
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
 РАЗДЕЛ „КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА"  
(Т. 1.16 - Т. 1.20)  - ТРЕТИ МОДУЛ  

ЛАНДШ. АРХ. ПЛАМЕН НЕНОВ 
ЕКСПЕРТ ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ, СПОРТ, УСЛУГИ В ПП „ВИТОША“ 

1.16.7. ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ, СПОРТ, УСЛУГИ 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

18 - 19 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



 Настоящите 
анализи, изводи и 

заключения са 
направени на базата 

на теренни 
проучвания, 

информация от Д 
ПП „Витоша“, 

както и изработена 
„Специализирана 

карта на 
туристическата 
инфраструктура“ 

(2014 г.) със 
съответната база 

данни към нея. 



01. 03. 1872 г. - обявяването на първия НП в света „Йелоустон“    

27.10.1934 г. - обявяването на НП „Витоша“ 

2015 г. – Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“  



Новата сграда на хижа “Фонфон”,  
в строеж, пощенска картичка,  
архив ДПП “Витоша” 

Хижа “Фонфон”, 
останки, 

архив 2015 г. 

Хижа "Фонфон",  
архив ДПП “Витоша” 



архив ДПП “Витоша” 

2015 год. 



Множеството исторически данни за парка са свързани с гр. 
София, като столица на Р България и непосредствената й 
връзка с Витоша планина.  

ПП 
„ВИТОША“ 

КОНКУРСИ 

ЗИМНИ 
ОЛИМПИЙС

КИ ИГРИ  

ЕКОЛОГИЧНИ  
ИДЕИ 

ЗЕЛЕНА 
ВРЪЗКА 

ВИТОША – 
СТАРА 

ПЛАНИНА 



СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА 

социален 
феномен 

свободно 
движение 

връзка с 
природата 

качество 
на 

предлаган
ите услуги 

генератор 
на 

приходи 

 Съвременният облик на туризма, като социален феномен, обхваща не само свободното 
движение, но и оползотворяването на свободното време, както и основно средство за 
осъществяване на връзката с природата. Туризмът също така е важен и в икономически 
аспект, като генератор на приходи. Той стимулира и редица сродни отрасли (търговия, 
транспорт, реклама, производство свързано с туристическата локализация и др.).  



х. Острица 
ТД Филхармонията 

х. Боерица 

ПД Иглика 
х. Тинтява 

х. Бор 

Средец 

х. Водпроект 

 х. Септември; 
 х-л Елица; 
 х. Металург; 
 х. Брезовица; 
 х. Сълзица; 
 х-л Простор; 
 изоставени станции 

на лифтове; 
 и много други. 

Изоставените, нефункциониращи хижи, сгради и съоръжения водят до объркване на туристите !!! 
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Население на гр. София до 2013 г. 
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Прогноза за населението на София - столица 

1870 

2070 

2013 

2015 

19 000 

1 607 704 

1 309 600 

1 325 235 

 Друг факт, който влияе върху експлоатацията на парка е динамиката на демографските  
процеси в региона през годините. Най – динамично развитие търпи гр. София, като по време на 
обявяването на ПП „Витоша“ (1934 г.), населението на града е било от 287 100 жители, като към 
днешна дата (2013 г.) е 1 309 600 жители. За приблизително 80 г. неселението на столицата се е 
увеличило с  около 356%, като 1934 г. населението е било едва 22% от настоящото. 

*Посочените статистически данни са от НСИ (част „Население и демографски процеси“). 



Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) към ПП „Витоша“ 
през периода 14. 12. 2013 – 13. 12. 2014 г. 

35% 

63% 

2% 

Посещаемост на ПП "Витоша" за 1 год. /в %/ 

Пешеходци 

МПС* 

Велосипеди 

*Данните са от „Аналитичен доклад от мониторинг на туристическия поток в периода 14.12.2013 - 13.12.2014 г. „Извършване на 
социологическо проучване и мониторинг на туристопотока". 



Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) към ПП „Витоша“ през 
периода 14. 12. 2013 – 13. 12. 2014 г. по сезони. 
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Посещаемост на ПП "Витоша" по сезони /в %/ 

Пешеходци МПС* Велосипеди 
*Данните са от „Аналитичен доклад от мониторинг на туристическия поток в периода 14.12.2013 - 13.12.2014 г. „Извършване на 
социологическо проучване и мониторинг на туристопотока". 



ТУРИСТИЧЕСКА  
ИНФРАСТРУКТУРА  
И ЕЛЕМЕНТИ 

Туристически маршрути 

Мрежата от туристически 
маршрути е изградена според 

куполообразния релеф на 
планината и се състои от радиални 

и обиколни планински пътеки. 
Главните радиални планински 

пътеки водят от изходните 
пунктове Кладница, Мърчаево, 

Владая, Княжево, Бояна, 
Драгалевци, Симеоново, Бистрица, 

Железница. Ярема, Ярлово, 
Чуйпетлово, Боснек и яз. Студена 

до туристическите центрове и 
Черни връх. Обиколните пътеки 

свързват почивните домове, 
хижите, заслоните, хотел-

ресторантите, КО и др.  

На базата на изработената през 
2014 г. „Специализирана карта на 
туристическата инфраструктура“ 
от «Геокад 93» ЕООД, са заснети 

туристическите елементи и  
инфраструктура. 

За периода 2006-2014 г., 57,9 % от 
финансовите средства са за 

архитектурни елементи.  



Туристическа 
инфраструктура 

Места за 
краткотраен 

отдих 

Места за 
настаняване 

и подслон 

Места за 
спорт и 

развлечения 

Допълните
лни 

туристичес
ки услуги 

Маршрути 
и пътеки 

“Специализирана карта на туристическата инфраструктура“ 

Разработване на специализирана карта и регистър на 
туристическата   инфраструктурата в ПП Витоша 2013 – 2014 г. 
Извършено е заснемане на туристическата инфраструктура, в 

ГИС формат. Заснетите видове обекти са пътеки, алеи, 
паркинги, сгради, съоръжения, основи на сгради, заслони, 

беседки, естради, пейки, маси, детски съоръжения, 
шезлонги, чешми, информационни табла, насочващи табели, 

стълбова маркировка и др.  Дефинирани са точни 
разположения на стотици обекти на територията на парка. В 

резултат на постигнатото ДПП „Витоша“ разполага с 
подробен списък на разположените елементи на туризма и 

тяхното състояние.  







№ ОБЕКТ № 8 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

КО и система от дървени мостчета на р. Танчовица преди 
разклона за Кладнишки манастир 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна червен 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 

информационна обезпеченост - 
съдържание, представяне: 

незадоволително / да се подобри / 
добро  

добро 

7 състояние на пътека, КО и др.:                       
лошо / задоволително / добро добро 

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други * 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не палене на огън 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): 

Нов КО с маса и пейки и система от мосчета. Нагоре и надолу 
по течението на реката има редица КО, мостчета и др. в 

добро състояние 
18 препоръки: * 





Туристически маршрути и пътеки 



Туристически маршрути и пътеки 

> 700 км без покритие 
Останалите са: 
 Опесъчени; 
 Макадам;  
 Паваж; 
 Асфалт; 
 Бетон;  
 Плочи;  
 др. настилки. 

По отношение на 
състоянието, 
в добро и отлично са около 
75 км. 

Средна ширина 1.8 м. 

Стълбова маркировка около 60 км. 



Информационна обезпеченост 

Въпреки липсата на единна концепция, за информационно обезпечаване на парка с цел 
улесняване движението на туристопотока и неговото ефективно управление, общото 
състояние на информационната система в парка е на високо общо ниво. Малки изключени 
правят, случаи на вандализъм относно табла, табели, стълбова и друга маркировка. Единични 
случай са и пострадалите от атмосферни условия, информационни елементи. 



Информационна обезпеченост 



Паркова мебел - беседки, маси, пейки, кошчета, перголи и други 

Беседки  > 88 
Маси и пейки   > 450 
Детски съоръжения > 50 
Естради > 7 
Паметници > 19 
Мостчета > 150 
Заслони > 48 



Паркова мебел - беседки, маси, пейки 



ПРАКТИКУВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

Алпинизъм и скално катерене 

Планински велотуризъм  

Безмоторното летене 

Свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и фриистайл ски 

Ски туризъм 

Конен туризъм 

Спелеология, спелеотуризъм 



• Стратегия за развитие на алпинизъм и скално катерене в ПП „Витоша“ и описание на маршрути за 
практикуване – по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”.  
• Концепция за развитие на безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм) в ПП „Витоша” – по 
Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 
• Концепция за развитие на свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и фриистайл ски на 
територията на ПП „Витоша" - по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП 
„Витоша". 
• Проект „Разработване на стратегия за развитие на конен туризъм в ПП „Витоша“ и описание на маршрути за 
практикуване” по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 
• Проект: „Разработване на стратегия за развитие на планински велотуризъм в ПП „Витоша“ (вкл. даунхил) и 
описание на маршрути за практикуване” по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление 
на ПП „Витоша”. 
• Стратегия за развитие на спелеологията в ПП „Витоша“ по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-498 
„Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша”. 



Основни нарушения свързани с туризма: 
- палене на огън на нерегламентирани места  (масово); 
- недобросъвестни туристи (вандализъм) относно парковата 
мебел и информационната обезпеченост(частично); 
- битови отпадъци от посетители (частично);  
- паркиране на нерегламентирани места (масово); 
- бране на билки цветя и други растения; 
- неподдържани пространства около сгради (хижи, и др.); 
- и други дребни нарушения, които остават безнаказани. 



 Степента на изпълнение на мероприятията (част от тях свързани 
с туризма, спорта и отдиха) за постигане на главните приоритети в 
зависимост от размера на бюджетните средства, е показано в табличен 
вид. В таблица „Постигане на приоритетите на Плана за управление на 
Природен парк „Витоша” 2005-2014 година” е представен детайлен 
преглед на изпълнението по определените приоритети на Плана за 
управление. Степента на изпълнение на съответните програми е 
идентифицирана чрез метода на „светофара”, като отделните приоритети 
и дейности са оцветени спрямо това да ли са изпълнени,  дали са частично 
изпълнени или не са изпълнени. 

 Анализирани са дейностите, извършени през периода 2005-2014 
година и е анализирано тяхното финансиране за изследваните години. В 
следствие на тези анализи са идентифицирани слабости и проблеми при 
извършването на проектите и програмите по шестте приоритета от Плана 
за управление на парка. Направени са предложения за тяхното 
преодоляване. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ В ПЛАНА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ  НА ДПП „ВИТОША“ - 2005-2014 г. 



? 

? ? 

Предстои решаването на 

редица проблеми, относно 

дейностите свързани с 

туризма, рекреацията и 

спорта в парка. 

относно  
маршрути  

относно  
бъдещи  
проекти  

други 
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