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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
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18-19 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ е позициониран централно в  пространствена система, развила се 
на базата на природни  и социално-икономически фактори, исторически сложилата се транспортна мрежа и 
възникналите около нея урбанизирани територии. От тази гледна точка  територията на Парка попада  в 
три области, четири общини и 15 землища на населени места. 

 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
ОБЛАСТ СОФИЯ 

 Столична община – район “Витоша” - землища на Княжево, Бояна,  Драгалевци,  Симеоново 
и селата Мърчаево и  Владая; 
 Столична община – район “Панчарево” – землища на  селата Бистрица и 
 Железница; 

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

ОБЛАСТ ПЕРНИК  
 Община Перник - землища на селата: Рударци, Кладница, Чуйпетлово и Боснек;  
 Община Радомир - землище на село Горна Диканя. 
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ГРАД СОФИЯ - Национален и европейски административен, икономически и културен център.  
Класифициран е като град с агломерационно ядро от общоевропейско значение (MEGA), от четвърта 
категория. Важен транспортен център, пресечна точка три от трансевропейските транспортни 
коридори: коридор №4, №8 и №10. 

Основни оси на урбанистично развитие са транспортните направления Драгоман – София- 
Пловдив и София – Благоевград – Кулата. Второстепенна ос на развитие е направлението Дупница – 
Самоков. В териториално-пространствено отношение макроструктурата на София се определя като 
компактна с кръгово концентрично развитие и радиални елементи, формирани от исторически 
структурираната транспортно – комуникационна мрежа на града. Обществените функции са 
съсредоточени по протежение на радиално разположените  скоростни трасета - булевардите 
„Сливница“, „Цар Борис ІІІ“, „Цариградско шосе“, „Ботевградско шосе“, „Ломско шосе“. 
Индустриалните територии са се обособили около железопътните ареали и входно - изходните 
магистрали на града. Композицията е доразвита от още една, специфична със своите характеристики 
урбанизирана зона – тъй наречената „Подвитошка яка“. Реално тя обхваща посочените квартали и 
села, от районите Витоша, Панчарево, и още 25 вилни зони и селищни образувания.  Големият 
рекреационен потенциал и транспортните връзки са основните предпоставки за  уплътняването на тези 
територии по посока на  Бистрица - Железница – вилна зона „Ярема“ и трайно очертаната тенденция за 
промяна от територии (вилни зони) за временно обитаване , възникнали в миналото около софийските 
села, в територии за постоянно обитаване от висок клас. Тези терени са подложени на силен 
инвестиционен натиск, което е довело и до „навлизане“ в границите на парка. Признак на бурното 
развитие са и проблемите с инженерно-техническата инфраструктура, особено с канализацията. 
Граничейки с парка  има определяща роля, свързана с достъпността към него - транспортна и 
пешеходна. 



  

ОБЩИНА САМОКОВ – Преобладаващата част от населените места са разположени в Самоковското 
поле и долината на река Палакария, позиционирани радиално спрямо общинския център. Общината има 
благоприятно разположение спрямо два от Общоевропейските транспортни коридори, минаващи през 
страната. Пътната мрежа на територията на общината е много добре развита. 

Общински център  - град Самоков. С древен произход, известен в миналото като административен 
културен, занаятчийски и търговски център, а в наши дни и като индустриален център с основен 
структуроопределящ отрасъл - преработваща промишленост - производството текстил и текстилни изделия, 
машини и оборудване, хранителни продукти, тютюневи изделия, дърводобив и дървопреработване.  

Транспортната мрежа, река Искър, елементи от социално-икономическото развитие на града са 
факторите, оказали влияние  върху неговото териториално - пространственото развитие. Самоков има 
компактно издължена селищна форма, развита от двете страни на река Искър, с център, историческа част и 
основна жилищна зона на десния бряг на реката. На левия бряг е развита  предимно производствената зона. 
От гледна точка на свързаността му с целите и възможностите на ПП “Витоша“ градът е по – скоро 
ориентиран към туристическата инфраструктура на Рила планина. От тази гледна точка предвижданията за 
бъдещото развитие на града са свързани с рекреационно - туристическа функция,  насочена към неговата 
южна част, където се намират и подходящи резервни терени. 

Селата  Ярлово и Ковачевци се намират в периферията на общината, но с добра транспортна 
връзка с общинския център. Малки села  с постоянни жители от порядъка на 600-650 души. С основен 
поминък животновъдство и земеделие. Село с. Ковачевци  е отдалечено от ПП. От неговото  землище в  
парка попада незначителна територия. Село Ярлово се намира непосредствено на границата на ПП 
„Витоша“, в който попадат и 4 885,0 ха от неговото землище. Вилна зона Ярема като селищно образувание, 
както и останалите с подобен статут е възникнало на основата на рекреационно-туристическа функция. 
Намира се на границата на ПП “Витоша“. 



  

Община Перник е разположена в Пернишката котловина, между планините Витоша, Люлин и Голо бърдо. 
През територията и преминават европейските транспортни коридори № 4 и № 8 и участъка от международната 
ж. п. линия София – Кулата-Солун-Атина. Автомагистрала „Люлин“ както и АМ „Струма“ подчертават големия 
потенциал, който общината притежава. 

Общински център - град Перник. Територия, населена от древни времена, получил бурно развитие като 
промишлен център  от национално ниво в областта на металургията, машиностроенето и енергетиката. В 
териториално-пространствено отношение, силно повлиян от социално-икономическото си развитие, природни 
дадености, транспортна мрежа, приобщавайки  и съседни малки села, градът се е развил като линеарна 
структура, силно удължена в източна посока, структуриран  от три зони: Централна градска част -.Западна, 
Средна и Източна. Чрез намиращата се в непосредствена близост Драговищица, „настъпва“ към Рударци и село  
Мърчаево. От тази гледна точка град Перник е втората по важност дестинация, отправяща посетителския поток 
към подстъпите на НП „Витоша“ . 

 Село Кладница - Изходен пункт през к. м. „Селимица“. Планинският характер на землището  и  
разработваните каменни кариери са формирали в близкото минало основния поминък на населението - 
скотовъдство и каменоделство. В непосредствена близост е изградена и продължава развитието си - „Делта 
хилс“ - урбанизирана територия от висок клас на обитаване 

Село Рударци, наследник на старо селище. В по-ново време е възникнало като една от многобройните 
махали на село Кладница. Обособено като самостоятелно населено място през 1962 г. Известно е с минералните 
си води. Основният поминък в недалечното минало - земеделие, скотовъдство и каменоделство. Селото има 
качеството на вилна зона с над 3000 временно пребиваващи. 

Географските и природни дадености, са създали условия за разрастването на  тези две села и развитието 
им като територии за рекреация и спорт с тенденция за увеличаване на постоянно пребиваващите, тъй като 
близостта на Перник и София позволява  ежедневна миграция, свързана с местонахождението на  работните 
места и учебни заведения. 



  

   
Село Боснек -.едно от малките села с около 130 жители в периферията на общината. Значителна част от 

землището му попада в границите на парка в т.ч. и  остатъци от стари махали като Ваташка, Шаркова  и 
Завой махала. В непосредствена близост в местността „Гугулица“ се намира  територия за временно 
обитаване със земеделска насоченост, която не оказва влияние на природния парк.  

Село Чуйпетлово – Единственото  населено място, попадащо на територията на Парка с площ по 
регулация - 16, 2 ха и постоянни жители – 28 човека. Поради ниската етажност и невисока степен на 
урбанизация, то безконфликтно се приобщава към парковата среда. 

 
ОБЩИНА РАДОМИР  - разположена е в едноименната Радомирска котловина и част от планините 

Голо бърдо, Верила и Конявска планина. През територията на общината преминават важни транспортни 
артерии, енергийни и телекомуникационни системи  и газопровод. 

Общински център - Град Радомир Градът е разположен в подножието на Голо Бърдо, на 14 км от 
Перник  и на равни отстояния от София и Кюстендил. Важно значение за развитието му имат ЖП линия и 
Път Е-79, като част от транспортен коридор №4 и ЖП линия и път Е-871 – част от транспортен коридор 
№8. На територията функционират предприятия на тежката, фармацевтичната и хранително-вкусовата 
промишленост. 

Село горна Диканя - намира с в периферията на общината. Старинно селище, което води началото си 
от късната античност. Има данни за преселници от софийски села, които са се занимавали със земеделие. 
Население – 264 постоянни  обитатели. През махалите Клисура и Джорговица се осъществява достъпът до 
територията на Парка. 
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    ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
o Европейски транспортни коридори  -  №4, №8 и №10 играят важна роля в изграждането и развитието 

на транспортната мрежа в региона. 
o Шосейна  мрежа - Връзките на ПП „Витоша“ с главната пътна мрежа се осъществява посредством: 
      - Автомагистрали : АМ «Люлин» ,  АМ «Струма», и косфен принос  от АМ «Тракия» и АМ «Хемус»; 
      - Европейски  І клас : Път Е -80 - Калотина – София – Пловдив – капитан Андреево, път Е-79 - 
Видин – Монтана – Ботевград – София – Дупница – Благоевград – Кулата и път Е-871  – Бургас - Сливен 
– Казанлък - София – Кюстендил  с пресечна точка София. Последваща пресечна точка  на  Е-79 и  Е-871 
в участъка София – село Църква при пътен възел Даскалово, в която  се разделят  в посоки Кюстендил – 
Гюешево и Кулата. Осигуряват подходи към парка от  запад. 
        - Републикански  ІІ  и ІІІ клас: 
Път ІІ - 18 - Околовръстен път на град София - неговата южна дъга от квартал Княжево до квартал 
Горубляне,  осигурява директни връзки със северните/североизточните части на природния парк при 
Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бистрица; 
Път ІІ - 82  - София- Самоков-Боровец – Костенец- обслужва североизточната част на планината; 
Път ІІ – 62 -  Кюстендил – Дупница – Самоков с  аналогични връзки към южните склонове; 
Път ІІІ–181-(Околовръстен път )-Бистрица–Железница–Ковачевци–Поповяне с отклонение към Ярлово; 
Път ІІІ – 627 – ( Клисура – Самоков) – Рельово - Долна Диканя - Друган – Радомир ( 22км – мек път ) 
Път ІІІ -1003 - „Драгичево – Рударци –Мърчаево“,с продължение към Владая и  отклонение за Кладница; 
Път(отклонение от път Е79) - Боснек –Чуйпетлово частично попадащ в границите на Парка; 
o Железопътен транспорт - железопътни линии, имащи принос за достъпа до Парка са преминаващите 

през град Перник  ж. п. .линия №5 –София–Перник-Благоевград–Петрич и ж. п. линия №6-София – 
Перник - Кюстендил – Гюешево. 
 



  

Вътрешно паркови пътища: 
o По направление Бояна – Златните мостове 

- Път „Бояна – Златни мостове“ -13 км с отклонения към Дендрариум и хижа „Иглика“, към  Копитото  с 
отклонение до хижа „Планинец“-7,5 км.; 
- Път „Златни мостове – хижа „Бор“ - с отклонение за хижа „Средец“ и хотел „Елица“- общо 12 км.;  
- Път „Златни мостове – Офелиите - хижа „Кумата“, осигуряващ достъп  също до хотел „Боерица“ и 
хижите до него – общо 9,5 км; 
- Път „ Офелиите  - хижа „Звездица“ - 3 км, с отклонения за хижите „Трендафила“ 0,4 км , „Рудничар“ – 
1,0 км  и  „Острица“; 

o По направление Драгалевци – Алеко 
- Драгалевци – хижа Алеко с отклонения към хижите 15 км.: 
 към ски писта „Витошко лале“ и хотел “Ведра“ – 2 км.; 
 към хижите „Сълзица“ и „Здравец“  0,4км; 
 към обектите на МТ и МО във високата част - 6 км; 
 към ресторант „Водениците“ и Драгалевски манастир, с отклонение за общинска болница - 2 км; 
- Симеоново –(хотел) къща за гости „Свети Георги“  1,5 км; 
o По южно направление: 

- Път „Ярлово – м.  Петрус“- частично попада   
- Път „ Боснек – Чуйпетлово“ -7,5 км 
- Път „Кладница – Селимица“ – 3,0 км; 
- Път „Кладница – ловен дом „Витошко“ – 5 км; 
- Път „Владая – кариерите“ (улица „Кайлъка“) -15, 5 км 
-  Път „Владая – хижа Металург.“  и др. 



  

 Въжени линии  
o Пътнически въжени линии, изградени на   подходите  към планината : 
Квартал Княжево -Четириместна кабинкова въжена линия “Княжево-Копитото”- дължина 1980 м, денивелация - 604м., капацитет 
600 човека/час Изградена е през 1962 година.  Не функционира 
Квартал Симеоново-Шестместна кабинкова въжена линия “Симеоново - хижа Алеко”-дължина 6 270м (3 600 м.) с две отсечки и пет 
станции, денивелация–1 076 м., капацитет 1500 човека/час Изградена е през 1983 година. 
Квартал Драгалевци- Двуседалкова въжена линия “Драгалевци–бай Кръстьо” дължина 1 770 м, денивелация от 440м., капацитет – 
300 човека/час. Построена е през 1955 година и построената пред 1968 г. като нейно продължение - двуседалкова въжена линия 
“Бай Кръстьо - Голи връх”-дължина 1 810м, денивелация от 360м, капацитет– 600 човека/час. 
o Локални въжени линии, обслужващи рекреационно-туристическите центрове 
          ЦЕНТЪР „АЛЕКО“ – 
- Двуседалкова въжена линия “Романски-връх Малък Резен” – дължина 1 930 м , денивелация 500 м, капацитет: 400(600) 
човека/час Построена е през 1967 година -Обслужва скиорите и туристите, изкачващи се към “Черни връх”. 
- Триседалкова въжена линия „Витошко лале” (“Академика”)  

- Първа отсечка („Лалето 1“) - дължина 1 345м,  денивелация 400 м., капацитет 1 580 човека/час  Долна станция има връзка с 
четвъртата станция на кабинковия лифт „Симеоново-х. Алеко”.  
- Втора отсечка („Лалето 2) - дължина 1 281м., денивелация 370м., капацитет 900човека/час .  

- Ски влекове, обслужващи ски център „Алеко“ - „Малък Резен – Черни връх” с дължина 890 м. и 
капацитет800човека/час, „Помагалски – стената“ с дължина 860 м. и капацитет 800 човека/час,- „Заека” с дължина 860 м. и 
капацитет 750 човека/час, „Щастливеца – стената” с  дължина 720 м и капацитет 600 човека/час, „Платото” с дължина 690 м. и 
капацитет  700‚ човека/час, „Учебна“ с дължина 120 м. и капацитет 500 човека/час; „Меча поляна“ с дължина 100 м. и капацитет 400 
човека/час; 

ЦЕНТЪР „ЗЛАТНИ МОСТОВЕ – ОФЕЛИИТЕ-КОНЯРНИКА“- на този етап ски –център „Конярника-Ветровала“ 
разполага с 2 стационарни влека на писта  „Ветровала“ с дължина 600 м. и два  в м. „Офелиите“. В местността „Конярника“ се намира 
изоставен ски влек с дължина 900 м. При  хижа ”Купена” - база ВИФ, под връх „Острица”   и хижа „Звездица“ има  преносими ски-
влекове, които работят само през зимния сезон. От с. Железница за целите на базата на ВИФ е изградена товарна въжена линия.  



  

 
       Пешеходни алеи, туристически пътеки и кътове за отдих  
          Мрежа от радиални и обиколни планински пътеки с обща дължина над 270 км обезпечава основните  
туристически маршрути.  
o Главни радиални пътеки – свързват под витошките селища с туристическите центрове „Алеко“, „Златни 

мостове“, „Тинтява“, Селимица и черни връх. Пътеките  по северните склонове поемат значителна част от 
туристическия поток. В южната част такива не са изградени. 

o Обиколни планински пътеки -  от тях ясно изразена ниско-планинската обиколна пътека между Княжево и 
Железница, особено привлекателна в нейната панорамна част от изток. 

o Специализирани алеи: 
 - Алея за хора с  увреждания на опорно – двигателния апарат в местността „Игликини поляни“.  
 - Алея –ботаническа - за незрящи в района на Дендрариума с дължина 610 метра с представени 26 
 на брой растителни видове в това число и на Брайлово писмо. 
 - Специализирана детска алея в р-на на Дендрариума; 
o Като трета група би могло да се визират всички останали пътища, алеи, пътеки към обектите - за подслон, 

на техническата инфраструктура, природни забележителности и изгледни места, обекти на ведомства, в 
изпълнение на функциите им.  

o На територията на парка са изградени още туристически заслони, места за отдих, оборудвани с  маси, 
пейки, огнища, декоративни чешми от дърво и камък и др. дървени мостчета, съоръжения за игри  в 
детските площадки  и др. В изходните пунктове са поставени информационни табла. 
 

  



 Изводи и заключения 
         Обследването потвърждава неравномерна транспортна достъпност. Изградената комуникационно – 
транспортна мрежа северозападните, северните и североизточните склонове на планината  създава условия за 
дисбаланс относно концентрацията на посетители – висока в северните и ниска в южните части на Парка. Това 
би довело води до прекомерно натоварване на тези територии от екологична гледна точка. Необходимо е да се 
намерят устойчиви решения за разсредоточаване на посетителския поток в почивните дни или през активния 
за ски зоните зимен период. От тази гледна точка оптималното приближаване на Софийското метро към 
границите на ПП и обвързването му с графиците на другите видове обществен транспорт ще подобрят 
достъпа и ще доведат до минимизиране на автомобилния поток. Друго възможно решение е  създаване на 
регламент за ползване на паркингите, намиращи се по протежение на основните трасета в Парка. 
Положително въздействие ще окажат буферни паркинги изградени около подстъпите към парка, в т.ч и за 
овладяване на нерегламентираното паркиране на моторни превозни средства по поляните.  
         Въжената линия „Княжево – Копитото“ е спряна от движение, поради нейната амортизация. Отпадналите 
капацитетни възможности за транспортиране на пътници не са намерили друго решение.  
         Основните пътища  Драгалевци – хижа Алеко и Бояна – Златни мостове са в сравнително добро 
експлоатационно състояние. С ежегодните ремонти по линия на текущи ремонти останалите пътни 
настилки се поддържат в приемливо експлоатационно състояние, осигуряващо проходимост. Пътните 
отклонения към хижи и почивни бази, които се ползват сезонно са в лошо експлоатационно състояние или 
изцяло компрометирани в резултат на негативното въздействие от метеорологичните условия.  
          Пътната мрежа в ПП ”Витоша” в по-голямата част е разположена по северния склон на планината,  
продължителността на зимния сезон е приблизително 6 месеца. Това обстоятелство, както и 
интензивността  при експлоатацията  на основните шосета, води до по-висока амортизация, което  води до 
повишени разходи на времеви, технически и финансов ресурс.   
. 
 

  

  

  

  



  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ 

Енергопроизводство 
o ВЕЦ „Студена” -Инсталирана мощност от два хидрогенератори с мощност по 400 kW . Използва водите на 

язовир „Студена”, който е с общ обем 26 млн. куб.м. В него, попадат води от собствен водосбор и от: 
- Събирателен канал „Владайски”, в  който постъпват води от водохващания на реките Владайска, Бистрата,  
Рударщица  и на   пресъхващи дерета; 
- Събирателен канал „Палакарийски”–в него постъпват води от река 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.  Разрешителното за водоползване е на ВиК Перник за водовземане до 2025г. 
o  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. 
Схема на съоръженията: от  язовир „Бели Искър”, ВЕЦ „Бели Искър”, ВЕЦ „Мала църква”, аварийно водохващане 
на р. Леви Искър, гравитачна деривация водопровод „Рила – София”, поемаща води от реките Черни Искър, Прека, 
Павловица, Лопушница, Железница, Стара река, и Янчовска, водна  и апаратна камери и напорен тръбопровод към 
ВЕЦ „Симеоново”. Преработените води постъпват във водоснабдителната система на София. Разрешителното за 
водоползване е с титуляр «НЕК» ЕАД  до 2019 . 
o ВЕЦ „Бояна” с мощност 1380 kW . Разрешеният режим на водовземане е 24 часа в денонощието, режим 
подчинен  на питейно-битово водоснабдяване на София. Използват се водите на река Боянска водохващане  на кота 
1730м.Преработените води през изтичалото на ВЕЦ „Бояна” постъпват във водоснабдителната система на София 
или в р. Боянска. Разрешителното  за водоползване  е с титуляр „НЕК“ЕАД  до 2019 г. 
  

  



  

        Електроснабдяване  
        Населените места получават захранване от електроразпределителната мрежа средно напрежение чрез 
въздушни изводи 20кV от подстанции 110/20кV. Основни захранващи източници  за електроснабдяването 
на консуматорите от Парка  са подстанция „Княжево“, подстанция „Красно село“, подстанция „Студентски 
град“, подстанция “Черни връх“, ВЕЦ „Бояна“, ВЕЦ „Студена“, подстанция „Самоков“. Електропроводите на 
територията на парка са предимно въздушни, но има и няколко кабелни линии 20 кV.   
        Трафопостовете се отличават по тип - „селски“, контейнери, сградни, мачтови.  Съдържат най-често по 
една килия, с един понижаващ напрежението трансформатор. Инсталираните мощности са от различна гама, в 
съответствие с потребностите. Консумацията на ел. енергия  към настоящия момент е силно намаляла, поради 
обстоятелството, че голям брой от обектите не функционират, а други ползват енергия периодично и даже 
инцидентно. Най големи и постоянни потребители на ел. енергия са съоръженията в м. „Копитото“, обектите 
със специално предназначение, както и тези на Министерството на транспорта и съобщенията, обслужващи 
въздушното движение. 

Строително-техническото състояние на трафопостовете не е добро. Обикновено се ремонтират и 
поддържат трафопостовете на големите потребители, но те са и тяхна собственост. На територията на парка 
има и изцяло изоставени и не функциониращи такива. 

Почти всички от обектите за подслон са обезпечени с резервно ел. захранване от дизелови 
електрогенератори.     
 



 ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
        Водоизточници – витошките води са  донор на водоснабдителните системи на населените места от Софийска 
община и община Перник. Допълнени от водите на Рила планина, те се използват комплексно – за водоснабдяване 
и енергопроизводство. 
o  Водоизточници за захранване на водоснабдителните системи на населените места:  
        Язовир „Студена“ - най-голям водоизточник със завирен обем 20,6 млн. куб. м. вода. Използва се за питейно 
водоснабдяване на гр. Перник . 
        Водохващане в местността „Каменното здание“ - най-старото за столицата, от началото на миналия Век.  
        Водохващания, разположени южно от Черни връх (р. Струма и р. Матница) - за град Перник; 
        Количествата, придобити от повърхностни води, се допълват от каптирани изворни води.  
o Водоизточници задоволяващи  локални потребности 
       От собствени водоизточници се снабдяват хижите „Средец“ и „Тинтява“, сградите на „Черни връх“,  център 
„Петрус“,  с. Боснек и др. Село Чуйпетлово се водоснабдява от водохващането за село Ярлово.  
       Над 40 извора с различен дебит и добри вкусови качества се намират На територията на Витоша планина 
Повече от тях са каптирани и терените около тях са предпочитани зони за отдих. Най-популярни от тях са “Бялата 
вода“, „Паша бунар“, „Живата вода“, „Врелото“ и др. На територията на парка са изградени  над 200 чешми, но 
значителна част от тях не функционират. 
o Минерални води – В близост до парка се намират минералните води в Княжево/5/извора, Железница 

/10/извора, разположени около Железнишка река, в близост до устието и с река Егуля. 
o Санитарно-охранителни зони 
        За предотвратяване на замърсяванията на питейните водоизточници, съгласно санитарно-хигиенните 
изисквания, са установени охранителни зони: при язовир „Студена“, при „Каменното здание“, при вододайната 
зона под „Черни връх“; 
 

  
  



  

 Водопреносни мрежи и съоръжения 
o Рилски водопровод - от 1933 г.– трасето преминава през източната част на Витоша, и поема  водохващанията на 

Янчовска река, Стара река, а по-късно и на Железнишка река – за питейно - битово водоснабдяване на София  от 
язовир „Бели Искър“. 

o Витошки водопровод от 1906 г.  - приема водите на Боянска и Владайска река. Включвайки и каптираните води от 
водоизточници около Бояна, снабдява с води за питейно-битови нужди част от столицата и селата Кладница, 
Драгичево както и високата част на Пернишкия квартал Църква. Каменинов водопровод е изграден за 
прехвърлянето на вода от поречието на река Владайска към река Боянска. 

o 2 броя водопроводи преминаващи през северната част на планината захранват град Банкя; 
o Водопроводи за снабдяване на селата Владая и Мърчаево:  

- от водохващане по река Владайска в м. „Платото“; 
- от водохващането в местността „Три кладенци“. Към него се прехвърля вода и от река Владайска; 

o От юг са изградени две деривации: 
- Палакарийската деривация - във водосборния басейн на р. Палакария;     
- От местността „Врелото“ чрез помпена станция „Крапец“ се подава вода за гр. Радомир; 

o Част от водите на Владайска река и Палакария се прехвърлят в поречието на река Струма. Тук през 1953 
година е изграден язовир Студена. Село Рударци се снабдява с вода от р. Владайска по пътя и към  язовир 
„Студена“(събирателен канал Владайски).  

o Водопроводна мрежа  от язовир „Студена“ снабдява с вода за питейни нужди град Перник и селата Кладница, 
Драговищица и манастира „Св. Николай“ 

o Пречиствателни станции за питейна вода – на територията на  гр. Перник, край с. Рударци - 20 л/сек, край с. 
Бистрица – 13,5м3/сек и с. Панчарево - 4,5 м3/сек. 

o Резервоари за вода за питейно-битови нужди –недостатъчни, причина за неравномерен напор във 
водопроводното мрежа  и случаи на нередовно водоснабдяване. 

 
 
 

  



  

         Канализация и пречиствателни съоръжения  
 

          Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг са пречка за изграждане на 
централна канализация. Предвидено е тя и  третирането на отпадните води да се осъществяват в две 
форми: 
o     Групиране на обектите и изграждане на обща канализация и общи пречиствателни съоръжения: 
          Хотелите „Простор“, „Морени“, „Аглика“, Спортната база на „Александър логистик“ ЛТД, хотел  
„Еден“  обектите, намиращи се в района на хижа“ Алеко“  и V-та лифтова станция „Симеоново-Алеко“; 
ВПД “Витоша“ и Горски дом на ДЛС „Витошко – Студена“;  хотел ресторант  „Златните мостове“, Базата 
на МВР, Геомагнитната станция,  сградата на Управлението на парка; за хотел – ресторант „Копитото“,  
Телевизионната кула и ГЛС „Копитото“; за обектите прилежащи на  лифтова станция „Бай Кръстьо“.  
o     Индивидуални дворни мрежи и  пречиствателните съоръжения 
          Пречиствателни станции имат: Мотел-ресторант „Тихият кът“, Специализираният 
рехабилитационен център „Драгалевци“; Международния център по фирмено управление „Бистрица“; 
Хотел  „Хюндай“ , Спортна база „Академика“;  
          За останалите обекти са изградени, септични ями, повечето от които са в лошо състояние. 
            
           Сериозен е проблемът с пречистването на отпадните води за селата, попадащи в зоните за 
санитарна охрана на водоизточниците и най-вече за Кладница, Боснек, Чуйпетлово, които са във 
водосборния басейн на язовир „Студена“.  
 



      ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ  НА СГРАДИ 
 

         Строителството на територията на ПП “Витоша“ е локализирано на няколко места, по протежението 
на изградената вътрешно паркова транспортна инфраструктура, водеща началото си на довеждащата  
улична мрежа от Бояна, Драгалевци, селата Владая и Кладница.  
         Обединени от  общи елементи на урбанизация, са се формирали рекреационно – туристически зони 
в районите на „Алеко“, „Златните мостове“, „Селимица“ и бившите кариери над Владая. Реализираното в 
тях строителство, има туристическа насоченост, като включва обектите за подслон и настаняване, сграден 
фонд с обслужващо предназначение и обекти на  техническа инфраструктура. Тези зони заемат  важно 
място в качеството си на елементи на парковата територия, тъй като  са обект на концентрация на 
посетителския поток. Това своя страна предполага дейности, свързани с поддръжката, обслужването и 
развитието изградената инфраструктура 
          Застроената площ на реализираното в  Парка строителство представлява 0, 06 % от неговата 
територия. 

  

 
 

  



  

 

          ЦЕНТЪР „АЛЕКО“ 
 
          Намира се на 1800 м надморска височина, с транспортен достъп от кварталите  Драгалевци и 
Симеоново.   Притежава две основни функции: 

o База за туризъм и изходен пункт към  "Черни връх", "Резньовете", "Скопарник", "Лъвчето" и 
"Комините",  резерватите, местността "Меча поляна", "Каменната река", "Голямата грамада", 
реките Драгалевска, Стара, Янчовска и др.  

o Ски –център, притежаващ  условия за практикуване на зимни спортове. 
          По направление на център „Алеко” и в неговия обхват се намират хижите „Алеко“, „Сълзица“, 
„Здравец“, „Преспа“, „Прогледец“, хотелите  „Простор“, „Морени“, „Аглика“, „Еден“, „Хюндай“, 
„Ведра“, гостоприемница „Мотен“, спортна база на „Александър логистик“ ЛТД, обекти на обществено 
хранене, транспортна, спортна, техническа инфраструктура и др. Те са потенциален привлекателен 
център за посетителския поток,  което определя  територията  като особено чувствителна от гледна точка 
на негативно въздействие върху околната среда. 
          Общото физическото състояние на сградния фонд и техническата инфраструктурата в центъра, с 
изключение на няколко обекта – гостоприемница „Мотен“, хижа „Алеко“, Базата на ПСС, спортна база на 
„Александър логистик“, хижите „Сълзица“ и „Здравец“,  не е добро. Нещо повече, голяма част от 
обектите не функционират, а други – единствено в почивните и празнични дни. 

  



          ЦЕНТЪР "ЗЛАТНИ МОСТОВЕ – ОФЕЛИИТЕ - КОНЯРНИКА"  
 
          Заема територия  със  средна  надморска височина в  района на Офелиите 1 400 м. , с транспортен 
достъп  от квартал Бояна. Кабинковият лифт, осигуряващ достъп от квартал Княжево не функционира.  
           Центърът притежава качества и е подходящ както за туристическа дейност и  краткотрайни 
посещения, така и за по-дълготрайна почивка. С инсталираните ски влекове в местностите „Ветровала“ и  
„Офелиите“ е привлекателен за практикуващите  зимните спортове, особено за деца и начинаещи. На 
този етап не функционира съоръжението на „Конярника“. 
            На територията на Центъра са разположени хижите:  "Белите брези", "Септември", "Планинарска 
песен", "Борова гора", "Боерица", "Кумата", "Еделвайс", "Панчо Томов", "Малинка"; хотелите "Елица" 
„Звездица“  „Боерица“  и „Златни мостове”; бивша почивна станция „Рудничар“ и следните ведомствени 
почивни бази и хижи:  Съюз на българските композитори,  БРТ, На артистите, "ВПД Витоша", "Столична 
община", учебен център "Трендафила", На юристите,  Филхармонията и др. 
            Физическо състояние  - в широк спектър, от изцяло реновирани като „Рудничар“ и базата на 
юристите, през добре поддържани, до не функциониращи  и такива с недовършено от години 
строителство. 
 

  
  



           ЦЕНТЪР „ТИНТЯВА” 
 

         Заема територия със средна надморска височина  1600 м. , с  транспортен достъп от квартал Бояна, през м. 
„Златните мостове. На този етап, центъра има само качеството на  разпределител към  - върховете "Камен дел", 
"Ушите" и "Черната скала", "Боянски водопад", "Каменната река" в м."Кикиш", Владайска река и др. Обектите за 
настаняване, формиращи центъра, са предимно бивши ведомствени  бази и хижи - Хижа „Тинтява”,, 
„Есперанто”, "Камен дел", „Момина скала”, „Бор”, „Средец”, хостел „Родина”.  
          С изключение на хижа „Момина скала“ и едноименното заведение за обществено хранене и 
притежаващата признаци за обитаване хижа „Тинтява“, обектите не функционират, а някои  са в лошо физическо 
състояние и. Други като хижа „Бор“ изглеждат изоставени. 
  
          ЦЕНТЪР „ВЛАДАЯ-МЪРЧАЕВО”  
 

          Формиран е около изградената инфраструктура за изоставените каменни кариери над с. Владая и 
намиращите се по долината на Бистрата река  обекти за отдих. Достъпът до този център се осъществява по 
павиран път от с. Владая в много добро състояние, или по пешеходни алеи от с. Мърчаево. Територията е на 
неголяма надморска височина в плавно спускащи се склонове на запад. Владая е един от важните изходни 
пунктове за достъп до планината. 
         Центърът обхваща бившия профилакториум "Кремиковци", почивен дом "Водпроект", творчески дом на 
Института по кибернетика към БАН, детски лагер, база за краткотраен отдих на ДСО "Мрамор-Гранит", столова 
и склад на Каменни кариери, трафопост и склад на каменни кариери, компресорна станция и трафопост на 
кариера "Плочите" и сгради на кариера "1-ви май„ и др.. Всички те, с изключение на бившия профилакториум 
„Кремиковци“ – сега собственост на юридическо лице, базата на БАН, и частично – трафопост,  са изоставени, 
разрушени или в аварийно състояние. На практика центърът е изчерпан като функция.  

 
  



  

  

          ЦЕНТЪР "СЕЛИМИЦА„ 
 

          Единственият център от юг, с достъп от град Перник през село Кладница. Намира се на надморска 
височина 1300 м. Изходен пункт към високите части на планината  през „Рудничар“ към център „Златни 
мостове - Офелиите –Конярника“. Има добър потенциал за развитие, което се доказва и от реализираните 
инвестиции в зоната за изграждане на хотелите „Палавра“ и тези до вила „Кантона“ . Центърът обхваща още 
хижа „Селимица”, частните строежи в прилежащата и територия, Кладнешки манастир, детски лагер в м. 
„Танчовица“. 
          ОБЕКТИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ: 
         Те не  са пространствено обвързани с центровете , но имат елементи на урбанизация. 
СЕВЕРЕН ДЯЛ: 
 Княжевска и Боянска част, в т.ч. част от землището на Владая: хотел „Копитото “Телевизионна кула, горна 
станция на кабинкова въжена линия , мотел „Тихият кът“  Музей на мечката, Музей на совата, Музей на 
водното конче и другите  в м. „Дендрариума“ хижа „Иглика“, база за възстановяване „Минстрой“, ;„Металург“; 
терените със специално предназначение, хижа „Планинец“. 
Драгалевска  и Симеоновска част – Посетителски център, Воденичарски механи, Общинска болница за 
възстановяване, Драгалевски манастир, ,  долна лифтова станция бай Кръстьо – Голи връх, център 
„Софинвест“, хотел Монтана, хотел „Свети Георги“ и др.  
ИЗТОЧЕН ДЯЛ  - база „Академика“(хижа Физкултурник). 
Южна част –Ханче Ярема,  база в м. „Петрус“,  махали и др. 
СЕВЕРОЗАПАДЕН ДЯЛ -. Ловна резиденция „Витошко - Студена“ . 
 Сгради с технологично и обслужващо предназначение - сгради на горските стопанства,  базите на  „Пътища 
и съоръжения“, трафопостове,  Каменното здание, пречиствателна станция за питейни води – Рударци, 
пазачниците,  обслужващи  водохващанията от юг,  обектите със специално предназначение. 
 

 



изоставената пречиствателна станция 
Общинска болница - Драгалевци 

изоставената хижа “Бор” 
център Тинтява 



изоставения профилакториум  
при кариерите 
център Владая 

рехабилитираната хижа „Рудничар 
Център  

„Златни мостове–Офелиите-Конярника" 
 



информационно табло 
местност „Офелиите“ 



        ПРОМИШЛЕНОСТ   
          Дейности по производство на енергия: 
ВЕЦ „Студена” - Инсталирана мощност 800 kW, с водовземане  от язовир „Студена”. Водите на язовира се 
ползват още за водоснабдяване на Перник и още селища в зоната. 
ВЕЦ „Симеоново” - Инсталирана мощност 6280 kW с разрешен режим на водовземане от 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 Банкя. Преработените води постъпват във водоснабдителната система на София.  
ВЕЦ „Бояна” с мощност 1380 kW. Разрешеният режим на водовземане е 24 часа в денонощието, подчинен режим 
на питейно-битово водоснабдяване на София Използват се водите на река Боянска -водохващане  на к. 1730м. 
Преработените води постъпват във водоснабдителната система на София или в. Боянска.  
           Дейности по пренос и снабдяване с вода - В изпълнение на реформите в сектор „Водоснабдяване и 
канализация” през 2009 г. 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,  със 100% държавно участие. 
„В и К” ООД гр. Перник с обособена територия област Перник, смесено участие-държавно  и общинско.  
           Радиорелейни и телекомуникационни дейности и услуги-На територията на Парка, в м. „Копитото“, 
„Черни връх“ и др. са изградени обекти и мрежи и точкови обекти, предоставящи радиорелейни и 
телекомуникационни услуги. 
          Други основни за територията на ПП „Витоша“ стопански дейности преминаващи и в прилежащите на 
парка такива са свързаните   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 обекти от преработвателната промишленост.  
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