Боровинковите ценози не 

са повлияни антропогенно. Експлоатационните запаси от плод на черна боровинка през 2006г. в 

изследвания пояс възлизат на 136 kg на площ от 80 ha. Като лимитиращ фактор за ниските 

експлоатационни запаси се посочват специфичните микрокиматични условия. Тодорова (2008) 

изготвя е пълен списък на видовете лечебни растения, срещащи се в тревните съобщества в 

Боснешкия карстов район. Той обхваща 61 вида лечебни растения от 28 семейства. Пет от 

видовете са под специален режим на събиране: Artemisia alba, Carlina acanthifolia, Sedum acre, 

Hyssopus officinalis subsp. aristatus и Primula veris. За лечебните видове с най-голямо участие в 

изследваните тревни съобщества и тези с консервационна значимост са установени средното 

проективно покритие и размера на заеманата площ в границите на изследваният район. Това са 

популациите на Thymus striatus, Satureja montana subsp. kitaibelii, Sideritis montana, Teucrium 

chamaedrys, Teucrium polium, Teucrium montanum, Sanguisorba minor, Plantago subulata, Eryngium 

campestre, Euphorbia cyparissias, Carlina acanthifolia, Hyssopus officinalis subsp. aristatus, Sedum 

acre и Artemisia alba. Димитров (2014) разглежда растителността на Витоша в отделни рубрики, 

представящи растителното разнообразие в храстовите съобщества, тревните субалпийски 

съобщества, в буковите, дъбовите и иглолистните гори, както и в ливадите, по скалите, в 

торфищата и край водите. В описаният флористичен състав се описват и редица лечебни растения, 

характерни за посочените зони. Обсъдени са и неблагоприятните явления и заплахи за 

растителността, разделени в 2 големи групи – природни и антропогенни. Изброява 25 от най-

популярните и най-често събирани видове лечебни растения, срещащи се на Витоша. 

Проектните разработки, от които получваме данни за лечебните растения на Витоша са следните: 

 Картиране на храстови съобщества, приоритетни за европейската общност, съгласно 
директивата за защита на хабитатите в субалпийския пояс на природен парк “Витоша”. 
1999. 
Изпълнители: Доц. д-р Петър Желев, Ст. ас. Мариус Димитров, Ст. ас. Евгени Цавков. 

Осъществено е проучване на растителността в субалпийския пояс на Витоша. Установени 

са 5 типа храстови съобщества от каталога на Natura 2000. В техният състав влиза значително 

разнообразие от лечебни растения.  

Установените храстови съобщества са: 

31.431 – Планински храстови съобщества на Juniperus nana 

31.47 –Алпийски храстчеви съобщества на Arctostaphylos uva-ursi 

31.4A2 – Балкaно-гръцки храстчеви съобщества от боровинки 

31.58 – Балкано-Родопидни планински съобщества на Pinus mugo 

31.621631 Храстови съобщества на Salix lapponum в Родопидите 

 “Проучване на крайречните съобщества на ПП Витоша” 2004.  
Изпълнител: Евгени Цавков 

Проучването на крайречните съобщества е направено по реки по маршрутен метод. С 

помощта на GPS са картирани основните описания. Според интерпретационния наръчник на 

европейските хабитати по Natura 2000 (от IV.2003) е установено, че крайречните съобщества 

принадлежат към: 91E0 * Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae). В описаните крайречни съобщества се посочва значително 

разнообразие от лечебни растения.  
 Договор № ОПОС 03-61 /22.05.2013 г. Определяне на видовия състав на растенията (вкл. 

мъховете) в представителна извадка от торфищните комплекси в ПП Витоша.2013.  
Изпълнители: Райна Начева и Мариус Димитров 

В резултат на проучването в торфищните комплекси на терторията на ПП Витоша са 

установени 136 вида висши растения. Сред тях са и редица лечебни растения – видове от родовете 

Equisetum, Juniperus, Eriophorum, Hupericum и др. Четири от тях са консервационно значими - 

Angelica pancici, Drosera rotundifolia, Potentilla palustris и Salix pentandra.  
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 ОПОС 1 - „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк 
“Витоша” - Договор № 58301-С-003 
 Извършено е възстановяване на находището на алпийски повет /Clematis alpina/ (200 бр по 

поречието на Драгалевска река в м. Комините) и подпомагане на популациите на планински явор 

/Acer heldreichii Orph. ex Boiss./ и тис /Taxus baccata L./ (400 бр. фиданки тис в месността Бай 

Кръстьо, 395 фиданки планински явор в м. Цветна поляна и 5 броя фиданки планински явор в м. 

Дендрариума). Проведено е възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша (Alnus 

incana(L.)Moench.) - 350 броя бяла елша са засадени по поречието на Куртова река, и от бяла върба 

/Salix alba L./ (засадени над 2000 бр.) по поречието на река Струма над с. Боснек. 

 ОПОС 2 - „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк 
“Витоша” – Фаза ІІ” - Договор № 5103020-C-001 
 Извършено е възстановяване на находището на елвезиевото кокиче (Galanthus elwesii Hook.) - 

общо 200 броя са засадени по реките Кладнишка, Струма и Боянска, и подпомагане на 

популациите на петтичинковата върба (Salix pentandra L.) - 200 броя общо в мочури в смърчовите 

гори в района на х. на Артистите и п.д. Звездица, и жълтата тинтява (Gentiana lutea ssp. 

symphyandra (Murb.)Hayek) – произведени са 200 броя, тази пролет предстои засаждането им. 

 ОПОС 3 - „Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша” - Договор 
№ DIR-5113326-C-010 
 Извършени са дейности по възстановяване на засегнати и увредени местообитания /91D0 – 

Мочурни гори, 91Е0 – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и 9410 – Ацидофилни 

гори от Picea в планинския до алпийския пояс/. Засадени са 5 000 броя смърч в района на х. Алеко, 

м. Меча поляна; произведени са по 400 броя от следните видове: бяла, зелена, черна елша и 

планински ясен. Те ще бъдат засадени през 2015 година с цел подпомагане на крайречните 

съобщества по реките Куртова и Железнишка. 

 Проект LIFE 08 NAT/BG/000281 - Опазване и възстановяване на 11 типа природни 
местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в Българските гори 
 Извършени са два неуспешни опита за създаване на клекова култура над с. Ярлово, вследствие на 

което е извършено директно засяване на клекови семена в площадките на клековите фиданки. 

Отчетено е около 20% покълване на семената на площ от 57 дка. 

 Произведени са 70 броя индивиди от водна детелина, които са засадени на територията на парка 

в мочурливи местообитания на обща площ 0,06 ха, а също и  180 броя кръглолистна росянка на 

обща площ 0,12 ха, засадени в подходящи торфища. Степента на прихващане на засадените през 

есента на 2014 г. растения водна детелина и росянка е висока, състоянието на растенията е добро. 

 Създадена е площ от 5 дка бяла върба по поречието на Струма над с. Чуйпетлово, която се явява 

естествено продължение на галерията в този район. 

 Проект за проучване на горскоплодните видове в южните части на Природен парк Витоша 
Изпълнител: Момчил Панайотов 

 Проучено е разпространението на 18 вида горскоплодни дървета и храсти по долините на реките 

Кладнишка, Матница, Струма, Добри дол и Живата вода. Находищата са картирани и данните са 

въведени в ГИС на Дирекцията на парка.  

 

2. Непълноти в знанията. 

 Въпреки литературните и проектните разработки, изготвени по време на прдходният план за 

управление на ПП Витоша, информацията за лечебните растения остава непълна и 

несистематизирана. Необходимо е всичката налична информация да бъде систематизирана, 

наличните GPS и GIS данни да бъдат събрани и систематизирани в GIS като картен слой на 

лечебните растения. Трябва да бъдат отличени всички консервационно значими таксони лечебни 

растения, техните местообитания да бъдат описани и картирани в GIS. Необходимо е да се даде 

пълна информация за видовете лечебни растения, които могат да се събират за стопански цели и за 
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лични нужди и по възможност (предвид краткият вегетационен период за посещение на 

популациите) да се даде оценка за ресурсните възможности на находищата им. За изпълнението на 

тези пропуски е необходимо провеждането на максимален брой терени проучвания на територията 

на целия парк. 

 

3. Пълен систематичен списък на известните лечебни растения на „Витоша“. 
Включва 512 вида лечебни растения от 87 семейства. Този списък е първоначален и е възможно 

след теренните проучвания да претърпи промени.  

LICHENOPHYTA 
Parmeliaceae 

Cetraria islandica (L.) 

LYCOPODOPHYTA 
Lycopodiaceae 

Lycopodium clavatum L.  

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Marl. 

EQISETOPHYTA 

Equisetaceae 
Equisetum arvense L. 

Equisetum fluviatile L.  

Equisetum palustre L.  

Equisetum sylvaticum L.  

Equisetum telmatea Ehrh.  

POLYPODIOPHYTA 

Aspidiaceae 
Polystichum lonchitis (L.) Roth. 

Dryopteris filix-mas (L.) Schot. 

Aspleniaceae 

Asplenium adiantum-nigrum L. 

Asplenium ruta-muraria L. 

Asplenium septentrionale L. 

Asplenium trichomanes L. 

Ceterach officinarum DC. 

Phyllitis scolopendriun (L.) Neum. 

Athyriaceae 
Athyrium filix-femina (L.) Roth. 

Polypodiaceae 
Polypodium vilgare L. 

Hypolepidaceae 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 

PINOPHYTA 

Cupressaceae 
Juniperus communis L. 

Juniperus oxycedrus L. 

Juniperus sibirica Burgst. 

Pinaceae 
Abies alba Mill.  

Picea abies (L.) Karsten 

Pinus sylvestris L. 

Taxaceae 

Taxus baccata L. 
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MAGNOLIOPHYTA 

Aceraceae 
Acer platanoides L. 

Acer tataricum L.  

Adoxaceae 
Adoxa moschatellina L. 

Alismataceae  
Alisma plantago L.  

Amaryllidaceae 
Galanthus elwesii Hook 

Apiaceae 

Aethusa cynapium L.  

Angelica archangelica L.  

Angelica pancicii Vand.  

Angelica sylvestris L.  

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.  

Astrantia major L.  

Bupleurum rotundifolium L. 

Carum carvi L.  

Chaerophyllum bulbosum L.  

Chaerophyllum temulentum L.  

Conium maculatum L.  

Daucus carota L. ssp. carota  

Eryngium campestre L.  

Ferulago sylvatica (Bess.) Rchb.  

Heracleum sibiricum L. 

Heracleum verticillatum Panč. 

Laser trilobum (L.) Borkh. 

Oenanthe aquatica L.  

Pastinaca sativa L.  

Peucedanum officinalis L.  

Pimpinella saxifraga L.  

Sanicula europaea L. 

Tordylium maximum L.  

Torilis arvensis (Huds.) Link. ssp. arvensis  

Araceae 
Arum maculatum L. 

Araliaceae 
Hedera helix L. 

Aristolochiaceae 
Asarum europaeum L. 

Aristolochia clematitis L.  

Asclepiadaceae 
Vincetoxicum hirundinaria Medic. 

Asteracae 
Achillea clypeolata S. et S.  

Achillea millefolium L.  

Achillea nobilis L. ssp. neilreichii (A. Kern.) Vel.  

Antennaria dioica (L.) Gaertn.  

Anthemis cotula L.  
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Anthemis tinctoria L.  

Arctium minus Bernh.  

Arctium tomentosum Mill.  

Artemisia absinthium L.  

Artemisia alba Turra 

Artemisia annua L.  

Artemisia campestris L.  

Artemisia vulgaris L.  

Bellis perennis L.  

Bidens tripartita L.  

Carduus acanthoides L.  

Carlina acanthifolia All.  

Carlina vulgaris L.  

Carthamus lanatus L.  

Centaurea calcitrapa L.  

Centaurea cyanus L.  

Centaurea pannonica (Heuff.) Simk.  

Centaurea rocheliana (Heuff.) Dost.  

Centaurea solstitialis L.  

Chamomilla recutita (L.) Rausch.  

Cichorium intybus L.  

Doronicum columnae Ten.  

Echinops sphaerocephalus L.  

Filaginella uliginosa (L.) Opiz. 

Filago lutescens Jord.  

Filago vulgaris Lam.  

Galinsoga parviflora Cav.  

Hieracium bauhinii Besser 

Hieracium heterogynum (Froelich) Guterm. 

Hieracium pilosella L.  

Hypochaeris maculata L.  

Hypochaeris radicata L.  

Inula ensifolia L.  

Inula germanica L.  

Lactuca serriola L.  

Leucanthemum vulgare Lam.  

Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss.  

Onopordum acanthium L.  

Petasites albus (L.) Gaertn.  

Petasites hybridus (L.) Gaertn. B.Mey et Schreb. ssp. hybridus  

Pulicaria vulgaris Gaertn.  

Scorzonera hispanica L.  

Senecio jacobaea L. 

Senecio nemorensis L. 

Senecio viscosus L.  

Senecio vulgaris L.  

Solidago virga-aurea L.  

Tanacetum vulgare L.  

Taraxacum officinale Web.  

Tragopogon pratensis L.  
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Tussilago farfara L.  

Xanthium spinosum L.  

Xanthium strumarium L.  

Xeranthemum annuum L.  

Berberidaceae  
Berberis vulgaris L.  

Betulaceae  
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  

Betula pendula Roth.  

Carpinus betulus L.  

Corylus avellana L.  

Boraginaceae 
Anchusa officinalis L.  

Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnst.  

Cerinthe glabra Mill ssp. grabra  

Cerinthe minor L.  

Cynoglossum officinale L.  

Echium italicum L.  

Echium russicum J.Gmel.  

Echium vulgare L.  

Heliotropium europaeum L.  

Lithospermum officinale L.  

Pulmonaria mollis Wulf. ex Horn.  

Pulmonaria officinalis L.  

Symphytum officinale L.  

Brassicaceae  
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara  

Alyssum alyssoides L.  

Barbarea vulgaris R.Br.  

Brassica nigra (L.) Koch  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.  

Cardamine amara L.  

Cardamine bulbifera (L.) Crantz.  

Cardaria draba (L.) Desv.  

Coronopus procumbens Gilib.  

Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl.  

Hesperis matronalis L.  

Lepidium campestre (L.) R.Br.  

Lepidium graminifolium L.  

Lepidium perfoliatum L.  

Lepidium ruderale L.  

Nasturtium officinalis R.Br.  

Raphanus raphanistrum L. 

Rorippa austriaca (Crantz) Bess.  

Sinapis arvensis L.  

Sisymbrium loeselii L.  

Sisymbrium officinale L.  

Thlaspi alliaceum L.  

Thlaspi arvense L.  

Campanulaceae  
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Campanula persicifolia L.  

Cannabaceae  
Humulus lupulus L.  

Caprifoliaceae  
Lonicera xylosteum L.  

Sambucus ebulus L.  

Sambucus nigra L.  

Sambucus racemosa L.  

Viburnum opulus L.  

Caryophyllaceae  
Herniaria glabra L. 

Herniaria hirsuta L.  

Herniaria incana Lam.  

Lychnis coronaria (L.) Desr.  

Lychnis flos-cicili L. 

Minuartia setacea (Thuill.) Hay. 

Saponaria officinalis L.  

Scleranthus annuus L.  

Silene otites (L.) Wibel  

Stellaria graminea L.  

Stellaria media (L.) Vill.  

Viscaria vulgaris Rohl. ssp. atropurpurea (Grsb.) Stoj.  

Celastraceae  
Euonymus verrucosus Scop.  

Chenopodiaceae  
Chenopodium album L.  

Chenopodium bonus-henricus L.  

Chenopodium botrys L.  

Chenopodium hybridum L.  

Chenopodium polyspermum L.  

Chenopodium rubrum L.  

Chenopodium virgatum L.  

Chenopodium vulvaria L.  

Convolvulaceae  
Calystegia sepium (L.) R.Br.  

Convolvulus arvensis L.  

Cornaceae  
Cornus mas L.  

Crassulaceae  
Sedum acre L.  

Sedum album L.  

Sedum maximum (L.) Suter.  

Sempervivum marmoreum Grsb.  

Cucurbitaceae  
Bryonia alba L.  

Cuscutaceae  
Cuscuta epithymum (L.) L.  

Cuscuta europaea L.  

Cyperaceae  
Eriophorum angustifolium Honck.  
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Eriophorum latifolium Hoppe  

Eriophorum vaginatum L.  

Dioscoreaceae  
Tamus communis L.  

Dipsaceae  
Dipsacus fullonum L.  

Knautia arvensis (L.) Coult.  

Scabiosa ochroleuca L.  

Succisa pratensis Moench.  

Droseraceae  
Drosera rotundifolia L.  

Ericaceae  
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.  

Vaccinium myrtillus L.  

Vaccinium uliginosum L.  

Vaccinium vitis-idaea L.  

Euphorbiaceae  
Euphorbia amygdaloides L.  

Euphorbia cypasissias L.  

Euphorbia myrsinites L.  

Mercurialis annua L.  

Mercurialis perennis L.  

Fabaceae  
Anthyllis vulneraria L.  

Astragalus glycyphylloides DC  

Astragalus glycyphyllos L.  

Chamaecytisus albus (Jacq.) Rothm.  

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.  

Coronilla varia L.  

Galega officinalis L.  

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.  

Coronilla varia L.  

Galega officinalis L.  

Lathyrus niger (L.) Bernh.  

Lathyrus pratensis L.  

Lathyrus sylvestris L.  

Lathyrus tuberosus L.  

Lathyrus vernus (L.) Bernh.  

Lotus corniculatus L.  

Melilotus alba Med.  

Melilotus officinalis (L.) Pall.  

Ononis spinosa L. 

Trifolium alpestre L. 

Trifolium arvense L.  

Trifolium pannonicum Jacq. 

Trifolium pratense L.  

Trifolium repens L. 

Trigonella coerulea (L.) Ser.  

Trigonella procumbens (Beess.) Rchb.  

Vicia cracca L.  
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Vicia grandiflora Scop.  

Vicia pisiformis L.  

Vicia sativa L.  

Fagaceae  
Fagus sylvatica L. 

Quercus frainetto Ten.  

Gentianaceae  
Centaurium erythraea Rafn. 

Gentiana asclepiadea L.  

Gentiana cruciata L.  

Gentiana lutea L. ssp. symphyandra (Murb.) Hay.  

Gentiana pneumonanthe L.  

Gentiana punctata L.  

Gentiana verna L.  

Gentianella bulgarica (Vel.) Holub.  

Geraniaceae  
Erodium cicutarium (L.) L'Her.  

Geranium macrorrhizum L.  

Geranium pyrenaicum Burm.  

Geranium robertianum L.  

Geranium sanguineum L.  

Geranium sylvaticum L.  

Globulariaceae  
Globularia cordifolia L.  

Hypericaceae  
Hypericum maculatum Crantz.  

Hypericum perforatum L.  

Iridaceae  
Gladiolus communis L.  

Gladiolus imbricatus L.  

Iris graminea L.  

Iris pseudacorus L.  

Iris pumila L.  

Lamiaceae  
Acinos arvensis (Lam.) Dandy  

Acinos suaveolens (S.  et S.) G. Don.  

Ajuga camaepytis (L.) Schreb. 

Ajuga laxmanii (L.) Benth.  

Ballota nigra L.  

Betonica officinalis L.(Stachys officinalis (L.) Trev. 

Calamintha nepeta (L.) Savi  

Clinopodium vulgare L.  

Galeopsis ladanum L.  

Galeopsis tetrachit L.  

Glechoma hirsuta W. et K.  

Hyssopus officinalis L.  

Lamium maculatum L.  

Lamium purpureum L.  

Leonurus cardiaca L.  

Lycopus europaeus L.  
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Marrubium peregrinum L.  

Melissa officinalis L. ssp. officinals  

Melittis melissophylum L. ssp. albida (Guss.) Ball.  

Mentha aquatica L.  

Mentha arvensis L.  

Mentha longifolia (L.) Huds.  

Mentha pulegium L.  

Mentha spicata L. 

Nepeta cataria L.  

Origanum vulgare L.  

Phlomis tuberosa L.  

Prunella vulgaris L.  

Salvia aethiopis L.  

Salvia glutinosa L.  

Salvia nemorosa L.  

Salvia pratensis L.  

Salvia sclarea L.  

Salvia verticillata L.  

Satureja montana L.  

Scutellaria altissima L.  

Scutellaria hastifolia L.  

Sideritis montana L. 

Stachys annua L.  

Stachys germanica L. 

Stachys recta L. 

Stachys sylvatica L.  

Teucrium chamaedrys L.  

Teucrium montanum L.  

Teucrium polium L.  

Thymus callieri Borb. ex Vel.  

Thymus glabrescens Willd.  

Thymus longicaulis x T. pannonicus  

Thymus pulegioides L.  

Thymus sibthorpii Benth.  

Lemnaceae  
Lemna minor L.  

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.  

Liliaceae  
Allium scordoprasum L.  

Allium rotundum L. 

Allium schoenoprasum L. 

Allium ursinum L. 

Asphodelus albus Mill.  

Colchicum autumnale L.  

Convallaria majalis L.  

Lilium martagon L.  

Paris quadrifolia L.  

Polygonatum multiflorum (L.) All.  

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.  

Ruscus aculeatus L.  
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Scilla biflora L.  

Veratrum lobelianum Bernh.  

Veratrum nigrum L.  

Linaceae  
Linum catharicum L.  

Lorantaceae  
Viscum album L.  

Lythraceae  
Lythrum salicaria L.  

Lythrum virgatum L.  

Mentyanthaceae 
Menyanthes trifoliata L. 

Malvaceae  
Alcea pallida (W. et K. ex Willd.) W. et K.  

Althаea canabina L.  

Althea hirsuta L.  

Althаea officinalis L.  

Hibiscus trionum L.  

Lavatera thuringiaca L.  

Malva neglecta Wallr.  

Malva pusilla Sm.  

Malva sylvestris L.  

Monotropaceae  
Monotropa hypopitys L.  

Oleaceae  
Fraxinus ornus L.  

Orchidaceae  
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich.  

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.  

Orchis coriophora L.  

Orchis laxiflora Lam.  

Orchis mascula L. 

Orchis militaris L.  

Orchis morio L.  

Orchis pallens L.  

Orchis purpurea Huds.  

Orchis simia L.  

Orchis spitzelis Saut. ex Koch.  

Orchis tridentata Scop.  

Orchis ustulata L.  

Platanthera bifolia (L.) L.C.Rich.  

Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.  

Orobanchаceae  
Orobanche minor Sm.  

Oxalidaceae  
Oxalis acetosella L.  

Papaveraceae  
Chelidonium majus L.  

Corydalis bulbosa (L.) DC.  
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Corydalis solida (L.) Swartz.  

Fumaria officinalis L.  

Fumaria vaillantii Loisel.  

Papaver roeas L.  

Plantaginaceae  
Plantago lanceolata L.  

Plantago major L.  

Plantago media L.  

Plantago subulata L.  

Poaceae  
Anthoxanthum odoratum L.  

Briza media L.  

Lolium temulentum L.  

Polygalaceae  
Polygala major Jacq.  

Polygala vulgaris L.  

Polygonaceae  
Bistorta major S. Gray  

Persicaria hydropiper (L.) Spach.  

Persicaria maculata (Raf.) S. Gray  

Polygonum arenastrum Boreau  

Polygonum aviculare L.  

Rumex acetosa L.  

Rumex acetosella L.  

Rumex alpinus L.  

Rumex crispus L.  

Rumex pulcher L. 

Portulacaceae  
Portulaca oleracea L.  

Primulaceae  
Cyclamen hederifolium Ait.  

Lysimachia nummularia L.  

Primula acaulis (L.) L.  

Primula elatior (L.) Hill. 

Primula veris L.  

Pyrolaceae  
Moneses uniflora (L.) A.Gray  

Pyrola rotundifolia L.  

Ranunculaceae  
Aconitum lycoctonum L. ssp. neapolitanum (Ten.) Nym.  

Aconitum variegatum L.  

Actea spicata L.  

Adonis vernalis L.  

Anemone nemorosa L.  

Anemone ranunculoides L.  

Clematis recta L.  

Clematis vitalba L.  

Consolida regalis S.F.Gray  

Helleborus odorus W. et K.  

Hepatica nobilis Mill.  
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Nigella arvensis L.  

Ranunculus ficaria L. 

Ranunculus flammula L.  

Ranunculus polyanthemos L.  

Ranunculus repens L.  

Ranunculus sceleratus L.  

Thalictrum aquilegifolium L. 

Thalictrum minus L.  

Resedaceae  
Reseda lutea L.  

Rhamnaceae  
Frangula alnus Mill.  

Rhamnus catharicus L.  

Rosaceae  
Agrimonia eupatoria L.  

Alchemilla bulgarica Rothm.  

Alchemilla flabellata Buser.  

Alchemilla glabra Neygenf.  

Alchemilla glaucescens Wallr.  

Alchemilla gorcensis Pawl.  

Alchemilla monticola Opiz.  

Alchemilla obtusa Buser.  

Alchemilla subcrenata Buser.  

Alchemilla xanthochlora Rothm.  

Crataegus monogyna Jacq.  

Filipendula ulmaria (L.)  

Filipendula vulgaris Moench.  

Fragaria vesca L.  

Geum montanum L.  

Geum rivale L.  

Geum urbanum L.  

Malus sylvestris Mill.  

Potentilla alba L.  

Potentilla argentea L.  

Potentilla cinerea Chaix ex Vill. 

Potentilla erecta (L.) Rausch.  

Potentilla palustris (L.) Scop.  

Potentilla reptans L.  

Potentilla rupestris L.  

Prunus spinosa L.  

Rosa canina L.  

Rosa corymbifora Borkh.  

Rosa gallica L.  

Rubus caesius L.  

Rubus idaeus L.  

Sanguisorba minor Scop. 

Sanguisorba officinalis L.  

Sorbus aucuparia L.  

Sorbus domestica L.  

Sorbus torminalis (L.) Crantz.  
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Rubiaceae  
Galium lucidum All.  

Galium odoratum (L.) Scop.  

Galium verum L.  

Salicaceae  
Populus nigra L.  

Salix alba L. 

Salix pentrandra L.  

Salix purpurea L. 

Saxifragaceae  
Chrysosplenum alternifolium L.  

Parnassia palustrs L.  

Ribes uva-crispa L.  

Saxifraga bulbifera L.  

Saxifraga rotundifolia L. 

Scrophulariaceae  
Digitalis ferruginea L.  

Digitalis grandiflora Mill.  

Digitalis lanata Ehrh.  

Euphrasia rostkoviana Hayne  

Gratiola officinalis L.  

Kickxia spuria (L.) Dum. 

Scrophularia canina L.  

Scrophularia nodosa L.  

Verbascum phoeniceum L. 

Verbascum longifolium Ten. ssp. pannosum (Vis.) Murb.  

Verbascum phlomoides L.  

Veronica anagalis-aquatica L. 

Veronica arvensis L.  

Veronica austriaca L.  

Veronica chamaedrys L. 

Veronica officinalis L.  

Veronica prostrata L.  

Solanaceae  
Atropa belladona L.  

Datura stramonium L.  

Hyoscyamus niger L.  

Physalis alkekengi L.  

Solanum dulcamara L.  

Solanum nigrum L.  

Sparganiaceae  
Sparganium erectum L.  

Thymeleaceae  
Daphne mezereum L.  

Tiliaceae  
Tilia cordata Mill.  

Tilia platyphyllos Scop.  

Tilia rubra DC. 

Tilia tomentosa Moench.  

Typhaceae  
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Typha angustfolia L.  

Ulmaceae  
Ulmus glabra Huds.  

Ulmus minor Mill.  

Urticaceae  
Urtica dioica L.  

Urtica urens L.  

Valerianaceae  
Valeriana officinalis L.  

Verbenaceae  
Verbena officinalis L.  

Violaceae 
Viola odorata L. 

Viola tricolor L. 
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1.15. ФАУНА 
1.15.1. Безгръбначни животни 

гл. ас. д-р Огнян Тодоров 
 

За отчетния период е направено пълно проучване на литературните данни за публикуваните до 

момента видове от безгръбначната фауна включващо 212 научни публикации, дисертации и 

други литературни източници. От тях 121 броя конкретно засягат информация за видове от 

безгръбначната фауна, които се срещат на територията на парка. Използвани са данните от 

национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I”.  и е направена литературна справка. Справката обхвана всички 

таксономични категории и включва, както изследвания на български автори, така и на 

чуждестранни. Направено е проучване на литературата засягаяа пещерните безгръбначни. 

Територията на парка е една от най-изследваните територии в страната и събирането на пълна 

литературна справка за проучванията в района е трудна и много обемна задача. Събраата 

литература обхваща всички таксони от безгръбначните и пълно отразява публикувания до 

момента видов състав. Както се очаква най-много данни има за Клас Insecta-насекоми (предимно 

разред Coleoptera, Lepidoptera и Hymenoptera). Останалите таксони са по-слабо застъпени. 

Обхванати са и данни за пещерните видове. В процеса на изготвяне на фаунистичен списък е 

възможно да бъдат допълнени данните с литературните източници. 

 

1.15.2. Гръбначни животни 
1.15.2.1. Риби (сладководна ихтиофауна) 

доц. д-р Диана Кирин 
Риби (Osteichthyes) 
І. Видов състав на ихтиофауната на територията на ПП Витоша 
На територията на НП Пирин са регистрирани 9 вида риби: 
1. Балканска пъстърва (Salmo trutta Linnaeus, 1758) – глациален реликт 
2. Лещанка (Phoxinus phoxinus Rafinesque, 1820) 
3. Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) – интродуциран вид, С. 
Америка 
4. Сивен (Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)) - интродуциран вид, С. Америка 
5. Маришка мряна (Barbus cyclolepis Heckel, 1837) – балкански ендемит 
6. Черна мряна (Barbus petenyi Heckel, 1852). Видът е включен в Приложение 3 на 

Бернската конвенция и в Приложение 2 и 5 на Директива 92/43 на ЕС. 
7. Балкански щипок (Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)) - в България: уязвим (VU); 
видът е включен в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие; международен: IUCN 

[DD], БеК-III, ДХ-II; балкански ендемит 
8. Главоч (Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986). Видът е включен в Приложение 2 на 

Закона за биологичното разнообразие; български ендемит; глациален реликт 
9. Струмски гулеш (Barbatula bureschi (Drensky, 1928)) - в България: уязвим (VU), ЗБР-II; 

международен: IUCN [LC]. 
 
ІІ. Литературни и други източници, свързани с видов състав, разпространение, методики за 
мониторинг и оценка на видовете и популациите сладководни риби на територията на НП 
Пирин и прилещащи сладководни екосистеми 
Кратки исторически данни 
Първи сведения за ихтиофауната общо за Егейския басейн представя Шишков (1938, 1939), а за 

отделни водоеми са публикувани от Ковачев (1921), Шишков (1939), Михайлова (1965), напр., за 

р. Струма и др. Данни за разпространението на риби общо в южнобългарските реки са 
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представени в монографиите на Ковачев (1923), Моров (1931), Дренски (1948, 1951), Drensky 

(1930), Василев, Пехливанов (2002), Диков и др. (1988), Живков и др. (2005) и други.  

Ихтиофауната на територията на ПП Витоша е сравнително слабо проучена. Първи сведения за 

рибната фауна в реки на Витоша и прилежащи язовири публикува Булгурков (1958). Той съобщава 

за 19 вида риби от територията на ПП Витоша. 

 

Съвременно състояние  
Фаунистични, екологични и екологомониторингови изследвания. Обощена характеристика на 

ихтиофауната на ПП Витоша представя Стефанов (2012). Хидрологични изслезвания за 

територията на парка през последните години са извършвани от Kenderov и др. (2010). Проблемът 

с фрагментациите и влиянието им върху числеността и размерната структура на папулациите на 

видове риби са проучвани от Uzunova и др. (2012) и др. За територията на парка до настоящия етал 

са съобщавани 20 вида риби. Реките са обитавани от 9 вида риби съгласно действащия План за 

управление за периода 2005-2014 г. 

Проект на Дирекцията на ПП Витоша през 2012 г. ‘’Дейности по устойчиво управление на ПП 

Витоша”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма Околна 

среда 2007 – 2013, DIR-5113326-4-98, с дейност за риби 1.5 Подобряване на миграционните 
пътища на рибите в ПП “Витоша”. Дейността включва проектиране, закупуване на имоти/право 

на строеж и изграждане на рибни проходи на съществуващи бентове по р. Палакария, подобряване 

проходимостта на реките, разработване на ръководство за управление на ихтиофауната в ПП 

“Витоша”. В реката са извършени дейности за възстановяване на вида главоч, размножен по 

проект, финансиран от ОПОС, като целта е увеличаване площта на местообитанията на вида. В 

рамките на дейността е извършено зарибяване с местни видове (балканска пъстърва и балкански 

щипок), съгласно препоръката на режим 135 и мерки за опазване на рибите в ПУ на ПП “Витоша”. 

Василев, Пехливанов (2002) представят данни за ихтиофауната от българския участък на р. 

Струма. Живков и др. (2005) представят данни за видовия състав, степента на проученост, 

опазване и устойчиво използване на рибите в България. Общи данни за фауната и 

разпространението на рибите в България по басейнови райони, в т.ч. разпространение и екология 

на някои от видовете от Западнобеломорски басейн са представени от Stefanov (2007).  

На съвременният етап основните изследвания за България в Западнобеломорски басейн се отнасят 

до ихтиоофауната на сладководните екосистеми на р. Струма и р. Места (Апостолов, 2002; 

Економидис и др., 2009; Apostolou, 2005; Apostolou et al., 2010; Pehlivanov et al., 2012; Stefanov, 

2010; Uzunov et al., 2013 и др.).  

Съществен принос са въведените и унифицирани методики за екологична оценка на основата на 

биологичен елемент сладководни риби и научните изследвания, отнасящи се до оценка на 

екологичния статус на сладководни екосистеми, приложени за пъстървови реки (Mihov, 2010; 

Pehlivanov et al., 2012; Pehlivanov et al., 2013). 

Съществен принос в научната литература, опазването и управлението на сладководните 

екосистеми са и изследванията на Чешмеджиев и др. (2011), Cheshmedjiev et al. (2013) във връзка с 

изискванията на РДВ с прилагането на европейските стандарти за мониторинг и екологична 

оценка на основата на биологични елементи за качество (водорасли, макрофити, макрозообентос и 

риби) (Методика за мониторинг на риби, 2013; Чешмеджиев и др., 2011; Fame Consortium, 2004; 

Mihov, 2010), както и данни от съпътстващ физикохимичен мониторинг.  

Рибни ресурси. Определени са правила и норми за зарибяване и риболов на територията на НП, 

съгласувано с ИАРА и МЗХ (Национална програма за рибарството и аквакултурите; Национална 

програма за подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси; Заповед РД 09-223 от 

10.04.2014, МЗХ; Заповед РД 09-112 от 25.02.2014, МЗХ; Заповеди за забрана  за риболов през 

периода 2004 – 2013).  

Национална екологична мрежа. Опазването на сладководните екосистеми и на рибните видове и 

ресурси е в тясна връзка с възприетите Европейски конвенции и директиви и националното 
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законодателство (Конвенция за биологичното разнообразие, Директива за местообитанията, 

Директива за птиците, Бернска конвенция, Закон за биологичното разнообразие, Закон за 

защитените територии, Закон за рибарството и аквакултурите, Червена книга на България, т.ІІ. 

Животни и други).  

Във връзка с изграждането на националната екологична мрежа е Проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”. МОСВ. Дирекция „Национална служба за защита на 

природата”. Обособена позиция 2: Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

риби. Разпространение на целевия вид: 1138. Barbus meridionalis (черна мряна); 1137. Barbus 

plebejus (маришка мряна); 1134. Rodeus amarus (европейска горчивка); 1146. Sabanejewiа aurata 

(балкански щипок) в ЗЗ Витоша  BG0000113. Към други видове с необходимост от опазване е 

отнесена балканската пъстърва (S. fario). Изградена е информационна система за защитените зони 

от Екологична мрежа Натура 2000 с представена информация за ЗЗ BG0000113 Витоша, имаща 

отношение към Плана за управление и опазването на рибните видове и техните местообитания в 

ПП „Витоша“.  

 

ІІІ. Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях 
Оценка на наличните литературни данни 
Проучванията на ихтиофауната в ПП „Витоша“ и за Егейския водосбор са провеждани в 4 основни 

направления: 

1. морфология и таксономия на отделни видове (Булгурков, 1958; Дренски, 1951; Шишков, 

1938 1939; Карапеткова, Живков, 2006; Ковачев, 1923; Моров, 1931; Jankov, 1987; Паспалев и 

Пешев. 52/53; Стефанов, 2012); 

2. фаунистични изследвания за отделни реки, езера, язовири (Булгурков,1958; Дренски, 

1948; Ковачев, 1921; Михайлова, 1965; Шишков, 1938, 1939; Apostolou, 2002, 2005; Apostolou, 

Koutrakis, Pehlivanov, Vassilev, Stefanov, Velkov, 2010; Drensky, 1930; Karapetkova, Marinov, 1991; 

Michailova L., 1970; Pehlivanov et al., 2013; Perry, 2010; Stefanov, 2007; Zivkov, Yankov, 1990); 

3. влияние на екологични фактори върху развитието и разпространението на видове риби и 

състоянието на техните популации; мониторинг, методики за мониторинг на риби и екологична 

оценка (Методика за мониторинг на риби, 2013; Чешмеджиев и др., 2011; Fame Consortium, 2004; 

Mihov, 2010; Pehlivanov, 2011; Pehlivanov, Pavlova, Vassilev, Apostolou, Velkov, 2012; Pehlivanov et 

al., 2013); 

4. влияние на зарибяването и интродукцията върху автохтонните видове и популации риби 

(Диков и др., 1994; Караман, 1924; Карапеткова и др., 1998; Райкова-Петрова, 2000; Pehlivanov et 

al., 2012; Uzunova, Zlatanova, 2007). 

Основни отрицателно действащи  върху ихтиокомплексите в ПП „Витоша“ фактори са: 

1. изграждане на хидротехнически съоръжения (бентове, прагове, водохващания и др.), 

свързани с нарушаване целостта на реките и нарушаващо миграциите и разселването на видовете 

риби; 

2. интродуциране на чужди видове риби; 

3. изсичане на горски масиви, благоприятстващо процесите на ерозия, заблатяване, 

понижаване на речните нива, водещи до намаляване и изчезване на рибните ресурси; 

4. туристическа инфраструктура, свързана със замърсявания на компонентите на околната 

среда и загуба на биоразнообразие. 

Пропуски в полевите и научни изследвания: 

1. Налице са противоречиви данни за местообитанията и съвременното състояние на 

видовете риби и техния консервационен статус на територията на парка. 

2. Лисват данни за разпространието и състоянието на популациите на балканската пъстърва 

с оглед предприемане на мерки, ефективни за опазване на видовете и местообитанията им.  
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3. Като цяло, слаба проученост на видовете риби и липса на данни за състоянието на техните 

популации (възрастова структура, плътност, честота на срещане и др.) в езерните екосистеми на 

парка. 

4. Липсват данни за степента на въздействие на интродуцираните видове върху 

автохтонните популации и състоянието на формираните от тях комплекси. 

5. Необходимост от формулирането на мерки и методи за отстраняване на интродуцираните 

видове риби. 

Изключително малко данните за мониторинг и екологична оценка на основата на биологичен 

елемент риби за сладководни екосистеми от територията на парка. 

 
1.15.2.2. Земноводни и влечуги 

Красимир Дончев 
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  

Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП „ВИТОША“  
1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази данни по 

направления и компилация на наличните данни 

 

Извършен е анализ на информацията, съдържаща се в Цанков, Н. и кол. 2014. Определител на 

земноводните и влечугите в Природен парк “Витоша”. ДПП “Витоша”, София, 248 стр. Работата 

по същество е не само определител, но и изчерпателна монография по отношение херпетофауната 

на Витоша. В географско отношение проучването обхваща територията на цялата планина, което 

е на практика ПП “Витоша” и прилежащата му територия. Направен е изчерпателен литературен 

обзор (вкл. резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I”), като информацията е обединена заедно с тази от 

собствените проучвания на авторите, и по този начин е направено цялостно картиране на 

херпетофауната на планината, на база UTM грид с размери 1х1 км. По този начин е покрита 60% 

от изследваната територия, което може да се определи като много добро покритие в подобен род 

изследвания. На база собствените данни на авторите е извършено и моделиране на потенциалното 

разпространение на отделните видове за цялата територия на планината, респ. Парка. Установени 

са всички потенциално обитаващи планината видове (с изкл. на Darevskia praticola). Данните 

могат единствено да се допълнят с проучвания в непокритите територии. Данните могат да се 

използват при определяне на ключови места за опазване на групата, както и на отделни, 

консервационно значими видове. Разпространението и потенциалните местообитания на 

последните могат да се вземат предвид при функционалното зониране на Парка. 

 

Извършено е компилиране на ГИС слоеве за територията на Парка, необходими за планиране на 

теренната работа. 

 
1.15.2.3. Птици 

зоолози Николай Караиванов и Георги Стоянов 

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  

Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП „ВИТОША“  
1.1.Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази данни по 

направления и компилация на наличните данни 

Извършен е анализ на информацията, съдържаща се в 36 информационни източници, от които 4 

на латиница. В географско отношение проучването обхваща територията на цялата планина, 

което е на практика ПП “Витоша” и прилежащата му територия. систематизирана е и информация 

за съседни територии – гр. София и Софийското поле. Направен е изчерпателен литературен 

обзор (вкл. резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
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природни местообитания и видове – фаза I”), като информацията е обединена заедно с тази от 

по-стари научни публикации и собствените проучвания.  

През изминалия период е направена литературна справка за проучванията върху птиците на 

Природен парк Витоша. Съшествуват няколко основни разработки в тази насока. От средата на 

20 век до 1990 г. това са работите на Дончев (1961) и Дончев (1990). От по-ново време има още 

две основни цялостни орнитологични проучвания за Витоша на Шурулинков и др. (2001) и 

Шурулинков, Даскалова (2014). Именно последните две разработки са най-важните съвременни 

литературни източници за птиците на Природен парк Витоша. Откъслечна информация за някои 

видове от орнитофауната на ПП Витоша съществува и в други проучвания от различен характер. 

Това е последното издание на Червена книга на Р България, Том II Животни (2011), Николов и др. 

(2001), Нанкинов (2009) и др. Анализа на всички тези литературни източници, показват че за 

последните около 20 години е събрана значителна информация за птиците на  ПП Витоша. 

Причината за това е че през последните години в този Природен парк се работи активно по 

различни дейности свързани с проучване и опазване на биоразнообразието- важна част от което 

са и птиците. Предпоставка в това отношение е и непосредствената близост на този ПП до гр. 

София, където в България работят най-много орнитолози в институти на БАН, НПМ, НПО и др.  

ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Дейност No 2: Теренно-проучвателна и аналитична работа -  подготовка на Част 1 на плана 

за  управление и на съответните приложения към него  

Разработен е план-график за провеждане на теренни изследвания на територията на парка. Слабо 

или недостатъчно проучени райони от територията на парка, времеви график. 

 
1.15.2.4. Бозайници 

доц. д-р Ценка Часовникарова, гл.ас. д-р Христо Димитров 
 

 В обхват на кратък текст (Таблица „Преглед на съществуващи източници на 

информация“) е актуализирана и прецизирана общата информация  за бозайната фауна, 

обитаваща на територията на парка, от План 1. Информацията е допълнена с данни от научни 

публикации, разработвани научни проекти и данни на парковата администрация за периода на 

изпълнение на ПУ 2005-2014 г. В тази информация са систематизирани и обобщени и 

резултатите от проектите, разработвани за подобряване състоянието на популациите на 

балканската дива коза, европейския лалугер и дивата котка. В общата информация е включена и 

информацията за целевите видове по Натура 2000, обитаващи територията на парка – видра, 

вълк, европейски лалугер, кафява мечка, балканска дива коза, пъстър пор. Извършено е 

систематизиране на данните относно разпространението на видовете от бозайната фауна, 

обитаващи територията на парка, въз основа на досегашни лични полеви изследвания на 

територията на парка. 

 Извършено е разработването на план-график за провеждане на теренни изследвания на 

територията на парка. 
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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 

1.16.1. Население и демографска характеристика 
1.16.2. Селищна мрежа 
1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 
 

арх. Мария Арабова-Бояджиева 
 

Променените и новосъздадените правила и норми, свързани със защита на околната среда и 

ресурсите от негативни фактори в условията на ограничения във финансовите ресурси налагат 

прецизно изследване на проблемите, устойчиво планиране и навременно вземане на оптимални 

управленчески решения. От тази гледна точка и в изпълнение на дългосрочната цел да се 

поддържа и оптимизира инфраструктурата в съответствие с изискванията на специалните 

закони и при спазване на природозащитните цели на парка протича процесът на 

инвентаризация. 

Актуализираният в табличен вид списък на строежите в парка подлежи на прецизиране 

от проучванията на терен и ще бъде представен след приключването им. 

 

1.16.3.1. Електрификация, водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване и газификация 

 

проф. д-р Надка Игнатова 
 

Техническата инфраструктура е свързана с: 

 Водоснабдяване: разположение и брой на водохващания, водопреносни мрежи, 
водохранилища и др. Да се опишат водохващанията според предназначението им: 
 за производство на ел. енергия; 
 за питейно битово водоснабдяване извън ПП (да се опишат основните 
характеристики на разрешителните за водоползване, да се опишат изградените 
водоснабдителни съоръжения, техния законов статут и собственици /стопани, съответните 
сервитути и т.н.); 
 за обекти в ПП (да се опишат изградените водоснабдителни съоръжения и техния 
законов статут и т.н.); 
 за туристически цели (чешми по туристически маршрути, хижи, хотели и 
почивни станции на територията на парка и контактната му зона); 
 канализация и пречиствателни съоръжения; 
 осигуряване на противопожарна безопасност. 
 
Водоснабдяване.  
Водоизточници 

Водните ресурси, формирани на територията на парка се използват за: 

А) водоснабдяване на хижите, хотелите, почивните станции и други туристически обекти в 

парка; 

Б) водопотребление в населените места в контактната му зона; 

В) за добиване на енергия във ВЕЦ. 

ПП „Витоша“ е вододайна зона. Резерватът „Торфено бранище”, например, попада изцяло в 

Софийската вододайна зона, която се използва за питейно-битово водопотребление в София и 

Столична община, Перник и някои други населени места. Реките и водоизточниците в 
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ПП”Витоша” са свързани с множество водохващания, водопроводи, резервоари и събирателни 

дериващии за прехвърляне на води от едно поречие в друго, с комплексните водностопански 

системи на яз.Студена, яз.Искър и яз.Бели Искър Фигура (1.16.3.1.1). 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.3.1.1. Разпределение на водохващанията на територията на ПП „Витоша“. 

 

Заслужават внимание следните по-важни водоснабдителни системи: 

1) Канал „Владайски” и „Палакарийски” 

Използването на водите се осъществява чрез събирателни канали „Владайски” и 

„Палакарийски”, които прехвърлят води от поречието на р. Искър към поречието на р. Струма. 

Каналите допълват притока от водосбора на яз.”Студена”, който регулира оттока на р.Струма, 

р.Кладница, извор Врелото и др.  

Събирателен канал “Владайски” е с водно количество 2,0 m
3
.s

-1
, обща дължина 13400 m и в 

него чрез 7 основни водохващания постъпват води от:   

- І-во водохващане на р.Владайска, на кота 1050 m с Qзастр = 1,5 m
3
.s

-1
 

- ІІ-ро водохващане на р.Бистрата на кота 1060 m с Qзастр = 0,1 m
3
.s

-1
 

- ІІІ-то  водохващане на пресъхващо дере на кота 1025 m с Qзастр = 0,05 m
3
.s

-1
 

- ІV-то  водохващане на р.Мърчаево на кота 1010 m с Qзастр = 0,08 m
3
.s

-1
 

- V-то  водохващане на р.Рударщица на кота 990 m с Qзастр = 0,220 m
3
.s

-1
 

- VІ-то  и VІІ-мо  водохващане на пресъхващи дерета на кота 990 m всяко с Qзастр 0,02 

m
3
.s

-1
 

Събирателен канал “Палакарийски” с дебит 0,9 m
3
.s

-1
и обща дължина 8800 m, в който чрез 7 

бр. основни водохващания постъпват води от:  

- І-во водохващане на пресъхващо дере на кота 1344 m с  Qзастр = 0,09 m
3
.s

-1
 

- ІІ-ро водохващане на пресъхващо дере на кота 1339 m с  Qзастр = 0,06 m
3
.s

-1
 

- ІІІ-то водохващане на р.Палакария на кота 1335 m с  Qзастр = 0,5 m
3
.s

-1
 

- ІV-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1333 m с  Qзастр = 0,09 m
3
.s

-1
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- V-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1329 m с  Qзастр = 0,07 m
3
.s

-1
 

- VІ-то и VІІ-мо водохващане на пресъхващи дерета  на коти 1323 m и 1312 m всяко с  Qзастр = 

0,02 m
3
.s

-1
 

2. Язовир ”Студена” 

Основният хидротехнически обект и водобалансов възел яз.”Студена” е изграден на р. Струма 

до с. Студена. Притокът към яз. „Студена“ се формира върху водосборна област с площ 144,3 

кm
2
, включваща водосбора на р. Струма ( 103,3 кm

2
), както и водосборните области на 

събирателните канали “Владайски”– 32,14 кm
2
 и “Палакарийски”– 8,87 кm

2
. С двата канала се 

прехвърлят води от поречието на р. Искър в поречието на р. Струма, съответно 7,98 млн. m
3
 до 

11 млн. m
3
 и 3 до 4 млн. m

3
/год. Приток постъпва и от извор “Врелото” във водосбора на 

язовира, от който се подават води с питейни качества до 14594000 m
 
с решение на РИОСВ.  

 

 
 

Фиг. 1.16.3.1.2. Яз.”Студена” и каналите „Владайски” и „Палакарийски” 

 

Хидровъзелът е въведен в експлоатация през 1953 г. Общият завирен обем на водохранилището 

е 25,2 млн. m
3
, от който 22,8 млн. m

3
 полезен и 2,4 млн. m

3
 мъртъв обем. Използва се 

комплексно за нуждите на питейното водоснабдяване на гр. Перник, промишлено 

водоснабдяване и хидроенергетика. След 1992 г. се използва основно за водоснабдяване на най-

голямата водоснабдителна група “Перник” (WS1): гр.Перник, гр.Батановци, селата Богданов 

дол, Г.Бучино, Дивотино, Люлин и др., и добив на електроенергия. Стопанисва се от “ВиК” 

ЕООД Перник.  

Част от съоръженията по трасето на канал Владайски са без капаци и се вижда течащата вода 

(фиг. 1.16.3.1.3). На фиг. 1.16.3.1.4. може да се види водохващането на р. Рударщица и 

утаителят на Пречиствателна станция за питейни води на с. Рударци. 
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Фиг. 1.16.3.1.3. Шахти по трасето на канал Владайски  

 

     
 

Фиг. 1.16.3.1.4. Водохващане на р.Рударщица и утаител към ПСПВ Рударци 

 

От водохващането на р.Рударщица, канал Владайски и ПСПВ Рударци се водоснабдяват с. 

Рударци и с. Драгичево от. Витошката водоснабдителна група (WS2R и WS2Dr).  

 

3. Водохващания на „Софийска вода”  

3.1. Водохващания на река Владайска 

Водохващанията на р. Владайска са разположени в резервата "Торфено бранище", в ПП "Витоша" 

и носят следните номера: 

 Водохващане 1. Предназначено е за водоснабдяване на селата Владая и Мърчаево. 

Намира се на 500 m от съществуващия резервоар и е разположено на кота 1828 m. От 

водохващането чрез етернитов водопровод Ø200 mm водата се отвежда към резервоарите на 

селата Владая и Мърчаево. 

 Водохващане 2. Предназначено е да прехвърля водите на р. Владайска към Боянска 

река. Намира се на 80 m северно от водохващане 1 и е разположено на кота 1816 m. От 

водохващането водите от Владайска река по деривация Ø350 mm. от каменинови тръби се 

прехвърлят към Боянска река. В момента вече не се стопанисва от Софийска вода. 

 Водохващане 3. Разположено е на 120 m северно от Водохващане 2, на кота 1787 m. 

Водите от водохващането се отвеждат в резервоар и се използват за водоснябдаване на хижи и 

почивни станции, разположени в този дял на Витоша.  
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За питейно- битовото водоснабдяване на с. Мърчаево, квартал Владая и гр. София е издадено 

Разрешение за водоползване № 11110044/28.12.2010 г със срок на действие до 01.01.2031 г.от 

МОСВ от р. Владайска посредством 3 броя водохващания в месността "Конярника", както следва: 

Водохващанията на р. Владайска се намират на около 700 m. изток-югоизточно от х. Конярника и 

на около 2,5 кm от началото на реката. На около 750 m от водохващане №1 реката се разделя на два 

ръкава, единият идва откъм месността "Три кладенци", а другият от подножието на Черни връх. 

Общата площ на водосборната област на водохващането е 495,2 hа, от които 420 hа или 85% 

принадлежат на резервата "Торфено бранище". 

Водохващанията на р. Владайска са добре изучени и са под непрекъснат мониторинг и контрол. 

Река Владайска води началото си от местността "Горното блато", разположено в подножието на 

върховете Седлото и Черни връх. Дължината на реката до водохващане 1 е около 2,5 кm (Фиг. 

1.16.3.1.5). 

 

 
Фиг. 1.16.3.1.5. Схема на използване на водите на р.Владайска и р.Боянска 

 

3.2. Група каптажи на Софийска вода.  
Водните количество от каптажите „Три кладенци”, „Селимица”, „Турска вада” (разрешителни 

№101663/ 07.08.2006 г, №101664/ 07.08.2006 г, №11510795/ 18.09.2012 г.). допълват подаваните 

води за с.Мърчаево и хижите в района. В таблица 1.16.3.1.1. са отразени подадените водни  

количества за 2013 г. и лимитите по разрешително (Отчет по проект N 5103020-11-654 

„Изготвяне на воден баланс за територията на ПП „Витоша“, 2011 г.). 

Таблица 1.16.3.1.1. Водни количества от Стари Владайски каптажи, m
3
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Водоиз-

точници 
I II III IV V VI VII 

VII

I 
IX X XI XII 

Коли-

чества  

2013г. 

m
3
 

Разре

шено 

m
3
/y 

 

Три 

кладенци 

1,76 1,84 1,82 1,57 8,67 1,62 3,67 6,60 1,99 0,70 1,03 0,95 32,3 63,1 

Селимица 0,24 0,18 0,16 0,14 0,87 4,40 0,24 0,29 1,07 0,12 0,10 0,24 8,1 201,8 

Турска 

вада 
13,5 10,4 12,11 10,9 5,34 12,8 16,26 21,0 16,4 15,0 12,48 15,5 161,7 236,5 

Общо 

местни 

водоизт. 

15,5 12,4 14,09 12,6 14,88 18,8 20,17 27,9 19,5 15,8 13,61 16,0 202,0 501,4 

 

Към водоправодите на Софийска вода от водохващането освен посока Владая, Мърчаево се 

подава вода и за около 15 хижи, домове и обекти от ПП”Витоша”. 

 

 Водоснабдяване за обекти в ПП и за туристически цели (чешми по туристически 
маршрути, хижи, хотели и почивни станции на територията на парка и контактната му 
зона); 
 
На територията на парка са създадени следните туристически водоснабдителни мрежи: 

• WST1.3- Център №1, „Златни мостове” е водохващане на р.Владайска III за х.Металург, х. 

Бели брези, ПД Иглика, х. Елица, ПД Геоложки проучвания, бирария Елените, ресторант 

Златни мостове, ТД/вила на БАН- метеорология, хотел Златни мостове, Почивна станция 

„Горски дом” ИАГ-ДЛС ”Витошко–Студена”, Лесопаркове, х.Кукер, ТД МВР, ТД сеизмолозит, 

геофизикаБАН, Средношколски лагер, Дендрариум и др. (Фиг. 1.16.3.1.6); 
• WST2- Към водосбора на р.Владайска под водохващането се снабдяват и групи WST2 център 

Злантни мостове-Офелии: х.Септември, х. Офелиите, х. Острица, х. Малинка, х. Панчо Томов, 

ТД на композиторите, ТД на артистите, ТД на българското радио, Почивна станция „Горски 

дом ”ИАГ-ДЛС ”Витошко – Студена”, ПД Трендафила, х. Рай, ВПД Витоша, х.Кукер, 

Творчески дом Витоша, горски дом "Офелиите"; 

• WST3.3- Център №3 „Офелиите-Конярника" водохващане на р.Владайска III за х.Кумата, 

х.Планинарска песен, х.Борова гора, х.Боерица, ПД Боерица (Фиг. 1.16.3.1.7); 
• WST3.1– туристически център №3 „Офелиите-Конярника" е водохващане на р.Владайска 

I за ПД на адвокатите, х. Рудничар, ТД на филхармонията, х. Звездица, ТД Златни мостове– 

подава се вода от водопровода за Мърчаево и от групата каптажи (разрешителни №101663/ 

07.08.2006г, №101664/ 07.08.2006г, №11510795/ 18.09.2012г.). 
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Фиг. 1.16.3.1.6. Туристически център Златни мостове 

 
• WST4– туристически център "Владая" във водосбора на р. Владайска за ТД Владая, 

Институт по кибернетика, БАН, ПД Водпроект, Профилакториум Кремиковци, Пионерски 

лагер "Владая" (Фиг. 1.16.3.1.8); 

 WST5– туристически център „Селимица” обхваща обекти в ПП”Витоша” във водосбора на  
р.Кладнишка и снабдява х. Селимица1, х. Трансстрой/х.Селимица2 почивни станции, Манастир 

"Св. Никола" (водопровод от р.Матница за Кладница и др.), пионерски лагер (Фиг. 1.16.3.1.9); 

 

 
 

Фиг. 1.16.3.1.7. Туристически център „Офелиите - Конярника” 
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Фиг. 1.16.3.1.8 Туристически център „Владая-Мърчаево” 

 

 
 

Фиг. 1.16.3.1.9. Туристически център „Селимица” 

 

3.3. Водохващане „Каменно здание” на р. Боянска 

Водохващането на р. Боянска е разположено на около 1300 m от връх Камен дел и на около 100 

m. от „Каменно здание“, нагоре по течението на реката (1.16.3.1.10). 

Издадено е разрешение за водоползване №11110044/2010 г., от р. Боянска, посредством 

водохващане на Кота 1731 m., от "Каменно здание" да се ползва водно количество за 

водоснабдяване на туристически обекти в района с годишна водна маса до 100000 m
3
.  

За идентифициране на туристическа група е ползвана информация от Разрешително 

№11110044/28.12.2010 и Писмо Изх.№ЗИ-542/21.08.2014 г.  

 

 WST6 е туристическа група формирана от хижи и почивни домове от туристически 

център „Тинтява”, които се водоснабдяват от водохващането на р.Боянска– „Каменно 

здание” и др. обекти. Туристически център 6 ”Тинтява”: х. Момина скала, х. Тинтява, х. 
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Камен дел, х. Бор, х. Средец, ПД Родина, Момина скала ресторант, както и х. Копитото, 

мотел Тихият кът, х. Планинец, х. Есперанто (Фиг. 1.16.3.1.11). 

 
 

Фиг. 1.16.3.1.10. Водохващане „Каменно здание” на р. Боянска 
 

3.4. Витошku водопровод  

При "Каменно здание" високо на р. Боянска е изградено водохващането на "Витошкия 

водопровод". По два реда тръби Ф 225 mm водата достига до ВЕЦ "Бояна". След централата 

водата постъпва в резервоар "Бояна". Тук се вливат и водите от най- старите каптажи над с. 

Бояна. Дебитът на каптажите е сравнително постоянен, около 50 dm
3
.s

-1
, но вoдите на 

витoшкитe реки не са регулирани и дебитът на водопровода силно варира, достигайки до 300 

dm
3
.s

-1 
заедно с водата от каптажите. 

 
 

Фиг. 1.16.3.1.11. Туристически център „Тинтява” 
 

 WST7 – водоснабдителна група туристически център „Алеко”. Разработеният ГИС 

обособява различните обекти от център „Алеко” към различни водосбори – голяма част 

са към водосбора на р.Янчовска, други към водосбора Драгалевска/Старата река и пр. 
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При водностопанския баланс центърът е разгледан като обособена водоснабдителна 

група, защото в Плана за управление на ПП”Витоша” е предвидено възможно развитие 

на водоснабдяването в района, чрез прехвърляне на води с водопровод от р.Боянска. За 

целта са проведени експерименти с модела „със” и „без” прехвърлянето на води 

(1.16.3.1.12). 

 
 

Фиг. 1.16.3.1.12. Туристически център „Алеко” 
 

3.5. Водохващане „Кюнеца”  

Водохващане "Кюнеца" е разположено в северните склонове на планината Витоша или 

по-точно на около 850 м северно от хижа „Боерица”, в непосредствена близост до 

планинската пътека, свързваща хижа "Боерица" с хижа "Бор". Застроеното водно 

количество е за около 3-4 dm
3
.s

-1
. То е допълващо към водопроводът от водохващане на 

р.Владайска III. 

Водохващането е сравнително добре изучено и е под непрекъснат обществен и санитарно-

технически контрол. Ручеят, на който е построено водохващането, води началото си от 

местност, разположена на около 300 m запад-северозападно от "Скалната глава" с 

дължина до водохващането едва 450 m. 
 

4. Водохващания към Рилски водопровод 

Трите водохващанията на реките Витошка Бистрица, Янчовска и Жележнишка са 

резервни и се включват от „Софийска вода“ само при недостиг на вода. Посредством 

рилския водоправод те допълват нуждите на Столицата и околните селища. 
 

5. Водохващания към водоснабдителните системи на ВК ”Перник” 

На територията на ПП ”Витоша” е изградено и ВСГ ”Витошка” (Рударци, Д.Драгичево, 

Кладница и кв.Църква на Перник). Тук водоизточници са: 
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- Водохващане на р.Матница, в ПП”Витоша”, Qзастр = 15 dm
3
.s

-1
. 

- Водохващане на р.Струма, в ПП”Витоша”, Qзастр = 30 dm
3
.s

-1
. 

- Водохващане на р.Сива Грамада, в ПП”Витоша”, Qзастр = 10 dm
3
.s

-1
. 

Друг водоизточник за Рударци-Драгичево е водохващане от р. Рударска и „Владайски” 

събирателен канал. Пречиствателната станция за питейни води “Рударци – Драгичево” е с 

капацитет 50 dm
3
.s

-1
., в експлоатация  от 1996 г. Тези ВСГ нарушават оттока към яз. 

„Студена“.  

6. Водоподаване към Радомир 

Друга голяма ВСГ, водоснабдявана с Витошки води е град Радомир и населени места, 

която ползва вода от няколко големи извори, а при необходимост се подава вода и от 

извор “Врелото” от водосбора на яз. „Студена“.  

7. Каптирани извори 

Изворите и експлоатационните ресурси на подземните води са широко използвани на 

територията на парка. Разпределението на водоснабдителните групи и водопотребителите 

е отразено в табл.  
 
Таблица 1.16.3.1.2. Схема на използване на водите от туристически водоснабдителни групи  

Място на 
водовземане 

Водоснабд
явани 
турис-

тически 
центрове 

Водоснабдителни 
групи/ място на 
водоползването 

№ 
водоснабди
телна група 

Други потребители и 
водоснабдявани групи 

р. Владайска, 
водохващане 

I 

Център 

№1 

"Златни 

мостове" 

Туристически център 

№3 „Офелиите-

Конярника”:  

ПД на адвокатите, х. 

Рудничар, ТД на 

филхармонията, х. 

Звездица, ТД Златни 

мостове 

Туристическ

а група 

WST3.1, 

с.Владая 

WS3Vl 

възможност 

Мърчаево 

WS3M 

Към водосбора на р.Владайска 

под водохващането се снабдяват 

и групи  WST2, център Злантни 

мостове-Офелии: х.Септември, х. 

Офелиите, х. Острица, х. 

Малинка, х. Панчо Томов, ТД на 

композиторите, ТД на артистите, 

ТД на българското радио, 

Почивна станция „Горски 

дом”ИАГ-ДЛС ”Витошко –

Студена”, ПД Трендафила, х. 

Рай, ВПД Витоша, Кукер, 

Творчески дом Витоша, горски 

дом "Офелиите"и WST4 център 

"Владая" ТД Владая/и-т 

кибернетика БАН, ПД 

Водпроект, Профилакториум 

Кремиковци, Пионерски лагер 

"Владая" 

р. Владайска, 
водохващне 

II  

Център  

№ 6 

"Тинтява" 

и 

присъедин

ени обекти 

Прехвърля води от 

р.Владайска към 

р.Боянска  

Потенциалн

о от ВЕЦ, 

хижи от 

група WST6, 

аварийно 

водовземане, 

Софийска 

вода 

Потенциално от ВЕЦ, хижи от 

група WST6, аварийно 

водовземане, Софийска вода 
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р. Владайска 
водохващане 

III 

Център 

№1 

"Златни 

мостове" и 

Център 

№3 

"Офелиите

-

Конярника

" 

Център №1, Златни 

мосотаве: 

х.Металург, х. Бели 

брези, ПД Иглика, х. 

Елица, ПД Геоложки 

проучвания, бирария 

Елените, ресторант 

Златни мостове, 

ТД/вила на БАН 

метеорология, хотел-

ест.Златни мостове, 

Почивна станция 

„Горски дом” ИАГ-

ДЛС”Витошко –

Студена”  

Лесопаркове, 

х.Кукер, ПД МВР, 

ТД 

сеизмолози/геофиз., 

БАН/, 

Средношколски 

лагер, Дендрариум и 

Център №3 

Офелиите-

Конярника:х.Кумата, 

х.Планинарска песен, 

х.Борова гора, 

х.Боерица, ПД 

Боерица 

Водоснабдит

елна група 

туристическ

а WST1.3 и 

група 

WST3.3, 

Владая 

WS3Vl 

Мърчаево  

WS3M 

Към водосбора на р.Владайска 

под водохващането се снабдяват 

и групи  WST2 център Злантни 

мостове-Офелии: х.Септември, х. 

Офелиите, х. Острица, х. 

Малинка, х. Панчо Томов 

/Луничка/, ТД на композиторите, 

ТД на артистите, ТД на 

българското радио, Почивна 

станция „Горски дом”ИАГ-

ДЛС”Витошко –Студена”, ПД 

Трендафила, х. Рай, ВПД 

Витоша, Кукер, Творчески дом 

Витоша, горски дом "Офелиите"и 

WST4 център "Владая" ТД 

Владая/и-т кибернетика БАН, ПД 

Водпроект, Профилакториум 

Кремиковци, Пионерски лагер 

"Владая" 

р.Владайска 
при канал 
Владайски 

n 

Събирателен канал 

"Владайски" 

прехвърля води към 

яз."Студена". От 

яз."Студена" са 

подават води за 

питейно и 

промишлено 

водоснабдяване на 

WS1 Перник r WS4 

Радомир. От канала 

се подават води за 

Рударци  WS2R и 

Драгичево WS2Dr 

от 

яз.Студена 

WS1 

Перник, 

WS4 

Радомир, от 

канала води 

за Рударци  

WS2R и 

Драгичево 

WS2Dr  

Преди да стигне яз."Студена" се 

подават води за Рударци  WS2R и 

Драгичево WS2Dr  

р. Боянска,  
водохващане 

"Каменно 
здание"                        

Център 

№6 

"Тинтява" 

и др. 

обекти 

Туристически център 

6 ”Тинтява”: 

х.Момина скала, 

х.Тинтява, х.Камен 

дел, х. Бор, х. 

Средец, ПД Родина, 

Момина скала 

ресторант, х. 

Копитото, мотел 

Тихият кът, 

х.Планинец, 

Водоснабдит

елна група 

туристическ

а WST6 

ВЕЦ "Бояна" София  НЕК и ВЕЦ 

с разрешително №11140074.  
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х.Есперанто 

ПСПВ 
Рударци, р. 
Рударщица 
при канал 
Владайски 

n n n n 

р. Кюнеца  
Център № 

1 "Златни 

мостове" 

Център №1, Златни 

мосотаве: 

х.Металург, х. Бели 

брези, ПД Иглика, х. 

Елица, ПД Геоложки 

проучвания, бирария 

Елените, ресторант 

Златни мостове, 

ТД/вила на  БАН 

метеорология,хотел-

ест.Златни 

мостове/анкета, 

Почивна станция 

„Горски дом”ИАГ-

ДЛС”Витошко –

Студена”  

Лесопаркове/, 

х.Кукер, ПД МВР, 

ТДсеизмолозите/гео

физикаБАН/,Средно

школски лагер, 

Дендрариум и 

Център №3 

Офелиите-

Конярника:х.Кумата, 

х.Планинарска песен, 

х.Борова гора, 

х.Боерица, ПД 

Боерица 

Туристическ

а група 

WST3.1, 

с.Владая 

WS3Vl 

възможност 

Мърчаево 

WS3M 

Център №1, Златни мосотаве: 

х.Металург, х. Бели брези, ПД 

Иглика, х. Елица, ПД Геоложки 

проучвания, бирария Елените, 

ресторант Златни мостове, 

ТД/вила на  БАН 

метеорология,хотел-ест. Златни 

мостове, Почивна станция 

„Горски дом”ИАГ-ДЛС”Витошко 

–Студена”, Лесопаркове/, 

х.Кукер, ПД МВР, 

ТДсеизмолози/геофизика БАН, 

Средношколски лагер, 

Дендрариум и Център № 3 

Офелиите-Конярника: х.Кумата, 

х. Планинарска песен, х. Борова 

гора, х. Боерица, ПД Боерица 

р.Матница до 
водохващане 

1,2,3 

Чръзка с 

Център 

"Селимица

" 

От водопровода се 

снабдява и част от 

WST5 "Селимица" 

Част от 

WST5 

"Селимица" 

Подава води на населени места 

във водосбор р.Кладница. Във 

водосбора е 

WST5:х.Селимица1/хижа, х. 

Трансстрой/х. Селимица2 

поч.станции, Манастир "Св. 

Никола", пионерски лагер 

р. Железница 
Център 

№7 

"Алеко" 

Във водосбора на 

Янчовска попадат 

голяма част от група 

WST7 /х.Алеко, х. 

Преспа, х. Погледец, 

х. Здравец, ПД 

Витоша, ПД 

Полиграфически 

комбинат, хотел 

Ведра 

Хотел”Едем”, В. 

Подава вода 

в аварийни 

случаи към 

Рилския 

водопровод 

НЕК и ВЕЦ с разрешително 

№11140074 
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Коларов / Финална 

къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, 

х. Хюндай, х. 

Аглика, ресторант 

Горски дом, зимен 

център Мотен, Бай 

Кръстьо/ 

р. Янчовска, 
водохващане 

3 

Център 

№7 

"Алеко" 

Във водосбора на 

Янчовска попадат 

голяма част от група 

WST7 /х.Алеко, х. 

Преспа, х. Погледец, 

х. Здравец, ПД 

Витоша, ПД 

Полиграфически 

комбинат, хотел 

Ведра 

Хотел”Едем”, В. 

Коларов /Финална 

къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, 

х. Хюндай, х. 

Аглика, ресторан 

Горски дом, зимен 

център Мотен, Бай 

Кръстьо/ 

Подава вода 

в аварийни 

случаи към 

Рилския 

водопровод 

Във водосбора на Янчовска 

попадат и част от група WST7 

/х.Алеко, х. Преспа, х. Погледец, 

х. Здравец, ПД Витоша, ПД 

Полиграфически комбинат, хотел 

Ведра 

Хотел”Едем”, В. Коларов 

/Финална къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, х. Хюндай, 

х. Аглика, ресторан Горски дом, 

зимен център Мотен, Бай 

Кръстьо/ 

р. Витошка 
Бистрица                

Център 

№7 

"Алеко" 

Във водосбора на 

Янчовска попадат 

голяма част от група 

WST7: х. Алеко, х. 

Преспа, х. Погледец, 

х. Здравец, ПД 

Витоша, ПД 

Полиграфически 

комбинат, хотел 

Ведра 

Хотел”Едем”, В. 

Коларов /Финална 

къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, 

х. Хюндай, х. 

Аглика, ресторан 

Горски дом, зимен 

център Мотен, Бай 

Кръстьо/ 

Подава вода 

в аварийни 

случаи към 

Рилския 

водопровод 

n 

р. Струма, 
водохващане 

1 
    

Витошка 

водоснабдит

елна група 

(ВГ): с. 

Кладница с. 

Рударци с. 

Д.Драгичево 

кв. Църква-

Подава води на населени места 

във водосбор р.Кладница. Във 

водосбора е 

WST5:х.Селимица1/хижа, х. 

Трансстрой/х.Селимица2 

поч.станции, Манастир "Св. 

Никола", пионерски лагер 
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Перник 

р. Струма 
водохващане 

2 
n 

Подава към 

с.Чуйпетльово 

WS2Ch и с.Ярлово 

WS6Y 

с.Чуйпетльо

во WS2Ch и 

с.Ярлово 

WS6Y 

n 

яз."Студена" n 

Гр.Перник, Кралев 

дол, Люлин, 

Батановци, Големо 

Бучино, Дивотино, 

Студена /WS1/ и 

група Радомир WS4 

Група 

Перник WS1 

и Радомир 

WS4 

яз."Студена" е комплексен язовир 

към Приложение №1 от Закона за 

водите. Подава вода за питейно 

водоснабдяване на г. Радомир. 

Промишленост: "Стомана 

индъстри", "Топлофикация 

Пирник", "Пектадор" и др., 

ВЕЦ"Студена" 

 

 Канализация и пречиствателни съоръжения; 
Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг са пречка за изграждане на 

централизирана канализация. Тя и третирането на отпадните води от обектите се осъществят в 

две форми: 

– групиране на обектите и изграждане на обща канализация и общи пречиствателни 

съоръжения. Това се отнася за: 

– хотелите: Простор, Морени, Щастливеца и Аглика, хижа Алеко, Почивна станция 

Кремиковци и V-та лифтова станция Симеоново-Алеко; 

– Военно-почивния дом Витоша и за Почивна станция Комитет по горите; 

– ресторант Златните мостове, Почивната станция на МВР, Геомагнитната станция, Горския 

дом и сградата на Управлението на парка; 

хотел Копитото, ресторант Копитото, телевизионната кула и за лифтовата станция Копитото; 

– обектите кафе-аперитив „Скиорка“, лифтова станция „Бай Кръстьо“ и бира-скара „Бай 

Кръстьо“. 

Във всички останали случаи канализацията и пречиствателните съоръжения са индивидуални 

за всеки обект. 

Пречиствателни станции имат: мотел-ресторантът „Тихия кът“, специализираният 

Рехабилитационен център „Драгалевци“, Международният център по фирмено управление 

„Бистрица“, почивният дом „Елпромтрафо“ („Хюндай“) и спортна база „Академик“. Всички те 

работят добре с изключение на тази в м. Тихия кът, където биофилтърът и хлораторното 

стопанство не функционират. 

За 46 обекта са изградени септични ями, от които 31 са в добро състояние, а 15 са вече 

амортизирани. 

Изгребна яма имат хижите „Еделвайс“ и „Камен дел“, но и двете ями са в лошо състояние. 

Туристическите бунгала „Витошко лале“ и финална къща „Витошко лале“ имат цистерна за 

събиране на отпадните води, а лифтовата станция Княжево зауства отпадните води в 

столичната канализация. 

За 15 обекта в Природен парк Витоша няма изградена канализация и пречиствателни 

съоръжения. 

В някои от селищата, разположени в подножието на Витоша (Владая, Мърчаево, Рударци, 

Кладница, Ярлово, Железница и Бистрица, Боснек), както и в Чуйпетлово, попадащо изцяло в 

границите на парка, няма изградена канализация и пречиствателни съоръжения за отпадни 

води. 
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1.16.4. Селско стопанство 

доц. д-р Мариана Драганова 
 

По-голямата част от Витоша е заета от територии на горския фонд, но в парка попадат и 

определен дял земеделски земи. В някои от землищата съотношението между двата фонда е 

едно към едно (с. Ярлово), в други горският фонд заема почти цялата територия (с. Рударци и 

кв. Симеоново). Селскостопанският фонд  (ССФ) в парка е 6321,034 ха.   

Високопланински пасища в парка заемат площ от 6186 ха над горната граница на гората. 

 

Повечето от земеделските земи са ниско продуктивни от категория – VI, VII и IХ, а над 50 % от 

тях са без категория. Те не представляват ресурс за интензивно земеделие и селскостопанска 

дейност, а само като пасищни комплекси. Изключение правят земеделските земи от землищата 

на селата Ярлово и Кладница, в които има и около 1000 ха ниви. 

 

Традиционните за времето преди обявяването на парка селскостопански ползвания в южната 

част на парка са замрели. Понастоящем липсват земеделски зони, а на тяхно място не се е 

утвърдило друг вид ползване. 

 

С възстановяването на собствеността върху земеделските земи възникват проблеми, свързани 

със съчетаването на интересите на собствениците и функциите на парка. Това налага 

определяне на специфични зони за развитие на екологосъобразно земеделие. 

 

Управлението на селскостопанските земи се извършва от собствениците им, като се спазват 

разпоредбите на Закона за защитените територии и Плана за управление на парка 

 

Една вторична селскостопанска дейност е добива на сено в парка, която се осъществява във 

възстановените селскостопански земи и в ареалите на бившите села Витошко и Крапец. В 

землището на с. Ярлово е възстановен добивът на картофи с помощта на международна 

програма. Животновъдството е развито главно в частния сектор – предимно за собствени 

нужди. Най-голям е броят на отглежданите животни в с. Ярлово. 

В община София-град още в годините до 1989 г. селското стопанство е имало по-скоро 

допълваща роля и се е развивало главно за задоволяване на домакински/семейни нужди. 

Извършените структурни промени след 1990 г. доведоха до рязко намаляване на земеделската 

продукция (особено от животновъдството). Възстановяването на собствеността върху земите, 

както и  други реституционни процеси предизвикаха бум в пазара на земя особено в южните 

квартали на София в подножието на парк Витоша, което предизвика промяна в 

предназначението на земеделските земи и те станаха обект на ново жилищно строителство 

(Симеоново, Бояна, Драгалевци и Бистрица).  

 

Развитието на крайградското земеделие София-град обаче е обусловено от непрекъснато 

увеличаващия се брой на столичното население. Увеличаващите се потребности от земеделска 

продукция на градските пазари е причина за пространственото разширение на отрасъла. В 

южните квартали на София / вилните зони и селища (северните склонове на Витоша) в 

частните парцели се отглеждат за собствено производство предимно зеленчуци и овошки и 

дребни домашни животни/птици.  

 

Област Перник разполага с малко обработваеми площи и поради това селското стопанство не е 

съществен елемент от икономическите дейности в региона. Областта като цяло няма традиции 

в земеделието. Същото се отнася и до животновъдството, като в периода 2009 - 2012 г. броят на 

отглежданите животни спада.  
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Стопанисваната земеделска земя (обработваема земя, мери и пасища)  в община Перник е в 

размер на 237 221 дка, от която 15 5367 дка е обработваемата земя (65,5 % от стопанисваната 

земеделска земя), в т.ч. 108 907 дка са нивите (45,9%.) Естествените ливади са 45666 дка 

(19,3%), а мерите и пасищата са 81854 дка (34,5%). От стопанисваната земя най-голям % са 

земите от VI, VII, VIII и IX категория. Основен почвен тип са кафявите горски почви. 

В последните 15 години има съществено изменение в използваемостта на поземления фонд и то 

в негативна посока. Намаляла е посевната площ от 90 605 дка през 1990 г. на почти 30 880 през 

2005 г. Значително са намалели площите с фуражни култури, като люцерната и др. 

многогодишни треви са на изчезване. Над 98% от селскостопанските животни са съсредоточени 

в частния сектор.  

 

Основните селскостопански култури, които се отглеждат в различните земеделски структури 

са: пшеница, ечемик, овес, царевица, картофи, фасул и зеленчуци, като последните три 

изключително в частния сектор. 

Изхождайки от почвено-климатичните условия, типа на почвите, наличната производствена 

база, изградените структури, потреблението, пазара, инвестициите от вътрешни и външни 

фондове селскостопанското производство в община Перник следва да се развива в четири 

направления: фуражопроизводство, включващо зърнопроизводство; животновъдство 

/говедовъдство и овцевъдство/; ленопроизводство и картофопроизводство 

 

Разпределение на ССФ по землища (предстои да се разработи) 

 
1.16.5. Горско стопанство 

инж. Антоний Стефанов 
 

През следващия 3-месечен период (април-юни, и в окончателен вид през м.юли) ще се направят 

анализи и обобщения, а именно: 
1.16.5.1. Исторически преглед на управлението и ползването на горите в Парка от 1934 

до 2013 година. 

1.16.5.2. Изборни контролни проверки за състоянието на насажденията с изведени 

мероприятия, както и на такива с предвидени, но неизвършени мероприятия по отглеждане и 

възобновяване. Резултатите от проверките да бъдат представени като обобщена информация. 

1.16.5.3. Проверки и набиране на информация за състоянието на горски култури от 

нетипични за територията на ПП дървесни видове, включително чуждоземни. 

1.16.5.4. Обобщени количествени показатели за горскостопански дейности и тяхната 

динамика за периода 2005 до 2013 г., както следва: 

 Залесяване — площ и обем по дървесни видове; 

 Площ и количество добита дървесина от: 

 Отглеждане на насажденията; 

 Възобновителни мероприятия; 

 Санитарни и други мероприятия; 

 Общ обем добита дървесина по групи сортименти, в т. ч. за местно население; 

 Оценка на естественото възобновяване; 

 Оценка на пашата и описание на повредите; 

 Болести по горите и предприети/прилагани мерки. (ще се предложи забрана за 

изгарянето на открито в ПП на болна дървесина; 

 Горски пожари, гасене, възстановяване, противопожарни мероприятия; 

 Ще се извърши финансов анализ на приходите от дърводобив в парка и разходите 
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за персонал, поддържащи дейности, ремонт на горски пътища и алеи и охрана на територията 

(доколкото такава информация е достъпна от страна на стопанисващия орган – ЮЗДП 

гр.Благоевград; 

 Други дейности. 

Посочените данни ще бъдат илюстрирани в подходящ табличен или графичен вид и 

коментирани с кратки текстове. 

1.16.5.5. Ще се опишат практикуваните технологии при провеждане на горско-стопански 

мероприятия: 

 Начини на почвоподготовка и залесяване; 

 Изграждане на горски пътища; 

 Използвана техника за подвоз и извоз — обоз, въжени линии, трактори и др. 

 Да се даде информация за състоянието на горските пътища, включително от гледна 

точка на контрол и пожарна безопасност, като се планира при изграждане на нови пътища 

„засичане” на парка от всички страни, както и за придвижване на противопожарна 

техника(съобразена изискванията на Наредба №8 от 05.2012 г. за условията и реда за защита на 

горските територии от пожари). 

1.16.5.6. Ще бъде направен анализ на нарушенията и описание на териториите, засегнати 

след 2005 год. - брой, вид, горещи точки и др. 

 По данни от ДГС „София“ и ДЛС „Витошко-Студена“ за горските територии, съгласно ЗГ 

 По данни на РИОСВ, ДПП, Столична община, Община Перник и Община Самоков, СЛВР- 

по ЗЗТ, съгласно Закон за движение по пътищата, Закон за административните нарушения и 

наказания, закон за МВР и др. 

1.16.5.7. Ще се направи оценка на ефективността на настоящите охранителни участъци и 

при необходимост ще се направят препоръки за нови. 

1.16.5.8. Превенция и борба с пожарите. 

 

инж. Павел Панов 
 

Наличните информационни източници свързани с опазването на територията на ПП „Витоша” 

от пожари са утвърдените и действащи лесоустройствени проекти на ДГС „София” от 2009 и 

ДЛС „Витошко- Студена” от 2008 година. 

Лесоустройствените проекти и в частност разделът за противопожарно устройство са 

разработени съгласно изискванията на Наредба 6 за устройство на горите в Република 

България. Мероприятията са разработени по горскостопански участъци и са обозначени на 

горскостопански карти в мащаб 1: 25 000. За територията на всеки участък е изготвена кратка 

обяснителна записка за противопожарните мероприятия- част от обяснителната записка за 

участъка. За територията на ДГС „София” парковата територия е разположена в части от 

горскостопански участъци „Драгалевци” и „Владая”, а за територията на ДЛС „Витошко- 

Студена”, в части от горскостопански участъци „Кладница” и „Петрус” (които са и само два за 

цялата територия на ДЛС), като частта от всеки участък оставаща извън територията на парка е 

общо взето незначителна- под 5%.  

За частта от ПП „Витоша”, попадаща на територията на ДГС „София” (частите от двата 

горскостопански участъка) е изготвена и обобщена обяснителна записка (отделна от 

обяснителната записка на лесоустройствения проект на ДГС „София”), вкл. и за частта 

„Противопожарно устройство”. 

За територията на ДЛС „Витошко- Студена”, обобщената обяснителна записка към 

лесоустройствения проект (вкл. раздела „Противопожарно устройство”) е и обобщена записка 

за парковата територия, разположена в неговите граници. 

Следователно за да се получи информация за проектираните, утвърдени и изпълнявани в 

момента от горските стопанства противопожарни мероприятия на територията на ПП „Витоша”  
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и за да се изработи единен план за противопожарно устройство е необходимо да се събере и 

обобщи информацията от територията на двете ДГС и ДЛС, като при това се подвади тази част 

от четирите участъка, която остава извън парковата територия. 

Необходимо е и да се направят и допълнения към действащите лесоустройствени проекти с цел 

да бъдат приведени към изискванията на Наредба N 8/11.05.2012 г. за условията и реда за 

защита на горските територии от пожари, влязла в сила след началото на ревизионните периоди 

на двете стопанства. 

Предстои получаване на лесоустройствените проекти, вкл. обяснителни записки по раздел 

„Противопожарно устройство” и Карти на противопожарните мероприятия от „Агролеспроект” 

ЕООД. 

Предстои получаване на информация от администрацията на ПП „Витоша”/ ДЛС и ДГС за 

възникналите през ревизионния период пожари на територията на парка и за изпълнените до 

момента противопожарни мероприятия по вид и обем. 

 

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 
инж. Итил Гадженаков 

 

Започнато е събирането и описването на броя и динамиката на популациите за последните 10 

години. Събрана е информацията от Ловоустройствените проекти на ДЛС „Витошко - Студена“ 

и ДГС „София“. Данните могат да се използват частично тъй като ЛУП на ДЛС „Витошко – 

Студена“ е от 2008 г. като данни за дивечовите популации и ловностопански райони са 

актуални до 2007 г.  

На територията на ДГС „София“, която се заема от ПП „Витоша“ не са обособени ловно-

стопански райони. Ловните райони, които попадат изцяло или частично върху теритотията на 

ПП „Витоша“ към ДЛС „Витошко - Студена“ са: 1.Л. БИСД „Матница“ с площ 28,2 ха, 2.Л. 

БИСД „Бела вода“ – 509,4 ха, 3.Л. БИСД „Петрус“ – 285,6 ха, 5.Л. „Ветрен“ – 2467,1 ха, 6.Л. 

„Ушек“  - 2706,0 ха (ч), 7.Л. „Изворите“ – 2236,8 ха, 8.Л. „Струма“ – 2914,2 ха, 9.Л. „Палевина“ 

– 1218,3 ха, 10.Л. „Острица“ – 1996,4 ха (ч), , 11.Л. „Селимица“ – 1800,3 ха (ч), 12.Л. БИСД 

„Стопански (карант.) двор“ – 12,3 ха.  

 

Дивечовите запаси на ДЛС „Витошко - Студена“  към 2006 г. са: 

Благороден елен – 136 бр. 

Елен лопатар – 87 бр. 

Сърна - 260 бр. 

Муфлон – 93 бр. 

Дива коза – 19 бр. 

Мечка – 14 бр. 

Дива свиня – 320 бр. 

Див заек – 195 бр. 

Яребица – 312 бр. 

Фазан – 13 бр. 

Кеклик – 12 бр. 

Вълк – 5 бр. 

 

Изводи за стопанисването и развитието на дивечовите популации до 2007 г.:  

Едрият дивеч запазва относително постоянна численост, намаляването на дивечовите запаси е 

трудно преодолимо, особено като се вземе увеличената популация на хищниците. Високата 

численост личи и от отстреляните 5 вълка през 2006 г. Други фактури са безпокойство от 

туризъм, билкари, гъбари, дърводобив особено през брачните периоди – сватбуването. 
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Половото съотношение е в полза на женските за почти всички видове едър дивеч, което води до 

снижаване на възможностите за добър трофеен отстрел.  

ДЛС „Витошко – Студена“ притежава добра материална, административна и складова база. Не 

са описани значителни повреди върху горските насаждания в резултат на дивечовите гъстоти. 

Щетите, които нанася дивеча на селскостопанските култури са незначителни. Не са 

констатирани епидемични заболявания по дивеча. Извършва се обезпаразитяване на всички 

животни срещу външни и вътрешни паразити. Задължително се вземат проби за трихенелоза. 

 

 Продължава обработването на събраната информация. Попълване на таблици, графики и 

диаграми. Анализ на подадената ГИС-база данни относно граници на ловностопански райони и 

разпространението на видовете от ловната фауна в парка. 

 

1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 

доц. д-р Мариана Драганова 
 
Според резултатите от „Социологическо проучване на общественото мнение“, малко над 

една четвърт от интервюираните (26,7%) посещават природен парк Витоша един път всеки 

месец или по-често. Останалите по-рядко като основната част от интервюираните посещават 

парка един път на два-три месеца (22,4%) (Фиг.1). 

Фигура 1 . Колко често посещавате ПП Витоша? 

 
Във връзка с бъдещето развитие на парка е важно да се отбележи, че възрастовите групи 16-29 

години и 50-59 години са по-активни при посещението на парка – съответно 11,0% и 10,6% от 

всички в тези групи посещават парка няколко пъти в месеца. При другите възрастови групи 

този дял е наполовина по-нисък.  

Разпределението на посетителите според типа на населеното място показва, че местоживеенето 

не влияе съществено върху честотата на посещение в ПП „Витоша”, що се отнася до София и 

друг областен град (табл.1). Един път месечно и два-три пъти месечно е честотата на 

посещение, която е най-популярна в тези две групи. В по-малките населени места съществените 

дялове от респондентите посещават парка по-рядко от два пъти в годината. 

Таблица 1. Колко често ходите на Витоша?/ Тип населено място (база: основна извадка, 1000) 

Колко често ходите на 
Витоша? София областен 

град 
друг 
град село 

0% 

1% 

4% 

8% 

13% 

22% 

18% 

15% 

19% 

0% 

2% 

5% 

8% 

12% 

20% 

15% 

15% 

22% 

Всеки ден 

2-3 раб.дни през седмицата 

Събота и/ или неделя 

Няколко пъти месечно 

Един път месечно 

Един път на 2-3 месеца 

Един път на шестмесечие 

Един път годишно 

По-рядко 

основна извадка (база: 1000) 

извадка с подсилване (база: 1400) 
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Всеки ден 0.4%    

Два до три дни през 

седмицата (в работни дни) 
1.3%  0.6% 3.8% 

Събота и/ или неделя 5.0% 6.0% 1.2% 8.0% 

Няколко пъти месечно 10.3% 12.0% 1.2% 6.8% 

Един път месечно 15.9% 20.0% 1.8% 8.8% 

Един път на два-три месеца 26.5% 16.0% 6.5% 11.8% 

Един път на шестмесечие 16.8% 18.0% 15.9% 11.5% 

Един път годишно 11.0% 22.0% 22.4% 19.0% 

По-рядко 12.8% 6.0% 50.6% 30.5% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

82% от всички интервюирани предпочитат да посещават парка през лятото. Следват есента и 

пролетта със съответно 48,5% и 47,6%, докато зимата се предпочита от 37,6%.  

 

Сред практикуваните на територията на природен парк Витоша спортове най-популярно е ски 

спускането. 60,5% от всички, които са казали, че основната им цел на посещение е спорт са 

посочили ски. Следват колоездене (24,4%) и катерене (18%).  

 

Основната цел на посещението в природен парк Витоша е пешеходен поход или пикник. 

Съответно 65,9% и 54,1% определят това като основни цели на посещението си. Този резултат е 

в пълно съответствие с резултатите от качественото изследване (полуструктурираните 

интервюта и фокус групите), което установява, че Витоша се асоциира с чистия въздух.  

 

Разходката в планината не е самотно преживяване, напротив – то трябва да е споделено със 

семейство и приятели. 90% от интервюираните заявяват, че ходят на Витоша със семейство или 

с приятели.  Почивката в планината, т.е. отсядане в хижи, е занимание за млади хора, които да 

отидат там, за да се забавляват, тъй като е по-евтино.  

 

Определящ фактор за посещаемостта в ПП „Витоша” е наличието на свободно време – 

споделено от близо половината от случаите (47,4%). Следват причини като наличието на 

компания (23,9%), финансови възможности (15,9%) и удобен транспорт (11,1%), който е с най-

малка тежест за хората от София и друг областен град. За по-малките население места обаче 

той е по-важен. Местоживеенето на респондентите е фактор, който влияе върху посещаемостта 

в парка, особено в съчетание с фактора удобен транспорт и финанси.  

 

Размерът на доходите не оказва съществено влияние върху решението за посещение на парка, 

когато честотата е по-рядко от един път в месеца. При доходи над 400 лв. на месец по-голям 

дял от респондентите в съответната подоходна група посещават парка по-често от един път на 

месец. Този извод е в синхрон с установеното в рамките на качественото изследване, че 

разходите за посещение на парка са високи и се превръща в дискриминиращ фактор. От 

проведените фокус групови дискусии финансовите възможности и удобния транспорт са 

посочени като водещи фактори при определяне посещението в парк Витоша. 

 

Фактът, че няма удобен транспорт до Витоша за 44,4% от интервюираните обяснява защо 

хората се придвижват до планината основно с лични автомобили – 53,8%. Използването на 

лични превозни средства не се влияе толкова от доходите и възрастта, колкото от това дали има 

наличен масов градски транспорт.  
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Състоянието на транспортната инфраструктура се определя като добро от 41,6% и като 

задоволително от 38,5%. Тези, които са на противното мнение са 12% от всички.  

 

Според 90% от интервюираните оптимизацията на сега съществуващите линии на масовия 

градски транспорт е напълно подходящо или до известна степен подходящо решение на 

проблема с достъпа до планината. Същата подкрепа – 88,6%, среща идеята за възстановяване на 

Княжевския лифт, докато предложението за изграждане на нови въжени линии не се подкрепя 

така еднозначно. 

 

Средната цена, която посетителите на парк Витоша биха платили за билет за масовия градски 

транспорт до най-популярните дестинации – местностите Алеко и Златните мостове, е 2.30 лв.  

 

Посетителите на ПП „Витоша” са склонни да платят някакъв вид такса при посещението си в 

парка основно за път и развлечение. Средната цена, която биха платили за билет за масовия 

градски транспорт до най-популярните дестинации – местностите Алеко и Златните мостове е 

2.30 лв. Идеята за входна такса в парка среща пълна подкрепа от дискусиите във фокус групите, 

но едва 15 % от интервюираните в социологическото проучване.  
 
Според резултатите от Мониторинга на туристопотока и проведената анкета с посетители 
на парка, във всички сезони Витоша е привлекателна за туристи и предлага разнообразни 

условия, съответстващи на желанията и интересите на различни групи от населението на 

прилежащите селища и гости. Това е една от причините да съществува само частично 

припокриване на контингентите от посетители на „летни” и „зимни”. Наред с целогодишните 

туристи, присъстващи и през двата сезона, има и две големи групи, които имат ясно сезонни 

(летни, респ. зимни) предпочитания. Тази констатация се потвърждава и от информацията за 

начина на прекарване на времето в планината. Установява се, че през зимата по-голямата част 

от туристите (запалени туристи и такива, които искат да използват относително краткотрайните 

зимни условия), ходят там по няколко пъти месечно, докато през лятото делът на групата, 

посещаващи планината с тази честота е значително по-малък. 

 
Сравнението между поведението на туристите през двата сезона показва много ясно изразено 

удължаване на престоя в топлия сезон.  

 

От гледна точка на териториалното разпределение на туристите, може да се говори за два 

основни потока. Единият е ориентиран към по-високи вътрешни точки (като част от туристите 

отиват „до където стигнат”), а другият е по относително леки (без изкачване) маршрути и до 

близки до входните точки местности (”пенсионерската пътека” от Бистрица, езерата при 

Симеоново, езерата и водопада при Бояна, прилежащите местности на не-софийските входни 

точки). Особено предпочитана през лятото дестинация е местността Дендрариума. 

 

Големият брой на велотуристите (особено срещани в групата 31-40 г.) и трениращите в 

планината колоездачи, означава необходимост от подходяща инфраструктура и регулиране, 

така че едновременно да се опазва природата и да са налице нужните на хората условия. 

 

Анкетите категорично очертават като проблем транспортната достъпност на Витоша. Масово 

хората предлагат в почивните дни да има адекватно обслужване от градски транспорт и да се 

забрани движението на коли. Остра е необходимостта от редовен и комфортен обществен 

транспорт до вътрешността на планината. 
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Определено има потребност и от работещи хижи, особено през зимата. Освен изразилите 

мнение, че хотелите и хижите са недостатъчно, има и не малко хора, които също мислят така, 

но се опасяват от строителство на нови, което да навреди на природата. Масово се споделя 

мнението, че трябва да се ремонтират и отворят наличните обекти, а не да се изграждат нови. 

 

Относно визията за бъдещето на планината Витоша категорично доминира становището, че тя 

трябва да се развива като място за отдих и спорт на живеещите в София и другите селища в 

подножието й, а не като голям международен  туристически  и  спортен  център.   

Анкетираните определено проявяват готовност да участват в обсъждане за развитието на 

Природен парк „Витоша” и това е потенциал, който следва да се развива и използва. 

 

1.16.8. Промишленост 
арх. Мария Арабова-Бояджиева 

 
На този етап основни обекти на отрасъла са дейностите по производство на енергия за НЕК и 

дейностите  по пренос и снабдяване с вода. 

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ: 

Производство на електроенергия  от ВЕЦ „Студена”. Инсталирана мощност 780 kW, с 

разрешително за водовземане до 2025 г. 

Язовир „Студена” е с общ обем 25,0 мил.м3. В него освен от собствен водосбор попадат води и от: 

• Събирателен канал „Владайски”, в който постъпват води от водохващания на река 

Владайска, река Бистрата, река  Мърчаево и  река Рударщица,  и на  пресъхващи дерета; 

• Събирателен канал „Палакарийски” в който постъпват води от  р. Палакария и пресъхващи 

дерета; 

Освен за производство на енергия, водите на язовира се използват и за водоснабдяване на град 

Перник и населени места в тази зона. 

Производство на електроенергия от ВЕЦ „Симеоново” Инсталирана мощност 6280 kW  с 

разрешен режим на водовземане 24 часа в денонощието, целогодишно, с водите които остават във 

водопровод „Рила-София”, след подаване на вода за питейно-битово водоснабдяване на населените 

места през които преминава водопровода и от апаратна камера за водоснабдяване на високо 

разположената зона на Столицата и в района на гр. Банкя. 

Схемата на съоръженията: от  язовир „Бели Искър”, ВЕЦ „Бели Искър”, ВЕЦ „Мала църква”, 

аварийно водохващане на р. Леви Искър, Гравитачна деривация водопровод „Рила – София”, в 

която се насочват води на река Черни Искър, река Прека, река Павловица, река Лопушница, река 

Железница, Стара река, и  река  Янчовска, водна  и апаратна камери, и  напорен тръбопровод  ф 

500мм. към ВЕЦ „Симеоново”. 

Преработените води през изтичалото на ВЕЦ „Симеоново” постъпват във водоснабдителната 

система на гр. София.  

Разрешение за водоползване с титуляр „Национална електрическа компания ”ЕАД  до 2019 г. 

Производство на електроенергия от ВЕЦ „Бояна” с мощност 1380 kW . Разрешеният режим на 

водовземане е 24 часа в денонощието, подчинен режим на питейно-битово водоснабдяване на 

Столицата Използват се водите на река Боянска с водохващане  на кота 1730м. Преработените води 

през изтичалото на ВЕЦ „Бояна” постъпват във водоснабдителната система на гр. София или в р. 

Боянска.  

Разрешение за водоползване с титуляр „Национална електрическа компания ”ЕАД  до 2019 г. 

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕНОС И СНАБДЯВАНЕ С ВОДА 
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В изпълнение на реформите в сектор „Водоснабдяване и канализация” и съгласно Заповед №РД-

02-14-2233/21.09.2009 г .на МРРБ. са определени  ВиК оператори на обособени територии както 

следва: 

 -  „Софийска вода” АД град София, с обособена територия град София. Акционерно 

дружество със смесено участие – частно и общинско. 

- „В и К ” ЕООД  с обособена територия  Софийска област, респективно община Самоков, 

със 100% държавно участие. 

- "В и К ” ООД  град Перник с обособена територия област Перник, респективно общини 

Перник и Радомир, със смесено участие - държавно  и общинско.  

 

Предвид все още протичащата реформа, относно конкретните обекти, техния статут на 

собственост, получените разрешения за ползване и други характеристики е направено 

запитване до компетентните органи. 

 
 РАДИОРЕЛЕЙНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
На територията на Парка, в м. „Копитото“, „Черни връх“ и др. са изградени обекти, мрежи и 

точкови обекти, предоставящи радиорелейни и телекомуникационни услуги. 

 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МИННОТО ДЕЛО В РАЙОНА 
Около селищата  на западния склон на планината –селата Владая, Мърчаево, Рударци, Кладница и  

частично по североизточния склон - с. Бистрица, са възникнали и експлоатирани още през 20-те 

години на миналия Век кариери на нерудни полезни изкопаеми - основно облицовъчни и 

строителни материали. Резултат от каменодобива е формирана нарушена среда, поради което след 

1981 г. дейността на кариерите е прекратена и забранена.   

Основните стопански дейности протичащи на територията на ПП „Витоша“, преминаващи и в 

прилежащите на парка такива са свързаните  още с  дърводобив, добиване на сено, пчелен мед и 

билки. Наблюдават се начални тенденции за възстановяване на животновъдството и 

производството на картофи. Тези дейности в бъдеще могат да послужат като  база за развитие на 

промишлени дейности в  сектора. 
 

 

 

 

 

1.16.8.2. Минно дело в района – описание на дейността, мащаб и значение, сегашно 
състояние и въздействие 
 

проф.д-р Росица Петрова 
 

На територията на Парк Витоша са установени многобройни проявления на рудни полезни 

изкопаеми. Проявления на метални орудявания има в района на с. Чуйпетльово и северно от 

него, както и в землищата на с. Боснек и кв-л Княжево. Минераложко значение имат 

турмалиновата и медна минерализация в пегматитите от Витошкия плутон. 

Рудопроявленията от южна Витоша са поделени на три типа в зависимост от минералния 

състав, различията в посоката на разломните структури и структурно морфологичната им 

привързаност към един или друг тип дайкови скали: 

- Медно-полиметални рудопроявления, привързани към дацити. Първичните рудни минерели са 

пирит, халкопирит и сфалерит; 
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- Кварц-полиметални рудопроявления, изградени от кварц, пирит, галенит и сфалерит; 

- Магнетит-пиритни и медно полиметални рудопроявления, свързани с кварцсъдържащите 

диоритови порфирити. 

Отбелязано е наличие на по-обилна медно пиритна и медно полиметална минерализация високо 

по Палакарийската долина над с. Ярлово, а също и в землището на с. Чуйпетльово. Установени 

са нови три полиметални рудопроявления: Марочки кошари, Ярлово и Ясиков рид. 

Проведеното детайлно опробване е показало минимално съдържание на олово, мед и цинк на 

повърхността. 

 В землището на с. Чуйпетльово са установени и проучени с канави множество железооксидни 

и сулфидни рудопроявления със сравнително високи съдържания на полезни компоненти. 

Рудопроявленията в района са разделени на два типа: хидротермални контакт-метасоматични 

(магнетит-пиритни и полиметални) и хидротермални метасоматични (полиметални). Авторът 

намира голяма прилика мужду Панагюрските пиритно – медни месторождения и тези от 

Чуйпетльово. 

В землището на с. Боснек е описано хематитно и лимонитно орудяване. Освен за добив на 

желязо, материалите от речните тераси в землището на селото са използвани и за добив на 

злато. Северно от селото в миналото е била разработвана варовикова кариера за добив на вар. 

От нерудните полезни изкопаеми, гранодиоритите, монцонитите и сиенитите са добивани 

кариерно за строителен облицовъчен материал. Андезитите и свързаните с тях пирокластити са 

използвани за пътното и жилищното строителство, варовиците – за добив на варовик за 

циментовата промишленост и строителни материали, а чакълите и пясъците - за строителни 

материали.  

На територията на ПП „Витоша” в миналото са извършвани множество геолого-проучвателни и 

добивно-преработвателни дейности в района на Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница (фиг. 

1.16.8.2-1, фиг. 1.16.8.2-2, фиг. 1.16.8.2-3, фиг. 1.16.8.2-4 и фиг. 1.16.8.2-5.). Проучени са 

следните находища и разработени кариери за нерудни полезни изкопаеми:  

- находище „Бъзговец”, местност „Бъзговец”, землище на с. Кладница, община Перник - черно 

монцо - габро; 

- находища „Селимица”, „Антените”, „Плочите”, „Първи май”, „Пролетарий” и „Република” 

– с. Владая, район Владая - кварцови сиенити; 

- находище „Железница”, с. Железница, район Панчарево; 

- кариера „Панчарево” – добив на андезит до Панчарево. 
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Фиг. 1.16.8.2-1. Топографска карта с местоположението на съществуващи каменни кариери 

около Владая 

 
Фиг. 1.16.8.2-2. Топографска карта с местоположението на съществуващи каменни кариери в 

близост до Мърчаево и Рударци 
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Фиг. 1.16.8.2-3. Топографска карта с местоположението на съществуващи каменни кариери в 

близост до Кладница 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.8.2-4. Топографска карта с местоположението на съществуващи каменни и варови 

кариери в близост до Боснек 
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Фиг. 1.16.8.2-5. Топографска карта с местоположението на съществуващи кариера за 

огнеупорна пръст в близост до Бистрица (извън територията на ПП Витоша) 

 

Ползването на гранит и монцонит от планината Витоша над с. Владая датира от началото на 

миналия век. С разрастването на нуждите от строителни материали за облицоване и настилка 

броят на откритите кариери за добив нараства, като се заемат части от землищата и на селата 

Мърчаево, Рударци и Кладница. През седемдесетте години на миналия век действат над 10 

кариери. С материали от тези кариери са настлани павираните улици на София, НДК и площада 

пред него, площад “Света Неделя” , паметника “1300 години България” в Шумен и много други 

публични обекти. 

През 1975 година с решение на столичната община се закриват 7 кариери в землищата на 

Владая и Мърчаево, като остават да функционират само три от тях – “1
ви

 май”, “Липата” и 

“Шипето” През 1980 година комисия от Комитета за опазване на природната среда (КОПС) 

прави проверка на функционирането на кариерите на територията на Народен парк Витоша. 

Заради нарушения на действащите закони са закрити всички кариери с изключение на “1-ви 

май” и кариера “Бъзговец” над с. Кладница пред които са поставени специфични условия за 

функциониране.  

Със Заповед №1075/23.11.1981 г. на КОПС се забранява разкриването на кариери, 

провеждането на минно геоложки и други дейности на територията на Парка, с които се 

нарушава ландшафта. 

Нарушените площи от дейността на кариерите на територията на ПП Витоша възлизат на 37,04 

ha. Разпределението на площта им по вид гори, на територията на които се намират бившите 

кариери е както следва (табл. 1.16.8.2 - 1 и фиг. 1.16.8.2-6): 

- кариери в иглолистни гори със специално предназначение – 15,66 ha; 

- кариери във високостъблени широколистни гори със специално предназначение  – 

0,84  ha; 

- кариери в гори със специално предназначение за реконструкция – 6,38 ha; 

- кариери в издънкови гори със специално предназначение за превръщане – 8,59 ha; 

кариери в нискостъблени гори със специално предназначение за прерастване – 5,57 ha 

 

-  
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Таблица 1.16.8.2 – 1. Разпределение на кариерите по вид гори, вид предназначение, почва, площ 

№ Обект Стопански 
клас Предн.1 Предн.2 Предн.3 Предн.4 Релеф Изложе 

ние Наклон Почва Площ 
(ha) 

Периме 
тър (m) 

1 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк 

вододайна 

зона 

тех.пр.борба 

с ерозията 
ДЛС 

- - 
0 няма данни 0.596 329.344 

2 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк 

вододайна 

зона 

тех.пр.борба 

с ерозията 
ДЛС 

- - 
0 няма данни 2.786 741.442 

3 кариера 
СпП 

Прерастване 

природен 

парк 

вододайна 

зона 

държ. ловно 

стоп.   - - 
0 няма данни 1.466 587.645 

4 кариера 
СпП 

Реконстр. 

природен 

парк 

вододайна 

зона 

държ. ловно 

стоп.   - - 
0 няма данни 6.381 1402.870 

5 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк 

вододайна 

зона 

тех.пр.борба 

с ерозията 
ДЛС 

- - 
0 няма данни 0.666 339.464 

6 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк       - - 
0 

Кафява 

преходна 
0.173 177.053 

7 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк 

вододайна 

зона     - - 
0 - 0.536 305.127 

8 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк 
ДЛС 

    - - 
0 

Кафява 

светла 
1.775 585.272 

9 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк       - - 
0 няма данни 4.330 1357.299 

10 кариера 
СпП 

Прерастване 

природен 

парк       - - 
0 няма данни 3.799 1156.817 

11 кариера 
СпП 

Прерастване 

природен 

парк       - - 
0 няма данни 0.302 243.779 

12 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - 
запад 42 

Кафява 

преходна 
0.168 156.398 
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13 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - - 
0 

Кафява 

преходна 
0.273 237.017 

14 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк 
      

склон 

долна 

част 

юг 6 
Кафява 

светла 
0.360 261.536 

15 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк       - 
север 12 

Кафява 

светла 
0.099 143.438 

16 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - 
запад 42 

Кафява 

преходна 
0.711 313.521 

17 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк       - 

северо-

запад 
22 

Кафява 

преходна 
0.393 244.654 

18 кариера 
СпП 

Иглолистни 

природен 

парк       - 
запад 42 

Кафява 

преходна 
3.948 971.069 

19 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - 

северо-

запад 
24 

Кафява 

преходна 
0.419 312.679 

20 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - 

северо-

запад 
26 

Кафява 

преходна 
3.100 740.336 

21 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - 

северо-

запад 
25 няма данни 0.619 342.055 

22 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - - 
0 

Кафява 

преходна 
0.460 299.700 

23 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - - 
0 

Кафява 

преходна 
0.997 376.465 

24 кариера 
СпП 

Превръщане 

природен 

парк       - - 
0 

Кафява 

преходна 
1.848 578.505 

25 кариера 
СпП 

Шир.Вис. 

природен 

парк       - - 
0 

Кафява 

преходна 
0.835 431.374 
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Кариери в отдел 

№ 14 - ДГС 

„София”; Почва 

– няма данни за 

почва 

 

Кариера в отдел 

№ 16 ДГС 

„София”; Почва 

– няма данни за 

почва 

 

Кариера в отдел 

№ 1 ДГС 

„София”;  Почва 

– кафява горска 

преходна (№6) и 

без данни за № 9 
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Кариера в отдел 

№ 8 - ДГС 

„София”; Почва 

– кафява горска 

светла 

 

Кариери в отдел 

№3 (кариера 10) 

и отдел № 5 

(кариера 11); без 

данни за почва  

 

Кариера в отдел 

1094; Почва – 

кафява горска 

светла 
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Кариери в отдел 

1130;  Почва – 

кафява горска 

преходна 

 

Кариери в 

отдели 1107 и 

1108 – ДЛС 

„Витошко-

Студена” ; 

Почва – кафява 

горска преходна 

 

Кариера в отдел 

1009; Почва – 

кафява горска 

преходна 

Фиг. 1.16.8.2-6. Местоположение на идентифицираните кариери на територията на ПП Витоша 

 



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 | 

330 

Идентифицирани са следните находища и кариери: 

- Кариера за андезит. Разположена е на 10 km югозападно от гр. София, по шосето София – 

Самоков (до Панчарево). Скалата е сивозелена, много здрава, а по пукнатините се наблюдават налепи от 

оксиди и и слабо изразена пропилитизация (Даракчиев, 1995). Находището е използвано за добив на 

трошен камък. Добиването е прекратено поради намиращата се наблизо вилна зона. 

- Кариера за черно монцо-габро „Бъзговец”. Разположена е на 3 km югоизточно от с. Кладница, в 

югозападните склонове на Витоша. Местността, в която се намира кариерата заема част от 

североизточния и източния склон на Стамиров рид и седловината „Прекоп”, която се свързва с 

височината „Накев камък”. Площта на находището е 200 da. Добивът на черното монцо- габро датира от 

1924 г. Разкрива се в две успоредни ивици, северната от които е с по-значителни размери. В нея е 

разработена кариерата на ДИП „Каменни кариери”. Кариерата е с дължина около 200 m и ширина от 

20 до 50 m и мощност до 50 m в западната част на забоя. На изток на около 400 m от кариерата в друго 

тяло от черно монцо-габро е прокарана проучвателна галерия на ДИП „Каменни кариери”.   

 
Фиг. 1.16.8.2-7. Кариера „Бъзговец” (по Google, 2015) 

 

- Находище за кварцсиенити в района на с. Владая. Разположено е северно от с. Владая, в 

западната и северозападна част на Витоша. В близкото минало в находището са разработени кариерите: 

„Селимица”, „Антените”, „Плочите”, „Първи май”, „Пролетарий” и „Република”. Всички кариери 

са разработени в скалите на Витошкия плутон.  

Кариера „Първи май” разработва здрави и  плътни кварцови сиенити, в които по данни на Петров 

(1972) няма елементи с промишлено значение. В незначителни количества се установяват Fe, Zn, Pb, Ti. 

За района на находището са характерни т.н. каменни потоци. Установяват се южно и югоизточно от 

кариерата. Размерите на отделните скални блокове варират от 0,2 до 2-3 m в диаметър. Изградени са от 

различни по състав скали – габро, монцонит и сиенит. Кариерата е разположена се намира на 9 km 

южно от с. Владая и на 5 km източно от с. Рударци в близост до почивна станция „Водпроект” и 

профилакториум на „Кремиковци” (фиг. 1.16.8.2-8). Рекултивация на нарушените терени не е 

изпълнена. Котлована на кариерата е обрасъл масово от самосев на бяла бреза. Откосите са стръмни и 

голи (сн.1).  
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Фиг. 1.16.8.2-8. Местонахождение на каменна кариера „Първи май” (по Google, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сн.1. Обрасъл с бяла бреза котлован на 

кариера „Първи май” 

 

- Находище за кварцови монцонити „Липата” се намира в северозападната част на Витоша в 

десния склон на Владайска река, на около 1,5 km югоизточно от центъра на Владая. Площта на 

находището е част от Витошкия плутон и се характеризира с прост геоложки строеж. Изградена е от 

кварцови монцонити, процепени от тънки жилки от аплити и аплитови граносиенити. Кварцовите 

монцонити са с добри декоративни и физико-механични свойства и са добра суровина за строително-

облицовъчен материал. Инженерно-геоложките и климатичните условия са благоприятни. 
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Фиг. 1.16.8.2-9. Кариера „Липата” (по Google, 2015) 

 

 

 
 

Фиг. 1.16.8.2-9. Кариера (по Google, 2015) 

 

 

  
Фиг. 1.16.8.2-10. Местоположение на Кариера 

„Селимица” (по Google, 2015) 

 

Сн.2. Състояние на кариерата – самосев на 

бяла бреза и бял бор 
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Фиг. 1.16.8.2-11. Кариера над Рударци (по Google, 2015) Сн.3. Самосев на бял бор – котлован на 

кариера над Рударци 

 

 
Фиг. 1.16.8.2-12. Кариери над Рударци (по Google, 2015) 
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Фиг. 1.16.8.2-13. Кариера под Кладница (по Google, 2015) 

 

 
Фиг. 1.16.8.2-14. Кариера под Боснек (по Google, 2015) 
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1.16.9. Информираност на обществеността за Природния парк и отношението към него 
 
 

доц. д-р Мариана Драганова 
 

Интервюираните в социологическото проучване представители на обществеността не показват 

висока информираност и не са напълно наясно с това какъв парк е Витоша – природен или 

национален, кой го управлява или къде се намира офисът на дирекцията. Също така 66% от всички 

заявяват, че трудно намират информация за парка. Според интервюираните управлението на парка 

се състои в контрол, поддържане на изграденото и защита на околната среда. 

 

Социално-икономическите характеристики на населението от двете страни на планината 

предполагат и различно отношение към парка. От северната страна са концентрирани 

икономическите интереси за развитие на планината. Там населението е с висок социално-

икономически статус и поради тази причина е по-склонно да предпочете опазването на природата 

на парка, вместо нейното развитие в посока спортна дестинация. Близостта до планината е част от 

понятието „качество на живот“ – далеч от градския шум, чист въздух, възможност за 

природосъобразно отглеждане на деца. От южната страна почти няма необходимата 

инфраструктура за развитие на активен спорт, а населението поради своя сравнително по-нисък 

социално-икономически статус би предпочело планината да се развива в посока, която ще им 

донесе преки икономически изгоди.  

 

Поставеното в социологическото проучване предположение/теза, че опазването на биологичното 

разнообразие в природен парк „Витоша” не е съвместимо с развитието на туристическите и 

спортни дадености на планината не се потвърждава от резултатите му. Витоша е ценност за 

всички, които живеят на територията на парка или в близост до нея без значение от техния 

социално-икономически статус. Бъдещето й развитие е в установяването на баланс между 

опазване на биологичното разнообразие и развитие на туристическите и спортни дадености на 

планината. Балансът може да се постигне като се модернизира и поддържа досега изградената 

спортна и туристическа инфраструктура без да се разширява.  

 

Образът на Витоша според резултатите е абсолютно еднозначен. Планината се асоциира с чистия 

въздух. Това е в унисон с изводите от анализа на информацията за социално-икономическата и 

демографска ситуация в областите София-град и Перник, а именно, че един от водещите проблеми 

на състоянието на околната среда в тези области е замърсеността на атмосферния въздух с фини 

прахови частици. Това, което прави Витоша още по-ценна за всички участници във фокус групите 

е, че е близо и е достъпна.  

 

За хората от София Витоша е определящ елемент на тяхната среда – това е характеристика, която 

не се наблюдава при другите групи. За софиянци Витоша е място за отпускане, отмора, тя е 

контрапункт на градския пейзаж, тя е и градска забележителност, която се показва на гостите на 

града. 

 
Основният проблем на Природен парк „Витоша“ е замърсяването. Той се посочва спонтанно от 

13% от интервюираните. Тази характеристика на парка получава най-ниска средна оценка – 3,7 по 

шестобалната система (където 2 е слаб, а 6 – отличен). 

 

След групиране на другите спонтанни отговори на отворения въпрос, останалите проблеми са 

поддържане на туристическата инфраструктура – пътеки, маркировка, пейки, беседки и т.н (20%), 
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опазване на околната среда (14,3%) и достъп до планината и състояние на пътната инфраструктура 

(12,3%). 

 

81% от интервюираните определят цялостното състояние на туристическата инфраструктура като 

добро и задоволително, а 13% като лошо и много лошо.  

 

Мнението за изграждане на нови писти е силно поляризирано: 31,6% напълно подкрепят, а 32,9% 

напълно отхвърлят подобна идея.  

 

За управлението на собственост или на парка като цяло респондентите имат най-голямо доверие 

на държавните институции. Според 40,4% от интервюираните лифтовете на територията на 

природен парк „Витоша” трябва да се стопанисват от държавата; други 33% смятат, че това трябва 

да се осъществява от общината. Доверие на частни фирми или публично-частно партньорство 

имат 24%. Същата тенденция се потвърждава и при виждането на респондентите за това кой 

трябва да участва в управлението на природния парк. С най-голяма подкрепа са дирекцията на 

парка и държавата – съответно 87,8% и 74,2% от интервюираните смятат, че тези институции 

трябва в голяма степен да участват в управлението на парка. Останалите заинтересовани страни – 

неправителствени организации, представители на гражданите, на хижарите и на собствениците на 

инфраструктура на територията на парка, получават подкрепата приблизително на 1/3 от 

интервюираните. Единствено неправителствените организации получават по-висока подкрепа – 

46%. 

 

84,4% от изследваните лица смятат, че общините, на чиито територии е ПП „Витоша” трябва да 

имат финансов ангажимент към поддържането на инфраструктурата на територията на парка. 

Отношението, проблемите и въпросът за бъдещето на ПП „Витоша” е обобщено и от проведените 

полуструктурирани интервюта с партньори и  ползватели на парка, вкл. и с населението, което 

живее в прилежащата територия на парка.  

 

Като партньори на природен парк Витоша са идентифицирани представители на институции, 

които са обвързани професионално с планината. Те могат условно да бъдат разделени на две 

подгрупи. За първата работата с парк „Витоша” е част от техните контролни или изпълнителски 

функции, които са им вменени – РИОСВ, дирекция „Пожарна безопасност“, представители на 

местната власт. Втората група също професионално е свързана с парка, но по отношение на 

подпомагащи дейности като напр. спасителни мероприятия, залесяване, опазване на природното 

многообразие, улов на безстопанствени кучета и др.под. И двете групи демонстрират силна 

обвързаност с парка и изобщо с планината като кауза. Силната им мотивация и дългогодишният 

им опит ги прави изключително важни за управлението на парка. От разговорите с тях изпъкват 

два основни проблема пред ПП „Витоша”: лошата туристическа инфраструктура и 
замърсяването. Често посочвани важни проблеми пред парка са бракониерството и изсичането на 

горите. Преобладаващото мнение на представителите на партньорските организации на парка е, че 

ресурсите на планината не се използват пълноценно. Като основна причина се изтъква лошата, 

неразвита и неподдържана инфраструктура. Представителите на местната власт подкрепят 

въвеждането на такси, но не от общинските им бюджети. 
  

От интервютата с групата на ползвателите (представители на общообразователни училища, ски 

училища, хижи и жителите на населените места в прилежащата територия на природния парк, 

които се занимават с бране на билки, събиране на дърва и други подобни дребни стопански 

дейности) са изведени основни проблеми и степен на ползване на ресурсите в парка. Мненията на 

отделните подгрупи са инспирирани от различни мотиви, затова се различават значимо.  
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Представителите на училищата посочват като основен проблем на парка чистотата и състоянието 

на инфраструктурата и непълноценното използване на ресурсите на планината поради 1) липса на 

мотивация и ценност на здравословния начин на живот и 2) липсата на достъп до планината. 

 
За представителите на ски училищата и др. под. организации, чийто бизнес е пряко свързан с 

ползване на природните и материални ресурси на парка, основният проблем е по-скоро от 

неуреденото стопанисване/ неуточнена собственост  до презастрояване и унищожаване на 

природата. 

 

Хижарите почти единодушно изтъкват като основен проблем достъпът до планината като 

отговорност на Столична община. Втори по важност за тях  проблем е поддържането на 

инфраструктурата в най-широк смисъл, (вкл. на базите, пътищата, алеите, ВиК инфраструктурата 

и електрозахранването). Всичко това е причина за непълноценното използване на ресурсите на 

парка. 

 
За хората, които живеят в населените места на територията на парка и са преки ползватели на 

ресурсите му, основният проблем е замърсяването. 

 

Всички интервюирани, с изключение на представителите на местното население, виждат бъдещето 

на парка в балансираното му използване – като остане „парк“, в смисъл със запазена и чиста 

природа, добре изградени и поддържани съоръжения за спорт и отдих. 

 

Веселина Паскова 
 

От първостепенно значение за дейността на експертите  по публична комуникация е да бъдат 

запознати в детайли с  целите, задачите и процеса  по разработване на Актуализацията на Плана на 

управление на Природен парк „Витоша”, както и да разработят с ръководителите на екипа каналите 

на комуникация в процеса на работа вътре в екипа и извън него. 

С тази цел през месец януари бе организирана и се проведе среща между част от екипа, 

разработващ плана за управление, и експертите от дирекцията на Природен парк Витоша. 

Ръководителят на екипа за разработване на Актуализацията на ПУ на ПП”Витоша” –ланд. арх. 

Димитринка Берберова  запозна експертите с дейностите на екипа в краткосрочен и дългосрочен 

план. Представени бяха идеите и проектите за печатните материали и сайтът за проекта. И от двете 

страни се изрази желание за коректна и постоянна комуникация и съдействие в процеса на работа и 

на двата екипа. 

На същата среща бяха обсъдени  датата, дневният ред и списъкът на поканените заинтересовани 

институции, организации и лица за участие за провеждане  на среща за оповестяване началото на 

разработване на Актуализацията на ПУ на ПП”Витоша”. Срещата бе планирана за 5 март 2015 и 

организирана от изпълнителя на договора за изпълниние – Пролес Инженеринг със съдействието 

на експерти от Национален парк Пирин. Непосрествено преди срещата бе планирана и 

пресконференция, на която журналистите да имат възможност да зададат своите въпроси, 

свързани с работата на екипа по Актуализацията на ПУ на ПП”Витоша”. 

Екипът по публична комуникация работи за организацията на пресконференцията и срещата за 

оповестяване, което включваше – осигуряване на зала за провеждане на събитията, нейното 

техническо обезпечаване, кетъринг, подготовка на материалите, свързани с пресконференцията и 

срещата, изготвяне на покани до журналистите и тяхното разпостранение, съставяне на списък с 

регионални и национални медии, изготвяне на прессъобщение, водене на пресконференцията и 

срещата, обработване на материалите след нея, пресклипинг и др. 
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Пресконференцията и срещата за оповестяване се състояха на 5 март 2014г. в голямата зала на 

БАН.  

Екипът по изпълнение  разработване Актуализацията на ПУ на Природен парк Витоша приема 

изключително сериозно ангажимента си да дава възможност на всички заинтересовани страни, 

както да бъдат информирани за методиката и етапите в процеса на неговото изпълнение, така и да 

имат възможност да участват пряко със свои мнения и предложения. Поради спецификата на 

разположение и функциите на Природен парк Витоша интересът към начина на неговото 

предназначение и стопанисване предизвиква широк обществен интерес, за това и на срещата бяха 

поканени и присъстваха широк кръг от заинтересовани страни от държавната и общинска 

администрация, граждански сдружения, неправителствени и екологични организации, медии и 

граждани. Представен бе  екипът за разработване, целите, етапите и методиката на разработване 

на Актуализацията на ПУ. 

Последвалата оживена  дискусия категорично доказа, че обществеността живо се интересува  и 

има големи надежди и очаквания към Актуализацията на ПУ на ПП”Витоша”.  

 За да могат мненията и предложенията на всички заинтересовани страни да се прегледат, 

обобщят и обсъдят, екипът по изпълнение създаде сайт www.pu-vitosha.com, на който те да бъдат 

изпращани и да се имат предвид в процеса на работа на екипа. Екипът на връзки с обществеността 

участва в организирането на сайта и е един от неговите администратори . С цел отворена дискусия 

и прозрачност при изготвяне  на Актуализацията на ПУ на ПП”Витоша” бе създаден примерен 

въпросник  за проучване на мнението и отношението на заинтересованите страни към защитената 

територия ПП“Витоша“ , който ще се разпостранява както чрез сайта на проекта, така и в 

общините, прилежащи към територията на Природен парк „Витоша”. 

Екипът за публични комуникации към екипа на разработване на Актуализацията на ПУ на 

ПП”Витоша” е в непрекъснат контакт с колегите си от държавната администрация в лицето на 

МОСВ и дирекцията на Природен парк Витоша. 

Комуникацията на различни нива с всички заинтересовани страни е неотменна част от дейността 

на експертите по публични комуникации и това ще продължи до прикючване  на проекта. 

 

Ваня Бижева 
 

Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП „ВИТОША“ 1.3.Изпълнение на 

Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните страни в процеса на изготвяне и приемане 

на плана за управление и представяне на процеса за изработване на ПУ пред местните власти и 

общности. 

 Изпълнение на задачи по съставяне на пълен  работен списък на заинтересованите страни , 

имащи отношение към проекта – съставяне на списък с контактна информация 

 Съставяне на примерен въпросник за проучване на мнението и отношението на 

заинтересованите страни към защитената територия ПП“Витоша“  

 Проучване на Ръководство за управление на защитени територии Категория V за добри практики 

за работа със заинтересовани страни  

 Изпълнение на задачи по организиране и провеждане на работна среща за представяне на 

проекта  „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.“ 

Извършена работа по дейностите през периода: 

 Проучване и актуализация на краен списък за заинтересовани страни по проекта  

 Съставяне на примерен въпросник  

 Участие в пресконференцията относно проекта  „Актуализация на Плана за управление на 

Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и 
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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.“ 

 Подготовка и модериране на първа работна среща със заинтересованите страни относно проекта  

„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.“, проведена на 

5.03,2015, София, БАН 

 Подготовка и разпространение на прессъобщение  за проекта  

 Съставяне база данни на медии и журналисти от регионалните и национални медии за 

комуникация в процеса на реализация и представяне на Актуализацията на ПУ на ПП”Витоша”; 

Поддържане комуникация с пресцентъра, звената на Оперативна програма в МОСВ и други звена 

и отдели, свързани с дейността на парк Витоша в МОСВ, които са в помощ на дейността на екипа 

изработващ  Актуализацията на ПУ на ПП”Витоша”. 

Резултати: 

Проведена пресконференция с участие на журналисти от национални медии 

Проведена първа работна среща   за представяне на проекта пред общественост и заинтересовани 

страни  

Разпространено прессъобщение, публикация на сайта на проекта и направен клипинг 

Разработен въпросник за оценка на мнение  

Създаване база данни от медии и журналисти, необходима за контакт в процеса на дейността на 

екипа по реализацията на Актуализацията  ПУ на ПП”Витоша”. 

 

КЛИПИНГ 
 

В. Капитал /10.03.2015 
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http://gradat.bg/news/2014/03/10/2258085_shte_aktualizirat_plana_za_upravlenie_na_park_vitosha/?ref=

miniurl 

 

Градът бг/10.03 

http://gradat.bg/news/2014/03/10/2258085_shte_aktualizirat_plana_za_upravlenie_na_park_vitosha/?ref=

miniurl 

 

 
 

Новини бг /05.03.2015 

http://www.novini.bg/news/269777-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0-

%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE-

%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html 

 

http://gradat.bg/news/2014/03/10/2258085_shte_aktualizirat_plana_za_upravlenie_na_park_vitosha/?ref=miniurl
http://gradat.bg/news/2014/03/10/2258085_shte_aktualizirat_plana_za_upravlenie_na_park_vitosha/?ref=miniurl
http://gradat.bg/news/2014/03/10/2258085_shte_aktualizirat_plana_za_upravlenie_na_park_vitosha/?ref=miniurl
http://gradat.bg/news/2014/03/10/2258085_shte_aktualizirat_plana_za_upravlenie_na_park_vitosha/?ref=miniurl
http://www.novini.bg/news/269777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/269777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/269777-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8.html
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Преса  5.03 

http://presa.bg/article/Podgotvyat-nov-ustroystven-plan-na-park-Vitosha-/67562/4/0 

 

 
 

Даник нюз/5.03.2015 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1403415 

http://presa.bg/article/Podgotvyat-nov-ustroystven-plan-na-park-Vitosha-/67562/4/0
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1403415
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1.17. НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 
 

доц. д-р Мариана Драганова 
 

Територията на Природен парк „Витоша” не е равномерно развита и се характеризира с различна 

интензивност на ползване. От северната страна – откъм София и вилните зони, преобладава 

туристическа инфраструктура, свързана с активен пешеходен и спортен туризъм. Докато откъм юг 

и югозапад подобна инфраструктура е слабо застъпена. Тази особеност е исторически наложила 

се, но задълбочена през годините, без да й се противодейства. Това води след себе си до различно 

натоварване на природните ресурси в различните части на планината.  

 

ПП „Витоша” се намира на територията на три области – София-град, София област и Перник. 

Основната характеристика на демографската и социално-икономическата ситуация в района е, че 

столицата на страната се намира в подстъпите на парка. Задълбочаващият се през годините 

моноцентризъм в развитието на държавата – увеличаване на населението и съсредоточаване на 

икономическа и административна активност в София-град, създава както възможности, така и 

предизвикателства пред развитието на парка. Основната трудност е намирането на точния баланс 

между опазване на биологичното разнообразие в парка и икономическите му перспективи.  
 

Област София-град се състои само от една община, която е и столица на страната, разположена в 

Югозападна България и граничи с областите Софийска и Перник. Областта е най-малка по 

територия (1 344 кв.м.) и с най-много население (1 291 591 души). 17.5% от населението на 

България е концентрирано в София-град.  

 

От гл. т. на бъдещето на природен парк „Витоша” е важно, че се продължава традицията 

развитието на града да бъде хармонизирано със заобикалящата го среда. Затова територията на 

парка се възприема като потенциал пред икономическото развитие на града. Това е намерило 

отражение в стратегическа цел 3 от областната стратегия за развитие – интегрирано 

пространствено развитие, чийто обхват е “...опазване на околната среда и управление на риска, 

интегрираното и балансирано градско и регионално развитие, на базата на рационално изградена 

комуникационно-транспортната и инженерно-техническата инфраструктура и повишаване 

ефективността в използването на ресурсите ...“. 

 
В настоящия общ устройствен план на София е заложена полицентрична концепция, която 

предвижда вторични центрове, които са обединени в една пространствена мрежа, за да се 

направлява влиянието на града към целия регион. Заобикалящите планини и свободните 

пространства в Софийското поле са много важни, защото създават „природни паузи“ в 

урбанистичното развитие на града. Това затвърждава природен парк „Витоша” като ключов 

природен елемент в развитието на града. 

 

Териториалната и икономическата концентрация в областта оказва положително влияние върху 

демографската картина в София-град. Населението на града непрекъснато се увеличава  - за 

периода от десет години – между 2001 г. и 2011 г., то се е увеличило с 10,3%. Основната причина 

за това е положителният механичен прираст.   

Градското население е 95,3% - най-високият относителен дял в страната. Картината на прираста на 

населението по райони показва най-голямо увеличение за десетгодишния период има в райони 

Студентски, Витоша и Банкя, съответно 42,9%, 43,1% и 30,5%, които са в южната част на града, в 

посока на природен парк „Витоша”. Характерно за област София-град е, че няма обезлюдени села, 
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което също е нетипично за другите области в страната. През последните години се засилва 

тенденцията хора от столицата с по-висок икономически статус да се заселват в близките до 

столицата села, с което реализират представата си за високо качество на живот – близо до 

възможностите на добре развития пазар и същевременно спокойна среда за живот. 

 

Демографският прираст и урбанистични тенденции на София-град ще се засилват през следващите 

десетилетия, които ще водят до съществен антропогенен натиск върху природен парк „Витоша” и 

ще влияят върху бъдещето му развитие. 

 

Възрастовата структура на населението в областта е различно от тази в страната. Населението в 

трудоспособна възраст е повече, в сравнение със средното за страната, което се обяснява с 

притегателната сила на София-град като най-голям и силно развит трудов пазар. Това донякъде 

обяснява и по-ниския дял на населението във възрастовата група до 14 години. Въпреки това, 

коефициентът на демографско заместване (влизащи на трудовия пазар към излизащи) за София 

град е 125,6, докато за страната е 22,2, което показва ниска възрастова зависимост
1
. 

 
Образователната структура на населението също е изключително благоприятна за развитие на 

пазара на труда и конкурентоспособността на икономиката. В София-град делът на хората с висше 

образование е значително по-висок от този за страната: 36,8% към 19,6%, Пазарът на труд в област 

София-град е най-развитият сред всички области. Икономическата концентрация в София 

привлича трудоспособното население. Тази тенденция допълнително засилва моноцентризма в 

страната. София-град е с най-ниско средногодишно равнище на безработицата – 3,37 за 2011 г., за 

страната е 9,67. През кризисната 2008 г. безработицата в София е била 1,37%, а в страната -6,31%.  
 
Изместването на образователната структура на населението в София-град към степента на висше 

образование е важно от гл. т. бъдещето на природен парк „Витоша”. Емпирично е доказано, че 

интересът към проблемите на опазване на околната среда и „зелените“ теми като цяло е 

правопропорционално зависим от образованието и социалния статус. За ниско образованите, 

живеещите на село, безработните и хората с основно и по-ниско образование са приоритетни 

социалните проблеми, а не екологичните
2
. 

 

Област Перник се намира в Югозападен район и включва шест общини: Брезник, Земен, 

Ковачевци, Перник, Радомир и Трън. Важна характеристика на областта и основно 

предизвикателство е близостта с гр. София. Населението на областта по данни от преброяването 

през 2011 г. наброява 132 833 души, основно съсредоточени в общините Перник (96 697 души или 

72.8%) и Радомир (20 722 души или 15.6%). В сравнение със средното на страната областта е 

сравнително ниско населена.  Демографската ситуация в областта следва тенденциите, характерни 

за страната – срив в броя на населението и общо застаряване. Населението над 65 години 

представлява 35,1% от активното население, (за страната - 29,3%). Естественият прираст е 

отрицателен – около 9% годишно. Същата е и тенденцията при механичния прираст, което 

означава, че повече хора напускат областта, отколкото да се заселват. За периода 2007- 2011 г. 

областта като цяло губи около 4% от населението си, което е съизмеримо със средните показатели 

за страната. Населението е концентрирано в два града – Перник и Радомир.  
 

                                           
1
 Институт за пазарна икономика, „Регионални профили: показатели за развитие“, 2013 г. 

1
 Изследване „Степен на информираност на целевите аудитории на ОПОС“, май-юни 2010 г., ЕСТАТ 
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От всички области в Югозападния район Пернишка предлага най-малко туристически услуги. По 

данни на НСИ регистрираните в областта места за настаняване през 2011 г. са 26, а през 2012 г. са 

15. Очевидно това не е инфраструктура, която може да предложи съществен потенциал, въпреки 

че в областта има екологично чисти райони и природни забележителности, вкл. и в природен парк 

„Витоша”. 

 

Пазарът на труда се характеризира с липса на алтернативни източници на приходи – слабо 

предприемачество, липса на традиции в земеделието и близост до добре развития трудов пазар в 

София. Въпреки това, нивото на безработица остава по-ниско от средното за страната, но причина 

за това е заетостта, генерирана извън територията на областта. Трудовата заетост е концентрирана 

в ниско квалифицирани области (преработваща промишленост, строителство, търговия). 

 

1.17.1 Техническа инфраструктура 
проф. д-р Надка Игнатова 

 
Водопотреблението е оценено в три базови варианта: вариант 1 - съществуващо потребление по НСИ или 

ВиК, вариант 2- по норми при 60 % загуби и вариант 3- при 25% загуби. Разработени са регистри (Табл. 

1.17.1.1), а разпределението на водопотреблението по населени места и водоснабдителни групи е дадено в 

табл. 1.17.1.2. 

За целта са използвани данни от Отчет по проект N 5103020-11-654 „Изготвяне на воден баланс за 

територията на ПП „Витоша“, 2011 г.; 
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Таблица 1.17.1.1. Регистър на основни водовземания и водопотребители 
 

№ Титуляр 

Място на водовземането Място на водоползването Соф.вода Разрешено 

водно количество 

л/сек.Разрешит.№ ново 

Годишен 

лимит на, м³ Воден обект Код на водно тяло Поречие Водовземно съоръжение Населено място 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

р. Владайска 

I 
BG1IS500R1030 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р. Владайска I 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 

Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

р. Владайска І - 23,00 700000 

2 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

р. Владайска 

II 
BG1IS500R1030 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р. Владайска II 

прехвърля води от 

р.Владайска към р.Боянска 

водохващане алпийски 

тип на р. Владайска II 
 

3 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

р. Владайска 

III 
BG1IS500R1030 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р. Владайска III 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 

Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

р. Владайска ІІІ - 5,00 150000 

4 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 
р. Боянска BG1IS500R1009 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р.Боянска 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 

Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

и Бояна/София 

р. Боянска - 3.00 100000 

5 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 
р. Кюнеца BG1IS500R1010 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р.Кюнеца 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 

Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

подава вода към 

водопровода от 

р.Владайска III 

р. Кюнеца - 1,50 50000 

6 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

р. Витошка 

Бистрица 
BG1IS700R1007 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р.Витошка Бистрица 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 

Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

подава вода в аварийни 

случаи и суха хидроложка 

година към Рилския 

водопровод 

Р. Витошка Бистрица 

(Стара река)- 0,600 
1000000 
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7 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 
р. Янчовска BG1IS700R1007 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р.Янчовска 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 

Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

подава вода в аварийни 

случаи към Рилския 

водопровод 

р. Янчовска - 0,600 1000000 

8 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

р. 

Железница 
BG1IS700R1006 Искър 

водохващане алпийски тип 

на р.Железница 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 

Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

подава вода в аварийни 

случаи към Рилския 

водопровод 

р. Железнишка - 0,180 300000 

9 

НАЦИОНАЛНА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

КОМПАНИЯ 

ЕАД 

р. Боянска  Искър 
водохващане Каменно 

здание 
ВЕЦ"Бояна" София 0.24 4330000 

10 

ДИРЕКЦИЯ 

ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

р. Каменна BG1IS700R1007 Искър 
водохващане на р.Каменна 

река в м-ст Меча поляна 
с.Бистрица 2.19 3154 

11 

ДИРЕКЦИЯ 

ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

р. Каменна BG1IS700R1007 Искър 
водохващане на р.Каменна 

река в м-ст Меча поляна 
с.Бистрица 2.19 3154 

12 

ДИРЕКЦИЯ 

ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

р. Каменна BG1IS500R1030 Искър 

подруслов дренаж - 

водохващане Офелийтена 

р.Каменна река 

Бояна 0.05 1577 

13 

ДИРЕКЦИЯ 

ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

р. Селимица BG1IS500R1030 Искър 
водохващане Селимицана 

р.Селимица 
Бояна 0.05 1577 

14 

ДИРЕКЦИЯ 

ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

р. Селимица BG1IS500R1030 Искър 
водохващане Селимицана 

р.Селимица 
Бояна 0.05 1577 

15 

ДИРЕКЦИЯ 

ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

р. Янчовска BG1IS700R1007 Искър 
водохващане Моренина 

р.Янчовска 
Драгалевци 0.05 1577 

16 

ДИРЕКЦИЯ 

ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 

р. Боеришка BG1IS500R1030 Искър 

водохващане Кумата на 

р.Боеришка 

 

Бояна 0.05 1577 
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17 Мавели АД 
р. Каменния 

поток 
BG1IS500R1030 Искър водохващане Бояна 0.12 3760 

18 
Гео Адвайзърс 

България ЕООД 
р. Каменна BG1IS700R1007 Искър водохващане Меча поляна Бистрица 0.154 4860 

19 
Гео Адвайзърс 

България ЕООД 
р. Каменна BG1IS700R1007 Искър 

водовземна шахта Меча 

поляна 
Бистрица 0.154 4860 

20 
ВИТОША СКИ 

АД 
р. Янчовска BG1IS700R1007 Искър преграден яз ПП Витоша 16 85,000 

 
"ВиК" ООД 

гр.Перник 

р.Матница  

р.Струма 

р.Сива 

Грамада 

BG4ST900R1001 Струма 
р.Матница, р.Струма, 

р.Сива Грамада 

Витошка Водоснабдителна 

група (ВГ): с.Кладница 

с.Рударци с.Д.Драгичево 

кв.Църква-Перник 

община Перник-общо  

55,0 л/сек. р.Матица 

застроено 15,0 л/с 

р.Струма застроено 30 л/с 

р.Сива грамада застроено 

10 л/с 

община 

Перник  238 

810 m³/год 

р.Матица 

78840 m³/год  

р.Струма 

189200 

m³/год   

р.Сива 

грамада 

15770m³/год 

 
ПСПВ "Рударци-

Драгичево" 

р.Рударщица 

и Владайски 

събирателен 

канал 

   с.Рударци и с.Драгичево 
водно к-во от 50 л/с 

постъпва в ПСПВ 
 

 
"ВиК" ООД-

Перник яз. Студена 
BG4ST900R1001 Струма  ВГ Перник гр.Перник 

1800 42000000 
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Обектите може да се разделят в три категории: най-големи, с голяма леглова база и ресторанти, с 

възможности да посрещнат над 40–100 посетители, средни по мащаб, които могат да поемат около 

20 до 40 посетители и малки, които имат по-малки от посочените възможности. Заслоните, 

административни сгради и др. могат да се обособят в отделна група, а към пета категория могат да 

се отнесат хижи и хотели, които не функционират. 

Към най-големите спадат хижите Планинец, Родина, Звездица, хотелите Елица, Еден, Копитото, 

Тихият кът, Хюндай, Алеко и Белите брези. 

Изчисления за водопотребителите, за които има информация, са извършени въз основа на 

законови разпоредби на Наредба №2 за проектеране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи от 22 март 2005 г.(Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 

г.) и Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 

канализационни системи от 17 юни 2005 г.(Обн., ДВ, бр.56 от 2005г.). 

Изчисленията са извършени в зависимост от категорията на обекта. Тъй като водопотреблението е 

неравномерно разпределено, както по сезони, така и в рамките на месеца, на базата на 

нормативното водопотребление за 100% са изчислени различни сценарии за водопотребление от 

5%, 10%, 15%, 50% и пр. За всеки обект в зависимост от категорията е определен денонощният 

максимално допустим разход на вода. Резултатите са показани в табличен вид (Табл. 1.17.1.3). 
Извършена е оценка на водопотреблението и чрез ползваните норми, дадени в План за управление 

на ПП ”Витоша”– Таблица 1.17.1.4.. Нормите се различават от тези на Наредба №4, като 

основната разлика е в нормите за ресторанти и заведения. В плана са посочени норми от 200 dm
3
.s

-

1
 и на тази база са оценени водопотреблението и отпадните води.  

Отчетен е и фактът, че част от обектите не функционират. Първо са анализирани варианти, при 

които работят всички туристически обекти от даденa водоснабдителна група. При това е 

предвидено и 100% натоварване. Това е максимален вариант, който разкрива пълният потенциал 

на Планината Витоша за обезпечаване на водопотреблението на територията на Парка. Разгледани 

са и варианти, при които са оценени само работещите туристически обекти. Това са т.нар. 

реалистични варианти.  

При разработване на схемата и модела за водностопанския баланс са отчетени и възвратните води.  

Таблица 1.17.1.2. Оценка на водопотреблението за туристически обекти на територията на 

Природен парк „Витоша”по норми от Наредба №4  

ОБЕКТ ЦЕНТЪР 

Функци

о-

ниране 

Състоян

ие 

Бр

.л

ег

ла 

Заст

роен

а 

пло

щ 

Харак

тер 

 

Ет

а

ж

и 

бр

. 

Хра

ните

лен 

блок 

от

во

ре

но 

В

ид 

об

ек

т 

(*

) 

ре

ст

ор

ан

т  

(*

) 

Разх

од 

за 

дено

нощ

ие 

Разхо

д за 

365 

дни 

 

[.литр

и] 

Разхо

д за 30 

дни 

 

[литри

] 

ХИЖИ               

х.Селимица "Селимица" да 

след 

ремонт 35 130 

полум

ас 2 50 да 

12

0 20 5200 

1 898 

000 

15600

0 

х.Еделвайс 

"Златни 

мостове" да добро 15 128 

масив

на 2 40 да 

12

0 20 2600 

949 

000 78000 

х.Кумата 

"Златни 

мостове" да 

след 

ремонт 35 290 

масив

на 2 60 да 

12

0 20 5400 

1 971 

000 

16200

0 

х.Планинарск

а песен 

"Златни 

мостове" да добро 24 154 

масив

на 3 50 да 

12

0 20 3880 

1 416 

200 

11640

0 

х.Борова гора 

"Златни 

мостове" да добро 26 113 

масив

на 2 30 да 

12

0 20 3720 

1 357 

800 

11160

0 

х.Планинец 

"Златни 

мостове" да 

мн. 

Добро 50 575 

масив

на 3 70 да 

12

0 20 7400 

2 701 

000 

22200

0 

х.Септември 

"Златни 

мостове" 

да 

/частна/ добро 40 232 

масив

на 2 100 не 

12

0 20 6800 

2 482 

000 

20400

0 

х.Момина "Тинтява" да добро 40 290 масив 1, 60 да 12 20 6000 2 190 18000



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 | 

349 

скала на 5 0 000 0 

х.Тинтява "Тинтява" 

да 

/частна/ 

мн. 

Добро 80 330 

масив

на 3 80 да 

12

0 20 

1120

0 

4 088 

000 

33600

0 

х.Камен дел "Тинтява" да лошо 35 120 

масив

на 3 60 да 

12

0 20 5400 

1 971 

000 

16200

0 

х.Алеко "Алеко" да 

мн. 

Добро 

11

0 674 

масив

на 3 150 да 

12

0 20 

1620

0 

5 913 

000 

48600

0 

х.Есперанто  да добро 10 75 

масив

на 

1,

5 10 да 

12

0 20 1400 

511 

000 42000 

х.Металург 

"Златни 

мостове" 

да 

/частна/ 

мн. 

Добро 62 606 

масив

на 2 60 да 

12

0 20 8640 

3 153 

600 

25920

0 

х.Боерица 

"Златни 

мостове" да добро 40 132 

масив

на 2 30 да 

12

0 20 5400 

1 971 

000 

16200

0 

Високоплани

нска 

наблюдателн

ица "Черни 

връх"/чайна,

ПСС/ "Алеко" да добро 0 82 

масив

на 1 - да 

12

0 20 - - - 

х. Офелиите  да 

задовол

ително -      

12

0 20 - - - 

ПОЧИВНИ ДОМОВЕ И 
ВЕДОМСТВЕНИ ХИЖИ за 2002г.             

х. Острица 

"Златни 

мостове" да 

задовол

ително 32 110 

масив

на 3 32 да 

12

0 20 4480 

1 635 

200 

13440

0 

х. Малинка 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 

мн. 

Добро 16 77 

полум

ас 1 16  

12

0 20 2240 

817 

600 67200 

х. Панчо 

Томов 

/Луничка/ 

"Златни 

мостове" не лошо 0 20 

полум

ас 1 12  

12

0 20 240 87 600 7200 

х. Преспа "Алеко" 

да 

/частен/ добро 23 225 

масив

на 2 23 не 

12

0 20 3220 

1 175 

300 96600 

х. Звездица 

"Златни 

мостове" да 

мн. 

Добро 60 440 

масив

на 3 65 да 

30

0 30 

1995

0 

7 281 

750 

59850

0 

х. Бор "Тинтява" не 

задовол

ително 70 346 

масив

на 3 95 не 

12

0 20 

1030

0 

3 759 

500 

30900

0 

х. Средец "Тинтява" не 

мн. 

Лошо 70 505 

масив

на 3 92 да 

12

0 20 

1024

0 

3 737 

600 

30720

0 

х. Погледец "Алеко" да добро 20 119 

масив

на 2 30 не 

12

0 20 3000 

1 095 

000 90000 

ПД Боерица 

"Златни 

мостове" не добро 45 253 

масив

на 2 60 да 

12

0 20 6600 

2 409 

000 

19800

0 

х. Бели брези 

"Златни 

мостове" не 

задовол

ително 50 200 

полум

ас 2 60 да 

12

0 20 7200 

2 628 

000 

21600

0 

ПД Иглика 

"Златни 

мостове" не лошо 

14

0 769 

масив

на 4 120 да 

12

0 20 

1920

0 

7 008 

000 

57600

0 

ТД на 

композиторит

е 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ добро 17 - 

масив

на 2 17  

12

0 20 2380 

868 

700 71400 

ТД на 

артистите 

"Златни 

мостове" да 

след 

ремонт 30 146 

масив

на 2 30 да 

12

0 20 4200 

1 533 

000 

12600

0 

ТД на 

българското 

радио 

"Златни 

мостове" да добро 23 144 

масив

на 3 23 да 

12

0 20 3220 

1 175 

300 96600 

Почивна 

станция 

„Горски дом” 

ИАГ-

ДЛС”Витошк

о –Студена” 

"Златни 

мостове" да отлично 56 424 

масив

на 3 40 не 

12

0 20 7520 

2 744 

800 

22560

0 
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ПД на 

адвокатите 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ отлично 24 235 

масив

на 2 24 да 

12

0 20 3360 

1 226 

400 

10080

0 

х. Рудничар 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 

след 

ремонт 

11

5 990 

масив

на 2 100 да 

12

0 20 

1580

0 

5 767 

000 

47400

0 

ПД Геоложки 

проучвания 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ добро 15 190 

полум

ас 1 15 да 

12

0 20 2100 

766 

500 63000 

ПД Шумака ТУ Бистрица 

да 

/частен/ добро 23 155 

масив

на 2 50  

12

0 20 3760 

1 372 

400 

11280

0 

х. Здравец "Алеко" не добро 16 104 

масив

на 2 16 не 

12

0 20 2240 

817 

600 67200 

ТД на 

филхармония

та 

"Златни 

мостове" не 

задовол

ително 10 251 

масив

на 2 10 не 

12

0 20 1400 

511 

000 42000 

ПД Родина "Тинтява" не 

задовол

ително 85 690 

масив

на 3 85 да 

12

0 20 

1190

0 

4 343 

500 

35700

0 

ПД 

Трендафила 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ добро 60 412 

масив

на 3 60 да 

30

0 30 

1980

0 

7 227 

000 

59400

0 

ПД Витоша "Алеко" 

да 

/частен/ отлично 30 380 

масив

на 2 30  

12

0 20 4200 

1 533 

000 

12600

0 

хотел "Св. 

Георги" Симеоново да 

мн. 

Добро 30 240 

масив

на 

3,

5 40 да 

30

0 30 

1020

0 

3 723 

000 

30600

0 

ПД 

Полиграфиче

ски комбинат "Алеко" не лошо 10 285 

масив

на 2 - да 

12

0 20 - - - 

ПД Алфа 

Медия-Груп  

да 

/частен/ 

след 

ремонт 0 - - - -  

12

0 20 - - - 

ТД Владая "Владая" 

да 

/частен/ добро 8 110 

масив

на 

1,

5 -  

12

0 20 - - - 

ТД Златни 

мостове 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ добро 4 - 

масив

на 1 -  

30

0 30 - - - 

хотел Ведра "Алеко" 

да 

/частен/ 

мн. 

Добро 50 338 

масив

на 3 50 не 

12

0 20 7000 

2 555 

000 

21000

0 

Хотел”Едем” "Алеко" 

да 

/частен/ добро 50 468 

масив

на 2 40 да 

12

0 20 6800 

2 482 

000 

20400

0 

ПД 

Водпроект "Владая" не лошо 80 - 

масив

на 4 82  

12

0 20 

1124

0 

4 102 

600 

33720

0 

В. Коларов 

/Финална 

къща/ "Алеко" не добро 30 - 

паянт

ова - -  

12

0 20 - - - 

х. Рай 

"Златни 

мостове" не лошо 40 - 

масив

на 2 40 да 

12

0 20 5600 

2 044 

000 

16800

0 

ВПД Витоша 

"Златни 

мостове" не лошо 

60

0 2180 

масив

на 4 600 да 

12

0 20 

8400

0 

30 660 

000 

25200

00 

Профилактор

иум 

Кремиковци "Владая" 

да 

/частен/ 

мн. 

Добро 30 218 

масив

на 2 30  

12

0 20 4200 

1 533 

000 

12600

0 

поч.станц. 

Водпроект "Владая" не лошо 80 645  3 80  

12

0 20 

1120

0 

4 088 

000 

33600

0 

Минстрой  

да 

/конна 

база/ добро 0 245  - 15  

12

0 20 300 

109 

500 9000 

х. Сълзица "Алеко" 

да 

/частен/ добро 35 215 

масив

на 3 35  

12

0 20 4900 

1 788 

500 

14700

0 

х. Трансстрой "Селимица" не отлично 

15

0 - 

масив

на 5 150  

12

0 20 

2100

0 

7 665 

000 

63000

0 

х. Селимица "Селимица" да добро - - 

масив

на 2 -  

12

0 20    

Кукер 

"Златни 

мостове" да 

мн. 

Добро - - 

масив

на 2 -  

12

0 20    

Творчески "Златни да добро  - масив 2 -  12 20    
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дом Витоша мостове" /частен/ на 0 

горски дом 

"Офелиите"  не лошо - 219 

паянт

ова 1 -  

12

0 20    

МОТЕЛИ, ХОТЕЛИ-
РЕСТОРАНТИ              

х. Простор "Алеко" не добро 

20

6 1878 

масив

на 4 220 да 

30

0 30 

6840

0 

24 966 

000 

20520

00 

х. Морени "Алеко" да 

мн. 

Добро 60 730 

масив

на 3 90 да 

30

0 30 

2070

0 

7 555 

500 

62100

0 

х. Копитото 

"Златни 

мостове" да отлично 

10

0 1000 

масив

на 4 150 да 

12

0 20 

1500

0 

5 475 

000 

45000

0 

мотел Тихият 

кът 

"Златни 

мостове" да добро 65 1516 

масив

на 2 190 да 

30

0 30 

2520

0 

9 198 

000 

75600

0 

х. Монтана Симеоново не 

мн. 

Лошо 50 1179 

масив

на - 50 не 

30

0 30 

1650

0 

6 022 

500 

49500

0 

х. Хюндай "Алеко" да добро 65 1130 

масив

на - 120 да 

12

0 20 

1020

0 

3 723 

000 

30600

0 

х. Аглика "Алеко" 

да 

/частен/ отлично 42 1217 

масив

на - 50  

30

0 30 

1410

0 

5 146 

500 

42300

0 

х. Елица 

"Златни 

мостове" не лошо 90 1480 

масив

на 4 90 да 

30

0 30 

2970

0 

10 840 

500 

89100

0 

РЕСТОРАН
ТИ               

ханче Брезите  да добро  216 

масив

на 2 100  30 30 3000 

1 095 

000 90000 

ресторан 

Горски дом "Алеко" не ремот  - 

полум

ас 2 40  30 30 1200 

438 

000 36000 

зимен център 

Мотен "Алеко" да 

мн. 

Добро  - 

полум

ас 2 50  30 30 1500 

547 

500 45000 

Бай Кръстьо "Алеко" не добро  94 

паянт

ова 1 40  30 30 1200 

438 

000 36000 

Воденицата 

"Вибоекспрес

"2001  да 

мн. 

Добро  583 

масив

на 1 180  30 30 5400 

1 971 

000 

16200

0 

Ресторант-

бирария 

„Ривърсайд’’  да отлично  648 

масив

на 1 200  30 30 6000 

2 190 

000 

18000

0 

Момина 

скала "Тинтява" да 

мн. 

Добро  321 

масив

на 1 50  30 30 1500 

547 

500 45000 

бирария 

Елените 

"Златни 

мостове" не лошо  121 

паянт

ова 1 60  30 30 1800 

657 

000 54000 

ресторант 

Златни 

мостове 

"Златни 

мостове" не добро  - 

масив

на - -  30 30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 | 352 

Таблица 1.17.1.3. Оценка на водопотреблението за туристически обекти на територията на Природен парк „Витоша”по норми на 

Плана за управление, 2005.  

 

ОБЕКТ 
Анкета 

2014 
ЦЕНТЪР 

Функци-

онира 

КАПА-

ЦИТЕТ 

(легла) 

ЕТА-

ЖИ 

ХРАНИТЕ-

ЛЕН БЛОК 

места 

Норма 

вид 

обект 

l/p/d 

За 

ресто-

рант 

l/m/d 

Изчислено 

на ден 

норми 

План у-е 

m
3
/d 

Разход 

по 

Прил.23 

План  у-е 

2005 

m
3
/d 

х.Селимица  "Селимица" да 35 2 50 80 90 7.3 7.3 

х.Еделвайс да 

"Златни 

мостове" да 18 2 30 80 90 4.14 6.3 

х.Кумата да 

"Златни 

мостове" да 25 2 40 80 90 5.6 8.2 

х.Планинарска 

песен да 

"Златни 

мостове" да 27 3 30 80 90 4.86 6.6 

х.Борова гора  

"Златни 

мостове" да 26 2 30 80 90 4.78 2.3 

х.Планинец да 

"Златни 

мостове" да 60 3 60 80 90 10.2 9.5 

х.Септември  

"Златни 

мостове" 

да 

/частна/ 40 2 100 80 90 12.2 12.2 

х.Момина скала да "Тинтява" да 35 1.5 60 80 90 8.2 8.6 

х.Тинтява  "Тинтява" 

да 

/частна/ 80 3 80 80 90 13.6 13.6 

х.Камен дел  "Тинтява" да 35 3 60 80 90 8.2 n 

х.Алеко да "Алеко" да 98 3 150 80 90 21.34 n 

n   да 10 1.5 10 80 90 1.7 n 

х.Металург  

"Златни 

мостове" 

да 

/частна/ 62 2 60 80 90 10.36 20.4 

х.Боерица  

"Златни 

мостове" да 40 2.5 30 80 90 5.9 9 

Високопланинска 

наблюдателница  "Алеко" да 0 1 30 80 90 2.7 n 
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"Черни връх" 

хижа „Офелиите“ да  да  1 30 80 90 2.7 1.4 

х. Острица  

"Златни 

мостове" да 32 3 32 80 90 5.44 5.4 

х. Малинка  

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 16 1 16 80 90 2.72 2.7 

х. Панчо Томов 

/Луничка/  

"Златни 

мостове" не 0 1 12 80 90 1.08 2 

х. Преспа  "Алеко" 

да 

/частен/ 23 2 23 80 90 3.91 n 

х. Звездица да 

"Златни 

мостове" да 50 3 80 240 200 28 20.2 

х. Бор  "Тинтява" не 70 3 95 80 90 14.15 13.6 

х. Средец  "Тинтява" не 70 3 92 80 90 13.88 12.8 

х. Погледец  "Алеко" да 20 2 30 80 90 4.3 n 

ПД„Боерица“  

"Златни 

мостове" не 45 2 60 240 90 16.2 16.2 

х. Бели брези  

"Златни 

мостове" не 50 2 60 80 90 9.4 n 

ПД Иглика  

"Златни 

мостове" не 140 4 120 240 200 57.6 44.4 

ТД на 

композиторите да 

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 17 2 17 240 90 5.61 4.1 

ТД на артистите  

"Златни 

мостове" да 30 2 30 240 90 9.9 n 

ТД на българското 

радио  

"Златни 

мостове" да 23 3 23 80 90 3.91 7.6 

Почивна станция 

„Горски дом”ИАГ-

ДЛС”Витошко –

Студена”  

"Златни 

мостове" да 56 3 40 240 90 17.04 n 

ПД на адвокатите  

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 24 2 24 240 90 7.92 7.9 

х. Рудничар/ПД?  

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 115 2 100 80 90 18.2 38 
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ПД Геоложки 

проучвания  

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 15 1 15 240 90 4.95 n 

ПД Шумака  ТУ Бистрица 

да 

/частен/ 23 2 50 240 90 10.02 9.5 

х. Здравец  "Алеко" не 16 2 16 80 90 2.72 13.2 

ТД на 

филхармонията  

"Златни 

мостове" не 10 2 10 80 90 1.7 n 

ПД Родина  "Тинтява" не 85 3 85 240 90 28.05 28.1 

ПД Трендафила  

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 60 3 60 240 90 19.8 21.6 

ПД Витоша  "Алеко" 

да 

/частен/ 30 2 30 80 90 5.1 n 

хотел "Св. Георги"  Симеоново да 30 3.5 40 80 200 10.4 n 

ПД 

Полиграфически 

комбинат  "Алеко" не 10 2  80 90 0.8 3.3 

ПД Алфа Медия-

Груп   

да 

/частен/ 0   80 90 0 n 

ТД Владая  "Владая" 

да 

/частен/ 8 1.5  80 90 0.64 n 

ТД Златни 

мостове/ на СО  

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/ 4 1 0 340 90 1.36 n 

хотел Ведра/hija  "Алеко" 

да 

/частен/ 50 3 50 340 90 21.5 17 

Хотел”Едем”  "Алеко" 

да 

/частен/ 50 2 40 240 90 15.6 n 

ПД Водпроект  "Владая" не 80 4 82 240 90 26.58 20 

В. Коларов 

/Финална къща/  "Алеко" не 30 n  240 90 7.2 n 

х. Рай  

"Златни 

мостове" не 40 2 40 80 90 6.8 n 

ВПД Витоша  

"Златни 

мостове" не 600 4 600 80 90 102 198 

Профилакториум 

Кремиковци  "Владая" 

да 

/частен/ 30 2 30 80 90 5.1 12.9 
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поч.станц. 

Водпроект  "Владая" не 80 3 80 240 90 26.4 n 

Минстрой   

да 

/конна 

база/ 0 n 15 80 90 1.35 n 

х. Сълзица  "Алеко" 

да 

/частен/ 35 3 35 80 90 5.95 12.2 

х. Трансстрой  "Селимица" не 150 5 150 80 90 25.5 16.5 

х. 

Селимица/tur.base?  "Селимица" да 20 2  80 90 1.6 40.8/7.3 

Кукер да 

"Златни 

мостове" да 20 2 30 80 90 4.3 n 

240  

"Златни 

мостове" 

да 

/частен/  2  80 90 0 n 

горски дом 

"Офелиите" да  не 20 1 50 80 90 6.1 1.4 

х. Простор  "Алеко" не 206 4 220 340 200 114.04 114 

х. Морени да "Алеко" да 45 3 90 340 200 33.3 38.4 

х. Копитото  

"Златни 

мостове" да 100 4 150 340 200 64 n 

мотел Тихият кът  

"Златни 

мостове" да 65 2 190 340 200 60.1 41 

х. Монтана  Симеоново не 50 n 50 340 200 27 n 

х. Хюндай  "Алеко" да 65 n 120 340 200 46.1 n 

х. Аглика  "Алеко" 

да 

/частен/ 42 n 50 340 200 24.28 19.5 

х. Елица  

"Златни 

мостове" не 90 4 90 340 200 48.6 39.7 

хотел-ресторант 

Златни мостове да 

"Златни 

мостове" да 70  100 340 200 43.8 39.7 

ханче Брезите   да  2 100 200 200 20 n 

ресторан Горски 

дом  "Алеко" не  2 40 200 200 8 4.1 

зимен център 

Мотен  "Алеко" да  2 50 200 200 10 4.6 
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Бай Кръстьо  "Алеко" не  1 40 200 200 8 8.6 

Воденицата 

"Вибоекспрес"2001   да  1 180 200 200 36 n 

Ресторант-бирария 

„Ривърсайд’’   да  1 200 200 200 40 n 

Момина скала  "Тинтява" да  1 50 200 200 10 10 

бирария Елените  

"Златни 

мостове" не  1 60 200 200 12 5 

ресторант Златни 

мостове  

"Златни 

мостове" не  n  200 200 0 27.67 

 

Таблица 1.17.1.4. Варианти водопотребление по туристически водоснабдителни групи 

 

№ 
Туристически центрове и 

групи 
Група 

Годишно 100% 

натовареност Наредба 

№4 m3/y 

Годишно 15% 

натовареност по 

Наредба №4 m3/y 

Годишно 100% 

натовареност по норми 

План Парк m3/y 

Работещи по 

Наредба №4 

сумарно 100% 

1 

ТЦ "Златни мостове" 

вхв.Владайска III WST1.3 28148 4222.2 58381 7014 

2 

ТЦ "Офелиите-Конярникът" 

вхв.Владайска I WST3.3 8526 1278.9 13629 6117 

3 

ТЦ "Офелиите-Конярникът" 

от вхв.Владайска I и група 

каптажи WST3.1 13855 2078.25 24155 14877 

4 

Туристически обекти 

водосбор р.Владайска WST2 53611 8041.65 77197 19578 

5 ТЦ "Владая" WST4 5986 897.9 21432/11796 2095 

6 ТЦ "Селимица" WST5 12804 1920.6 14892/23579 5139 

7 ТЦ "Тинтява" и обекти  WST6 38157 5723.55 35069 26827 

8 ТЦ "Алеко WST7 59757 8963.55 122216 31346 

9 Сумарно   220844 33126.6 330647 112993 
 

Представената информация има предварителен характер и ще бъде доуточнена и допълнена през следващия период.
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инж. Антоний Стефанов 
 

След проучване и анализ на горските територии в прилежащата на ПП Витоша зона с гори (пояс 

до около 500 метра), също от състава на ЛУП към ДГС София и ДЛС Витошко, ще се пристъпи 

към изготвяне на следните описания /проучвания за тях:  

 

1.17.3.1. Описание на горскостопански дейности /предвиждания по ЛУП и реализация/, функции 

на горите, селскостопански и ловни функции.  

1.17.3.2. Ще се проучат и посочат случаите на залесяване с нетипични за района дървесни видове, 

както и отглеждането и развъждането на нетипични видове дивеч и риба в тях. 

1.17.3.3. Ще се предвидят връзки със съседните територии за осъществяване на биокоридори, 

предвид член 10 на директивата за местообитанията. 

 

Ще се изработи и представи в Приложение „Карта на ПП с прилежащите територии с фондова 

и административна принадлежност на териториите“ в М 1:50 000. 

 
1.18 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
 
1.18.1.Нематериално културно-историческо наследство 

ист. Кета Мирчева-Баликси 
 

Макар опазването и съхранението на нематериалното културно-историческо наследство да не е 

сред първостепенните задачи на Дирекцията на ПП "Витоша", направеното в тази посока през 

последните десет години бележи напредък. Сред постиженията на първо място трябва да се 

отбележи включването през 2005 г на групата "Бистришките баби" в Списъка на шедьоврите на 

световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, а след това и в националната 

предствителна листа "Живи човешки съкровища". В рамките на 2015 г. за вписване и в списъка на 

ЮНЕСКО са предложени и кандидатстват обичаят "Сурва", практикуван в група пернишки села, 

както и обичаят "Баба Марта" (съвместно с Румъния, Молдова и Македония), като и в този случай 

българските колективи, носители на традицията, са в базирани в селища близо до парка - Народно 

читалище "Бачо Киро", София и Народно читалище "П.К. Яворов", с. Мещица, Пернишко.  

 

По повод честването на 80-годишния юбилей на ПП "Витоша" читалищата от района на парка - 

Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново и др. се включват най-активно в празниците. С 

дългогодишна традиция на добро сътрудничество с дирекцията на парка са и фолклорен фестивал 

"Витоша", съборът "Арт мастърс" и др.   

 

Все още е жива традицията и за отбелязване на някои от традиционните празници като 

"Лазаруване" (Бистрица), "Сирни заговезни" (Кладница) и др. , както и традицията на селските 

събори в селищата на юг от парка (Боснек и др.).  

 

Като постижение от последните години следва да се отбележи и проектът "Виртуален музей" на 

музеите в Перник и Ниш, осъществен по Програмата за трансгранично сътрудничество с 

Република Сърбия, в резултат на който е осъществено дигитализиране с 3D на част от 

етнографските колекции на двата музея.  

 

Сред реализираните проекти, свързани с опазването на нематериалното културно наследство, е и  

Детският екостационар "Белите брези", изграден по проект "Възраждане и запазване на 

http://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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традиционни сторителни техники и умения, използвани в България", финансиран със средства от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и изпълнен в партньорство с 

Norwegian Crafts Development.  

 

Дирекцията на ПП "Витоша" много точно е идентифицирала и отбелязала сред възможностите за 

бъдещо развитие в областта на културното наследство - "разработване на система за документация 

и опазване на нематериалното културно наследство в областта на песенния фолклор и местни 

традиции" (Природата и Витоша. Доклад на Дирекцията на Природен парк "Витоша", 8 март 2013 

г.).  

 

Предвид обстоятелството, че ПП "Витоша" е разположен в близост до силно урбанизирана 

територия и е най-тясно свързан с историята на туризма в България, все още не е достатъчно добре 

осъзната възможността за документиране на нематериалното културно наследство в този аспект.  
 
ОБЩИНА ПЕРНИК 

с. Боснек 
Изворът, наречен Живата вода, описан от османския пътеписец Евлия Челеби и свързаните с него 

легенди.  

Етнографска сбирка към кметското наместничество. 

Ежегодни конни надбягванив на Тодоровден. 

Селски събор - първата събота на месец август. 

Читалище "Трудолюбие". 

с.Кладница 
Селски събор - предпоследната седмица на месец август 

Читалище "Пробуда" 

Регионален фолклорен събор на селата около Витоша и поречието на р. Струма 

с. Рударци 
1 май - курбан в местността Св.Йеремия. 

Селски събор - последният неделен ден на май. 

Читалище "Св. Климент Охридски" 

с. Чуйпетлово 
легенди 

ОБЩИНА САМОКОВ 

с. Ярлово 
6 януари, Богоявление (Йордановден) - жители на селото се събират в местността Светогомитра, 

където палят огън от смрика, който трябва да се прескочи за здраве. Също така се събират на 

Петревия мост и ергени избират моми и заедно скачат в студените води на Палакарията (р. 

Палакария). 
 

Последната неделя на август - Събор край църквата "Св. Богородица" (Шарената църква), 

местността Рибарнико  

14 октомври, Петковден - събор в местността Бабина кория при параклиса "Св. Петка" и лековития 

кладенец 

Читалище "Св. св. Кирил и Методий" 

От Ярлово е Достана Стоева (от рода Левентски), изпяла през 1885 г. 168 народни песни, 

публикувани от Кузман Шапкарев. 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ВИТОША 

квартал Бояна 
НИМ 

Народно читалище "Виделина" 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
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27 юли, Св. Пантелеймон, традиционен събор. 

квартал Драгалевци 
Читалище "Св. св. Кирил и Методий" 

квартал Княжево 
Първо туристическо дружество „Алеко Константинов“ 

Читалище "Братя Миладинови" 

20 юли, Св. Пророк Илия - празник на квартала. 
квартал Симеоново 
Читалище "Отец Паисий" 

8 ноември, „Св. Архангел Михаил” – храмов празник на църквата и събор в кв. Симеоново 

с. Владая 
Читалище "Светлина" 

Събор 15 август (Успение Богородично), на мястото предвидено за построяването на нова църква 

в началото на селото. 

14 октомври, Петковден - храмов празник на манастира "Св. Петка". 

19 октомври - събор край паметника на св. Иван Рилски. 

с.Мърчаево 
Последната неделя на м. май - събор на последавателите на П. Дънов. 

Музей на П. Дънов "Изворът на доброто". 

Събор край манастира "Св. Троица". 

Събор първата неделя след Великден. 

Читалище "Светлина". 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПАНЧАРЕВО 

с. Бистрица 
Група за автентичен фолклор "Бистришките баби". 

Читалище "Свети Цар Борис I ". 

9 септември (Св. Йоаким и в. Анна) - събор в местността Мали дол. 

14 октомври, Петковден - събор в манастира "Св. Петка". 

с. Железница 
Коледуване 

Лазаруване 

15 август "Успение Богородично" - празник на селото. 

Читалище "Пробуда". 

 
1.18.2. Недвижимо културно наследство 

арх. Галина Пировска 
 

Идентификацията на обектите на недвижимото културно наследство на територията на ПП 
„Витоша“ и прилежащите територии ще бъде извършена на базата данни, съхранявани в НДА на 
НИНКН и АИС „Археологическа карта на Република България”. 
 
Ще бъде направена селекция на архитектурните културни ценности с оглед техния потенциал като 
обекти на културен туризъм и контекст на природния парк.  
 
Ще бъде направена карта на археологическите обекти с цел определяне на бъдещи превантивни 
режими на тяхното проучване и опазване при условията на развитие и хармония на природното и 
културно наследство. 
 
 
 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B8_%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB
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1.19. Ландшафт 

д-р ланд. арх. Диана Малинова-Каратотева 
 

1.19.1. Структура на ландшафта 
В План 1 на ПП Витоша е установено, че в своите естествени граници планината образува 

самостоятелен ландшафтен район (Регионално ландшафтно райониране, Петров 1997) и попада в 

следната структура: 

Централно-балканска планинско-котловинна ландшафтна област, 

Витошко-Ихтиманска ландшафтна подобласт, 

Витошки ландшафтен район. 

Във вертикално отношение територията на ПП е разположено по следният начин:  

– в нископланинския пояс – 12%, 

– в среднопланинския – 62%; 

– във високопланинския пояс – 26%. 

Редуването отдолу нагоре във височина на основни групи ландшафти според Типологичното 

ландшафтно райониране (Петров, 1997) е следното: 

 Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори на масивни и метаморфни скали. 

Формирани са върху по-голямата част от средновисоките склонове и планински склонови стъпала 

на Витоша, където скалният им фундамент се изгражда от интрузивната скала монцонит и 

вулканската скала андезит. Върху тях са развити светлокафяви горски почви, съответстващи на 

смесените широколистни, предимно букови и буково-габърови гори. 

 Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на масивни и 

метаморфни скали. Разпространени са по северните и североизточните средновисоки стръмни 

склонове на планината, високо над Княжево, Владая, Мърчаево. Скалният фундамент е силикатен, 

предимно от интрузивната масивна скала монцонит, която поради сферичното си изветряне 

образува ландшафти в техните склоново-долинни местности – т. нар. „каменни реки“ и „каменни 

езера“, наричани „морени“. Антропогенизацията е от пътно-комуникационен и рекреационен 

характер. Горските ландшафти формират закрити пространства. 

 Група ландшафти от високопланинските иглолистни гори на интрузивни скали. Такива 

ландшафти има на неголеми площи по най-високите северни и североизточни части на витошките 

макросклонове, където скалният фундамент е изцяло представен от монцонитния плутон. 

Антропогенизацията е от пешеходния туризъм. 

 Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори на вулкански скали. Развити са по 

североизточната висока част на Витошкия макросклон, където скалната основа е от андезити. В 

резултат на тектонските процеси те са по-напукани и там, където растителността е разделена и 

наклонът на склоновете е голям, са се образували и действат характерни и труднодостъпни 

денудационно-гравитационни процеси – „сипейни“ и „срутищни“, съставени от разноразмерни 

ръбести андезитни скални късове. 

 Група ландшафти на високопланинските формации от единични дървета, клекове и храсталаци 

на интрузивни скали. Такива ландшафти са образувани и съществуват в съвременната епоха в 

обхвата по денивелираната част от билната заравненост на Витоша в ареала от вр. Черната скала 

до х. Алеко на юг. По-голямата част от площта на тези ландшафти е открита – със съвсем рядка 

тревна покривка и с открити повърхности на изветрителната кора. 

 Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти на интрузивни скали. Заема 

площи във високопланинските части и местността над х. Селимица. Силикатната скална основа от 

изветрели монцонити е образувала средномощна изветрителна кора (алувиални наслаги), върху 

която се е образувала сравнително маломощна планинско-ливадна почвена покривка. 

 Група ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни скали. Заема площи в 
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най-високите билни части на върховата денудационна заравненост. Най-голям дял имат северно и 

източно от Черни връх. Скалният фундамент е представен от монцонитово едро- до средно-

блокова изветрителна кора, върху която на малки фрагменти са образувани джобове от 

маломощна планинско-ливадна почва. Върху нея суровите биоклиматични условия са дали 

възможност да се развиват някои алпийски тревни видове. Лятната рекреация е свързана с 

маршрутите за Черни връх, които трябва да бъдат изолирани от блатните и мучурливите 

ландшафти, защото те са особено чувствителни на антропогенно въздействие. 

 Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф. Обхваща площи 

в най-високите и труднодостъпни витошки местности с алпийски характер – около Резньовете и 

Черни връх. От морфогенетична гледна точка това са върхове-твърдици, изградени от монцонити. 

Техните повърхности са изключително открити, напукани на едри блокове, покрити със скални 

видове, лишеи и мъхове. В подножието им по стръмните, на места почти отвесни, скални 

повърхности се развиват мощни сипейни процеси в резултат на гравитационните сили, които 

привеждат в движение скалните късове. 

Това се вижда и от Схема 15 – Регионализация по групи ландшафти. 

1.19.2. Естетически качества на ландшафта 
В План 1 е установено, че Природен парк Витоша изцяло притежава структурата на рекреационен 

ландшафт, като на редица места е силно повлиян от антропогенна дейност (пасища, почивни 

домове, хотели, хижи, вили и т. н.). Това се вижда и от Схема №16 – Оценка на територията с 

оглед рекреационно използване.  

С най-голяма рекреационно значение в План 1 на ПП Витоша са посочени горските ландшафти. Те 

служат за екологичен фон и носят естетически качества. Използват се за лятна и зимна рекреация, 

като движението се извършва по транспортните алеи, без да се навлиза в територията на горските 

ландшафти. Ливадните ландшафти са разположени мозаечно между тях. Като атрактивни са 

определени аквалните и скалните ландшафти. 

1.19.3. Културен ландшафт 
На Схема 14 – Съвременна (вторична) ландшафтна структура от План 1 на ПП Витоша е 

определена съвременната структура на ландшафтите. На нея се вижда степента на 

антропогенизиране на конкретни ландшафти, създадени с цел рекреация или друга стопанска 

дейност. По данни от таксационните описания са направени изводи за по-важни лесовъдски 

показатели на насажденията, като лесистост, средна възраст, среден запас, среден брои и др., както 

и на морфометричните показатели на релефа – надморска височина, наклон и изложения. 

Направена е и оценка на здравословното състояние на дървесната растителност, като е установено, 

че 60,9 % от залесената площ е в средно състояние. 

 

1.20.СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Проф. д-р Екатерина Павлова, Доц. д-р Мариана Дончева- Бонева 
 

По изпълнение на дейностите на първия етап е извършен преглед на част от информацията 

(поради краткия срок за изпълнение) за компонентите на околната среда. От прегледа на 

литературните източници и наличните  в тях  данни за компонентите на околната среда за 

общините, в които попада ПП “Витоша”, а и за територията на ПП се направени редица 

констатации: 

На територията на парка се намират 5 постоянни пробни площи от мониторинга та горските 

екосистеми. Обследвани са насаждения от смърч, бял бор, бук и дъб.  За периода 1989 до 2013 год. 

се е събрана база от данни, която включва визуална оценка на короните на дървета от 

наблюдаваните   насаждения; описание на фитоценозите; химичен състав на индикаторни тревни 

видове; морфологична характеристика на почви и съдържание на макро (азот, фосфор, калий, 

калций, магнезий) и микроелементи (манган, олово, мед, цинк) в почвата и мъртвата горска 
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постилка; съдържание на хранителни елементи и тежки метали в листа и иглолиста на дървесните 

видове. Пробните площи са разположени основно в северната част на парка. Периодичността на 

проучванията за отделните компоненти е различна – 5-10 год., поради което независимо от дългия 

период на наблюдение базата от данни за някои компоненти не е голяма. 

Промяната в почвените условия е застъпена и в доклад на Е. Велизарова -ИГ – БАН, в който са 

представени данни за промяна на почвените условия след пожара в Бистришко бранище. 

Ежегодните национални доклади за състоянието и опазването на околната среда предоставят  

информация за територията на страната по отношение на: емисии на вредни вещества и качество 

на въздуха; управление на водните ресурси и качество на водите; земеползване и състояние на 

почвите; биологично разнообразие; горски екосистеми.  Тази информация не може да се използва 

пряко, но могат да се проследят тенденциите за дълъг период от време по отношение на някои от 

компонентите. А за някои  райони при наличие на  проблеми да е представена и по-детайлна 

информация. 

Тримесечните бюлетини на ИАОС съдържат информация, която може да се ползва частично, по 

отношение на водите и замърсяването на въздуха. В тези бюлетини се публикуват данни за 

съдържание на серен диоксид, азотни аксиди, озон и др. замърсители и за някои метеорологични 

параметри. Информация за замърсяването на въздуха, която може да се ползва частично е 

представена в Програмите за намаляване на емисиите за гр. София и гр. Перник. В тези програми 

са описани всички източници на емисии на проблемни замърсители за съответния град за 2007г. и 

2010 г.. Направено е дисперсионно моделиране на разпространението на тези вредни вещества, 

като са очертани зони с различни концентрации. 

В докладите за екологична оценка на ОУП на община Самоков и Столична община е представена 

информация са компонентите на околната среда – въздух, климат, почви, земи, земеползване, 

води, земни недра и минерално разнообразие, биологично разнообразие, природни обекти, 

защитени зони, ландшафт, културно-историческо наследство, отпадъци. Прогнозите за 

въздействието върху компонентите на околната среда и попадащите на територията защитени 

зони и територии в зависимост от заложените в ОУП  икономически и демографски параметри.  

Частично информацията може да се ползва, особено като се вземат под внимание развитието на 

общините и прогнозните оценки по отношение въздействието върху някои от компонентите на 

околната среда. 

Подробна информация за водите на територията на ПП се съдържа в отчета по проект „ Изготвяне 

на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”. Представени са данни относно речна 

мрежа, хидроложки режим и хидрометрични станции, моделиране и оценка на оттока, 

хидрогеоложка характеристика, оценка на експлоатацията на подземните води и ролята им в 

баланса на речния отток, използване на водните ресурси, водностопански баланс. Приложено е 

моделиране на водностопанския баланс при различни ситуации като климатични промени и 

засушаване. Анализ на високите нива и наводненията. Зоните с охранителен режим. В същия 

материал е представена и подробна климатична характеристика, както и кратка информация за 

почвите и растителността. Данни за реките водещи началото си от ПП Витоша има и в „План за 

управление на риска от наводнения на територията на Столична община“. 

Сравнително добре е проучено биологичното разнообразие в ПП Витоша. В резултата на това са 

публикувани книги, определите - Цанков, Н. и др. 2014. Определител на земноводните и влечугите 

в ПП Витоша; Бешков, С., 2014. Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша“ – том 1и том 

2; Д. Алексова, Д. Гюрова. 2011. Растителност и флора на природен парк Витоша – възможности 

за развитие на ботанически туризъм; Цавков, Е и Д. Димова. 2000. Дърветата и храстите на ПП 

Витоша”.   

В годишните отчети на ПП Витоша са отбелязани проучвания, провеждани ежегодно на 

територията на Парка като „Проучване на биоразнообразието на водораслите в някои Натура 2000 

местообитания. В резултат е установено е високо видово богатство – 463 вида, разновидности и 
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форми водорасли от 110 рода на 8 отдела. От тях 82 вида се съобщават за първи път за България, 

открит е един нов за науката вид.  

Книгата Природното богатство на ПП Витоша, 2014 синтезира дългогодишни проучвания върху 

различни компоненти на околната среда за територията на парк Витоша. Включена е подробна 

характеристика на геоложката основа и минерално разнообразие. Климатичната характеристика е 

направена като са ползвани данни за климатичните елементи измервани на различни надморски 

височини от София, Студена, хижите – „Селимица“, „Боерица“, „Алеко“ до „Черни връх“. 

Описани са водосборните области на Витошките реки, езера, минералните извори и изградените 

чешми. Почвено разнообразие е представено съгласно почвената класификация на ФАО от 1988 и 

1990 г. Описана е флората и растителността, животинското разнообразие, защитените видове 

растения и животни в парка. 

Мониторинг 

Освен мониторинг на горските екосистеми на територията на Парка се провежда и регулярен 

мониторинг върху популациите на защитени и застрашени растителни и животински видове - 

Trollius europaeus и Lilium jankae, върху състоянието на видове, свързани с Боснешки карстов 

район - Ophrys cornuta, Fritillaria orientalis, Adonis vernalis, Anemone nemorosa, Hyssopus officinalis.  

Извършено е проучване на редки и консервационно значими мъхове на Витоша, стартиран е 

мониторинг на Buxbaumia viridis. Потвърдени са находищата на 13 вида мъхове, 4 вида са 

намерени за първи път на Витоша, а популацията на Tayloria lingulata под  Резньовете е първата 

регистрирана популация на вида в България. Заложени са  пробни площадки за Buxbaumia viridis и 

са проучени района на Кладнишкия манастир и долината на река Владайска. По течението на река 

Владайска през 2008 г. е открито находище на Ulota crispa, застрашен в България вид, което през 

2009 е маркирано и отчетено по методиката на НСМБР.  

Провежда се мониторинг на кафява мечка. При провеждане на наблюденията са попълвани 

стандартните формуляри на НСМБР в България, като това спомага за стандартизиране и по-добро 

обработване на информацията. Попълнените формуляри са обработени с програмата BIOMON и 

са предоставени на ИАОС. Заложени са площадки за събиране на проби за ДНК анализ, метод с 

помощта на които може да се определи най-точно числеността и половата структура на мечките.  

Мониторинг на дива коза.  Наблюдавано е движението и местоположението на пуснатите на 

свобода в парка животни. Установено е, че те предпочитат да се придържат към един сравнително 

ограничен район в близост до аклиматизационното ограждение.  

Проучване на земноводните на територията на ПП Витоша. Направено е изследване нa 

видовия състав, числеността на популациите и заплахите за някои видове земноводни.  

Мониторинг на короядното петно в района на Офелиите. Представени са карнети с данни и 

скици на пробните площи в короядното петно. 

Изграждане на система от постоянни пробни площи за мониторинг на видове и съобщества: 

Поддържа се система от постоянни пробни площи за мониторинг на горски съобщества – 9130, 

9170, 9410, 91Е0, 91М0, 91H0. Проучване на природни местообитания в Боснешки карстов район - 

картиране и изясняване на синтаксономичната им принадлежност по метода на Braun-Blanquet. 

Изготвена е карта с прецезирани граници и разпространение на типовете местообитания 6210 и 

62А0, както и карта с по-големи находища на някои видове лечебни растения. Изяснена е 

синтаксономията на двата типа местообитания. Посочени са редките, защитени и ендемични 

растения, както и някои нови видове, досега непубликувани за региона на Витоша планина. 

Мониторинг на въздуха  - На Копитото е разположена една от Автоматичните измервателни 

станции за мониторинг на атмосферния въздух. Станцията е извънградска фонова. Измерват се в 

непрекъснат режим серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици 10, 

бензен, озон. От получените данни (Гостева, 2015) се установява, че за територията на Витоша 

най-сериозен проблем може да предизвика замърсяването с озон. 

Прегледа на съществуващата информация ще продължи и в следващия етап, поради краткия срок 

за изпълнение на първия етап. 
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КАРТОГРАФИЯ И ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

 
инж. Вахрам Алтунян, инж. Мариан Николов, инж. Николина Панова 

 
Извършена работа по дейностите през периода: 
През отчетния период беше направено проучване на предоставената от ПП „Витоша“ 

информация в цифров вид. Паралелно със запознаването с наличните данни започна 

систематизирането им и изготвяне на класификационна схема. Бяха открити данни от различни 

източници на информация за едни и същи обекти, които бяха анализирани и структурирани за  

бъдещо организиране в единна база данни без загуба на информация. Започна анализ на данните 

за точност, пълнота и актуалност на данните. 

Констатирани затруднения: 
Открити са данни от различни източници, които значително се разминават по точност и пълнота 

на обектите. 

Мерки за подобрение: 
Необходимо да се осигури допълнителна информация и отделяне на допълнителен ресурс за 

анализ на достоверността на данните 

Проведени срещи: 
Проведена среща в ДНП „Витоша“ на 16.03.2014 г. с Николай Николов – главен специалист ГИС 

към ПП Витоша относно получената информация на цифров носител. 

Предстоящи дейности за следващия период: 
Във връзка с Приложение 6 Графичен материал (карти) – описан в таблица 2 „Списък на картния 

материал“ ще бъде изработен и отпечатан съгласно заданието. 

Приложение 7 – Таблица 3 „Съдържание на цифровия модел“ – атрибутивната информация ще 

бъде организирана и разработена в Personal Geodatabase . 

 

 


