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„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  
ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.,  

ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И КАРТИ И 
РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА 

ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 
 

изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. 
_____________________________________________________                             ___________ 

 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.“ 

 
ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

за изпълнение на План-графика до Възложителя за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 г.  
с приложени  съпътстващи документи -  разработените Част 1: Описание и оценка на 

Природен парк „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и ограничения  от  
„Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  

за периода 2015-2024 г. 
 

 

София, 03.07.2015 г. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
АПУ Актуализиран План за управление 
АИС Археологическа информационна система 
БАН Българска Академия на Науките 
ВЕЕС Висш експертен екологичен съвет 
ДПП Дирекция на Природен парк 
ЕУП Екип за управление на проекта 
ГИС Географска информационна система 
ГБД Гео-бази данни 
ГСПл Горскостопански план 
Д „НСЗП Национална служба за защита на природата / Дирекция към МОСВ 
План‘1 План за управление на ПП „Витоша“ 
План‘2 Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 
EUNIS Информационна система на Европейския съюз за природата  
ЗБР Закон за биологичното разнообразие 
ЗС Заинтересовани страни 
ИАГ Изпълнителна агенция по горите 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 
КВС Карта на възстановената собственост 
КК Кадастрална карта 
ЛТУ Лесотехнически университет 
ЛУП Лесоустройствен проект 
МЗХ Министерство на земеделието и храните 
МКП Мониторингови пунктове  
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
НАИМ Национален археологически институт с музей 
НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 
НПО Неправителствена организация 
ОКС Обществен консултативен съвет 
ОП Общинско предприятие 
ПП Природен парк 
ПУ План за управление 
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 
ТП ДГС/ДЛС Териториално поделение Държавно горско/ловно стопанство 
УО Управляващ орган 
ЮЗДП Югозападно държавно предприятие 
GPS Глобална позиционираща система 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 
 
 

 
1. ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за изпълнение на План-графика до Възложителя и 

съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и 
разработените Част 1 и Част 2 от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за 
периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год. 

стр. 1 ÷ 30 
 

 
2. ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Проведени Срещи за изслушване 

⇒ 06.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 
администрация- Район Витоша, Столична Община; 

⇒ 07.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 
администрация- Община Радомир; 

⇒ 07.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 
администрация на Община Перник; 

⇒ 08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 
администрация – Район Панчарево, Столична Община; 

⇒ 08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинската 
администрация на Община Самоков;  

⇒ 08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на Столична 
Община – направление „Архитектура и градоустройство“; 

 
 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Проведени Работни срещи на експертно ниво 
⇒ 12-13.05.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел 

"Характеристика на абиотичните фактори" (т. 1.8 - т. 1.11) – Първи модул; 
⇒ 09-10.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Биологична 

характеристика" (т. 1.12 - т. 1.15) – Втори модул; 
⇒ 18-19.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Културна и 

социално-икономическа характеристика" (т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул; 
⇒ 29-30.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Първа 

оценка" (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти модул 
 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: Проведена Работна среща на Научен съвет – 30.06.2015г. 
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Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя и съпътстващи 

документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, включително и разработените 
Част 1 и Част 2 от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ 

за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 год. 
 
Име: ланд. арх. Димитринка Иванова Берберова 
Позиция в екипа: Ръководител на Екипа 

 

Дейности: 
 

 
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  
Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП 
„ВИТОША“ 
1.2.Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с данни,  съществиващи в 
ДПП, ТП ДГС/ДЛС, НАИМ-БАН, НИНКН, от  Общинските администрации на общините 
на територията на ПП и от други заинтересовани страни и/или чрез директни собствени 
изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви  

⇒ Приоритизиране на нужната информация, въз основа на опита и добрите практики в 
интегрираното планиране на управлението на защитените територии. 

⇒ Оценка на качеството на съществуващата информация, спрямо изискванията на 
Заданието и изготвянето на анализ на пропуските. 

 

1.3.Изпълнение на Програма (схеми) за ангажиране на заинтересованите страни в 
процеса на изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за 
изработване на ПУ пред местните власти и общности. 

⇒ Отразяване на очакванията на заинтересованите страни, по отношение на техния 
принос към процеса и приемането на плана за управление, чрез избраните подходи за 
взаимодействие с тях (съгласно Встъпителния доклад) 
 

1.4.Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 
на ПП „Витоша“.  

⇒ Дейностите по разработване на ГИС компонентата към ПУ се изпълняват в 2 части: 
Проверка на актуалността на съществуващата ГБД в Дирекцията на  ПП „Витоша“ и 
нанасяне на резултати от актуализиращата инвентаризация (а) и разработване на 
изискуемите се по Задание бази данни и картен материал към ПУ(б) 

 
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  

⇒ Разработване на Част 0 – Въведение и Част 1: Описание и оценка на Природен парк 
„Витоша“; 
⇒ Характеристика на абиотичните фактори; 
⇒ Биологична характеристика – екосистеми и биотопи, растителност; 
⇒ Биологична характеристика – растителност /Гори/ Актуализираща инвентаризация на 
горските територии; 
⇒ Биологична характеристика – Флора; 
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⇒ Биологична характеристика – Фауна; 
⇒ Културна и социално-икономическа характеристика  - Ползване на парка и на 
прилежащите територии, социално-икономически аспекти; 
⇒ Ландшафт; 
⇒ Състояние на компонентите на околната среда. 

Дейност No 3: Подготовка на Част 1 и Част 2 на Плана -  Първа и Втора оценка 
⇒ Изготвяне на ПЪРВА ОЦЕНКА на плана (екологична, социално-икономическа и 
потенциална стойност на ПП); 
⇒ Формулиране на ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ за екологично и 
социално-икономическо развитие на ПП „Витоша“, вкл. с оценка и ревизиране на 
Главните цели формулирани в План‘1; 
⇒ ВТОРА ОЦЕНКА - Ефект на ограниченията и Потенциални възможности на парка. 
 

ДОКЛАДНА ФАЗА 
Дейност No 4: Подготовка на Част 3, Част 4 и Част 5 на Плана за управление и на 
съответните приложения към него 

⇒ Разработване на Част 3 на ПУ - Функционално зониране на територията на ПП 
„Витоша“, норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите  и на 
мониторинга; 
⇒ Разработване на Част 4 на ПУ – Оперативни задачи и предписания за опазване и 
ползване. Определяне на  Приоритетите,  Програми за действие и Проекти, които да се 
прилагат за постигане на дългосрочните и оперативните цели на ПУ; 
⇒ Разработване на Част 4 на ПУ - Оперативни задачи и Средносрочен Работен план за 
първите 5 години на действие на Плана. План за първата година от действие на АПУ – 
Едногодишен оперативен план; 
⇒ Разработване на Част 5 - Преглед на изпълнението на целите и задачите   

Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, протоколи и др. 
приложения  

⇒ Тримесечни доклади за изпълнението на План-графика до Възложителя с приложени 
съпътстващи документи, доказващи изпълнението на конкретния етап, вкл. и 
разработените части на Плана за управление; 
⇒ Предварителни/Окончателни доклади/отчети от проучвания и изследвания в процеса 
на ПУ;    
⇒ Проект на Плана за управление; 
⇒ Проект на Плана за управление с отразени бележки от Общественото обсъждане за 
представяне  в Д ПП за внасяне в МОСВ; 
⇒ Документация от проведено Обществено обсъждане; 
⇒ СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и Справка за неотразените бележки и 
препоръки” за внасяне от Възложителя в МОСВ в едномесечен срок от датата на 
Общественото обсъждане. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност No 6:   Организация и провеждане на работни срещи, семинари,  консултации 
и на Обществено обсъждане  

⇒ Подготовка и провеждане на срещи с представители на заинтересованите страни от 
общините в района на ПП „Витоша“ за очертаване на визията и основните планирани 
дейности и проекти заложени в плановете им за развитие за програмния период 2014-2020  
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⇒ Организация и провеждане на работни срещи, семинари, обсъждания с 
представителите на Екипа за управление на проекта и с други експерти от ДПП, ИАГ, 
НСЗП-МОСВ, РИОСВ, представители на заинтересовани страни от ОКС, и др. на 
резултати от раздели и части от АПУ, както и Проекта на Плана за управление; 
⇒ Обществено обсъждане на Проекта на Плана за управление, съгласно изискванията 
на Заданието; 
⇒ Отразяване на целесъобразните предложения от Общественото обсъждане; 
⇒ Внасяне на Проекта на План за управление чрез ДПП „Витоша“ за представяне пред 
ВЕЕС – МОСВ в срок до 28.10.2015 год.; 
⇒ Отразяване на Решенията и бележките от ВЕЕС – МОСВ; 
⇒ Внасяне на Проекта на План за управление  в МОСВ чрез ДПП „Витоша“  
  

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 
ФИНАНСИ 
Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси 

⇒ Мониторинг за вътрешен контрол съгласно Системата за управление на качеството, 
осъществяван чрез фигурата на „Упълномощен представител на ръководството“ – 
обучен одитор по системата ISO 9001-2008; 

⇒ Осъществяване на вътрешен независим контрол за верификация и валидизация на 
резултатите, чрез инструментариума „Научен съвет“ към Екипа разработващ ПУ; 

⇒ За изпълнение на горните основни дейности е разработена  специална „Програма за 
Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“, която включва конкретни 
дейности по етапи и видове дейности. 
 

 

Извършена работа по дейностите през периода: 
 

 
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  
Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП 
„ВИТОША“ 
 
1.2.Попълване   на   основните   празноти   в   информацията  с данни,  съществуващи в 
ДПП, ИАГ, ТП ДГС/ДЛС, НАИМ-БАН, НИНКН, от  Общинските администрации на 
общините на територията на ПП и от други заинтересовани страни и/или чрез директни 
собствени изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви  

⇒ Предоставяне на допълнителна информация от Дирекция на ПП „Витоша“ с Приемо-
предавателни протоколи No 7/20.04.2015 г. и No 8/26.05.2015 г., за попълване на 
липсваща информация;  писма от ТП ДГС „София“ – информация по изпълнение на 
ЛУП на ТП ДГС „София“ за територията на ПП „Витоша“ и от ТП ДЛС „Витошко-
Студена“ за извършени дейности през ревизионния период; данни за регистрирани 
археологически обекти от НАИМ-БАН, както и предоставена информация от 
НИНКН-МК за обектите на недвижимите културни ценности на територията на ПП 
„Витоша“ и в прилежащите територии. 

⇒ Изготвен е списък с необходими данни за допълнително набавяне от НИМХ-БАН. 
Избрани са най-важните параметри, свързани с изследването на климата на ПП 
„Витоша“ и е изпратена молба за ценова оферта за климатични данни и за снежната 
покривка в парка за периода 2005 - 2012 г. до НИМХ-БАН 

⇒ Събрана е научна литература и допълнителни карти и схеми от библиотеките на 
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МГУ „Св. Иван Рилски“ и СУ „Св. Климент Охридски“; 
⇒ Избран е актуален модел на релефа, по който ще бъде изготвена геоморфоложка 

карта; Използване на актуални данни за наличие на рискови геоморфоложки 
процеси – свлачища, срутища, лавинни улеи и др. 

⇒ За попълване на липсваща информация за хидрохимичния статус на водните тела в 
парка, от 14 водни тела категория „реки“ в пресечните им точки с границите на парка 
и 2 водни тела категория „езера“ са взети водни проби на 1-4 Април 2015 г., а на 20 
Май 2015 г. и от 6 карстови изворни водни тела, като на терена в общо 23 контролни 
пункта са определени географските координати с GPS/GIS controller TL 30, измерени 
са температура, рН, електропроводимост и е фиксиран разтвореният кислород, а във 
взетите водни проби са определени в лабораторни условия по стандартни методики 
съдържанието на разтворен О2, БПК5, Перманганатна окисляемост, неразтворени 
вещества, твърдост, NH4

+, NO3-, PO4
3-, SO4

2-, Cl-, Na+, Pb, Cd, Mn, Zn и иригационен 
коефициент, необходими за раздел 1.10.2 „Хидрохимия“; 

⇒ Допълнена е информацията за водохващанията и разрешителните за тях, 
водоснабдителните мрежи, санитарно-охранителните зони, канализационните 
системи и пречиствателните съоръжения от посочените по-горе източници на 
информация и на терена е потърсено наличието или отсъствието им. Набавен е набор 
от параметри за климатичен анализ. Данните са събрани, организирани в табличен и 
графичен вид, и представляват дългогодишен период за сравнение с актуални данни. 
Във връзка с празнотите в базата данни е изготвен списък с най-важните показатели, 
които да бъдат поръчани от НИМХ-БАН и които да представят актуалните 
особености на климата през последните две десетилетия; 

⇒ Анализирани са детайлно факторите за формиране на местния климат: 
физикогеографски фактори, радиационни фактори, атмосферно-циркулационни 
фактори. Информацията е подкрепена от карти и хипсографкса схема. 

⇒ Изследвани са елементите на климата, включително: тяхното значение за 
формирането на цялостния климат; взаимовръзки и зависимости между 
климатичните елементи; средни, максимални и минимални стойности, амплитуди, 
режими и др.; значение на елементите за агроклиматичния потенциал на планината 
(вегетационен период). Анализът е подкрепен с данни от измервания за 
многогодишни периоди за елементите на климата – в табличен и графичен вид; 

⇒ Иницирано е проучване за характерните климатични тенденции и промени за 
територията на ПП „Витоша“; 

⇒ Прегледана и систематизирана е наличната ГИС информация, свързана с геологията, 
релефа и хидрологията; 

⇒ Представеният модел на релефа (разделен на 42 фрагмента) е обединен и подготвен 
за морфографските и морфометрични анализи; 

⇒ Направени са следните карти: 
o Карта на наклоните 
o Карта на изложението 
o Модел на релефа 
o Карта на контролните пунктове за оценка на състоянието на водните 

тела (реки, езера и карстови извори) в парка по физико-химични 
показатели за качество 

⇒ Отбелязани са маршрути за теренни наблюдения и верификация на данните за 
геоморфологичната характеристика– каменни реки, морета, речни долини, тераси, 
наносни конуси, свлачища, срутища, сипеи, лавинни улеи, карст и пещери; 
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⇒ Проучени са допълнителни източници на информация за раздела „Хидрология и 
хидрография“; 

⇒ Уточнена е логическата структура, по която ще се разработи хидроложката 
характеристика на ПП „Витоша“. Основните раздели са разработени, с изключение 
на частта за водни запаси на снежната покривка, както и характеристика на 
генетичната структура по височинни пояси; 

⇒ Подготвени са таблици от всички експерти от раздел „Абиотични фактори“ за 
първоначална екологична и социално-икономическа оценка; 

⇒ От 14 водни тела категория „реки“ в пресечните им точки с границите на парка. и 2 
водни тела категория „езера“ са взети 17 водни проби на 1-4 Април 2015 г., а на 20 
Май 2015 г. са взети водни проби от 6 карстови изворни водни тела, като на терена в 
общо 23 контролни пункта са определени географските координати с GPS/GIS 
controller TL 30, измерени са температура, рН, електропроводимост и е фиксиран 
разтвореният кислород, а във взетите водни проби са определени в лабораторни 
условия по стандартни методики съдържанието на разтворен О2, БПК5, 
Перманганатна окисляемост, неразтворени вещества, твърдост, NH4

+, NO3-, PO4
3-, 

SO4
2-, Cl-, Na+, Pb, Cd, Mn, Zn и иригационен коефициент. Резултатите са оформени в 

таблици и е направена оценка на състоянието на изследваните водни тела по физико-
химични показатели за качество съгласно Нредба Н 4/23.09 2014; 

⇒ Направена е оценка на пригодността на водата от изворни, речни и карстови 
водохващания за захранване на чешми на територията на парка по Наредба 9/2001, 
2011; 

⇒ Посетени са районите със санитарно охранителни зони, водохващания и 
водоснабдителни мрежи; 

⇒ Посетени са териториите, в които трябва да има канализационни системи, 
пречиствателни съоръжения и е констатирано тяхното наличие или отсъствие; 

⇒ Актуализиран и допълнен е Предварителния отчет върху Актуализацията на плана 
за управление с резултатите от теренната работа и анализите на взетите водни проби 
от речни, езерни и карстови водни тела; 

⇒ Подготвени са приложения от таблици с резултати и оценки за СВИТЪК I: 
ПРИЛОЖЕНИЯ-ТАБЛИЦИ И СПИСЪЦИ и подробни резултати от проучвания и 
изследвания в процеса на разработване на Плана за Сборник „Абиотични фактори“; 

⇒ През юни 2015 г. бяха проведени полеви изследвания на реки на територията на ПП 
„Витоша“ за фитобентос и бе определено екологичното им състояние по биологичен 
елемент за качество фитобентос по методиките на Наредба Н-4; 

⇒ За отчетния период (април – юни 2015г.) са извършени дейности по теренното 
пробонабиране от избрани реки на територията на ПП „Витоша” за макрозообентос. 
Посетени са реките: р. Бистришка над с. Бистрица, р. Драгалевска при Драгалевски 
манастир, р. Владайска при Златните мостове, р. Боянска над Боянски манастир. От 
всяка река са взети проби чрез ръчна хидробиологична рамка, съобразена със 
стандарт EN ISO 10870:2012. На всяка станция за пробонабиране са отчитани 
различни физикохимични, хидроморфологични и хидробиологични параметри, 
съгласно стандартизирания протокол, използван в системата на МОСВ, както следва: 

⇒ Измерване на основни физикохимични параметри: електропроводимост, разтворен 
кислород и кислородно насищане, активна реакция, температура на водата; 

⇒ Описание на реката, вкл. крайбрежната водосборна област, засенченост, дънен 
субстрат, водна и крайречна растителност, скорост на водата и др.; 

⇒ Таксономичен състав на макрозообентоса (до ниво, което е възможно да се определят 
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на терен), предварителни данни за обилието и екологичното състояние, определени 
според Биотичен индекс. 

⇒ Пробонабирането от всяка река е извършено съгласно „мултихабитатен метод” 
съгласно стандарта БДС EN ISO 16150:2012. Събирани са по 10 отделни сбора, 
обединени в обща проба. Десетте сбора са събирани от възможно най-разнообразен 
тип микрохабитати: каменисто дъно, чакълесто дъно, пясъчен субстрат, потопени 
растения, вирове и други. Пробите са фиксирани на терен с етанолов разтвор, 
надписани, етикетирани и приготвени за лабораторен анализ. 

⇒ Допълнена е наличната информация за извършваните почвени проучвания на 
територията на НП „Витоша” с оглед обобщаване и класификация на почвените 
типове в парка съгласно World Reference Base for Soil Resources; попълване на 
информацията за техния генезис и факторите, които обусляват тяхното 
разпространение. 

⇒ Допълване на наличната информация за провежданата в миналото минно-добивна 
дейност на територията на Парка. Оценяване на състоянието на почвите от 
засегнатите територии.  

⇒ Взимане на почвени проби от ски писта „Витошко лале” и две контролни проби от 
ненарушена планинско ливадна почва. 

⇒ Проучени са на терен съществуващите противоерозионни съоръжения, техническите 
им характеристики и тяхното състояние.  

⇒ Проучване на допълнителни източници на информация свързани с Комплексен 
мониторинг. Разработена е част от програмата за „Биологично разнообразие“; 

⇒ Проведени са 6 командировки за обследване на екосистемите, природните 
местообитания и растителността в ПП със следните маршрути: 1. кв. Княжево – м. 
Бялата вода – Карпузов валог – кв. Княжево; 2. м. Златните мостове – х. Момина 
скала – х. Тинтява – м. Златните мостове; 3. Тихия кът – Златните мостове – х. 
Здравец – х. Кумата – Златните мостове; 4. яз. Студена – м. Турчината – м. Живата 
вода – с. Боснек; 5. с. Чуйпетлово – м. Меча чешма – Царнел – Голяма главаница – 
Банков рид – ДЛС Витошко-Студена; 6. с. Чуйпетлово – Остро бърдо – с. Ярлово – 
Шумнатица.  

⇒ Извършена е актуализираща инвентаризация на терена в периода 25.05 – 26.06.2015. 
Събрана е информация за изведените на територията на парка сечи и залесявания в 
рамките на подотделите по актуалните ГСПл от 2008 и 2009 г.; 

⇒ В резултат на проведено маршрутно лесопатологично обследване в района на ПП 
Витоша са избрани представителни насаждения за залагане на пробни площи. В тях 
са установени степените на увреждане и е събран необходимия материал за 
установяване на важните насекомни вредители и гъбни болести. С преслеров свредел 
са взети проби от подходящи моделни дървета за провеждане на дендроклиматични 
анализи. Те се разпределят както следва: 

Черен и бял бор: Подотдел  1053-х  (N 42° 36' 6.23"  E 23° 21' 43.54") 900 м.н.в.  – 23 бр. проби; 
Бяла мура: Подотдел  1070 -л (N 42° 35' 39.89" E 23° 17' 35.30") 1800 м.н.в.         – 11 бр. проби; 
Зимен дъб: Подотдел  1097-з (N 42° 38' 10.38" E 23° 13' 13.94") 1000 м.н.в.           – 13 бр. проби; 
Бял и черен бор: Подотдел 1001-щ (N 42° 39' 6.23"  E 23° 13' 12.54") 750 м.н.в.   – 24 бр. проби; 
                                                                                                                              Общо: – 71 бр. проби 
⇒ Екипът по „Флора“ е провел през м.юни теренно-проучвателни дейности за 

попълване празноти в познанието за водорасловата флора, лишеи, гъби, висши 
растения в т.ч. мъхове и лечебни растения. 

⇒ Екип „Фауна“ през периода май-юни е провел проучвания на терен за уточняване и 
допълване на списъци, видове с консервационно състояние, оценка на състоянието 
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на местообитанията на видовете безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, птици, 
бозайници, ловна фауна. 
 

1.3.Изпълнение на Програма (схеми) за ангажиране на заинтересованите страни в 
процеса на изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за 
изработване на ПУ пред местните власти и общности. 

⇒ Поддържане на Сайт (www.pu-vitosha.com) за договора с предмет: „Актуализация на 
плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г., вкл. 
разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк 
„Витоша“ – попълнен календар на събитията: работни срещи, семинари, приети от 
Възложителя I-ви и II-ри (преработен) тримесечни доклади, Предварителен отчет от 
проучвания в процеса на разработване на АПУ, Програми, списък на поканени и 
Презентации от резултатите при направените проучвания от Екипа по раздели и части 
от Актуализацията на плана за управление - представени на Работните срещи на 
експертно ниво през периода на Тримесечния доклад за периода 01.04-30.06.2015 г., 
както и протоколи от проведените работни срещи, придружени с Присъствени листа 
на участниците. Работните срещи са отразени със снимков материал. 

⇒ Поддържане от страна на Изпълнителя на връзка със звеното за публична 
комуникация в Дирекцията на ПП „Витоша” и УО на ОПОС-МОСВ и други звена и 
отдели, свързани с дейността на ПП „Витоша“ в МОСВ, които са в помощ на 
дейността на екипа разработващ  Актуализация на ПУ на ПП „Витоша”. 

⇒ Проследяване на Сайта резултатите от Въпросник за проучване на мнението и 
отношението на заинтересованите страни към защитената територия ПП „Витоша“. 
Въпросникът отразява очакванията на ЗС по отношение на техния принос към 
процеса и приемането на АПУ. 

⇒ Провеждане от страна на „Пролес Инженеринг“ ООД с участие на експерти от ЕУП 
на Дирекцията на ПП „Витоша“ на  срещи за изслушване с общинските, районни и 
кметски администрации, представители на общинските съвети в началния етап на 
АПУ, за очертаване на визията и основните планирани дейности за развитие свързани 
с Природен парк „Витоша“ и Прилежащите му територии. 
 

1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 
на ПП „Витоша“.  

 
⇒ В предоставените пространствени ГИС данни от Дирекцията на ПП „Витоша“,  

специално внимание е отделено на геоложките слоеве и данните отнасящи се за 
релефните форми. 

⇒ Предоставени са координатите на 23 контролни пункта от речни, изворни и 
карстови водни тела на експерта по ГИС и е изработена карта на Парка с нанесени 
местоположенията на точките на пробовземане. 

⇒ Работа по финализиране създаването на единен цифров модел за нуждите на АПУ на 
ПП „Витоша“; 

⇒ Изработване на ГИС-слоеве и картен материал по Част 1 от ПУ. 
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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  

⇒ Разработване на Част 0: Въведение и Част 1: Описание и оценка на Природен парк 
„Витоша“. 
 

Характеристика на абиотичните фактори 
⇒ Теренно-проучвателната работа е извършена за избор на обекти за валидиране и 

допълване на информацията за геоморфоложките процеси на територията на ПП 
Витоша- каменните реки, каменното море под в. Камен дел, каменните грамади под 
Черни връх, лавиноопасните зони, районите с действащи и затихнали свлачища, 
както и следите от антропогенна дейност – каменните кариери в западната част на 
Витоша, както и Боснешкия карстов район (входовете на някои от пещерите и 
карстовите извори). 

⇒ От 14 водни тела категория „реки“ в пресечните им точки с границите на парка и 2 
водни тела категория „езера“ са взети водни проби на 1-4 Април 2015 г., а на 20 Май 
2015 г. са взети водни проби от 6 карстови изворни водни тела, като на терена в общо 
23 контролни пункта са определени географските координати с GPS/GIS controller TL 
30, измерени са температура, рН, електропроводимост и е фиксиран разтвореният 
кислород, а във взетите водни проби са определени в лабораторни условия по 
стандартни методики съдържанието на разтворен О2, БПК5, Перманганатна 
окисляемост, неразтворени вещества, твърдост, NH4

+, NO3-, PO4
3-, SO4

2-, Cl-, Na+, Pb, 
Cd, Mn, Zn и иригационен коефициент, необходими за раздел 1.10.2. “Хидрохимия”; 

⇒ Посетени са местата за водохващания, водоснабдителните мрежи, санитарно-
охранителните зони, канализационните системи и пречиствателните съоръжения от 
посочените по-горе източници на информация и на терена е констатирано наличието 
или отсъствието им, а резултатите са отразени в раздели 1.16, 1.17 и 1.20.; 

⇒ Извършени са полеви изследвания на реки на територията на ПП „Витоша“ за 
фитобентос и зообентос, лабораторен анализ на проби, определяне на екологичното 
състояние по биологичен елемент за качество „фитобентос“ методиките на Наредба 
Н-4/2012, 2014, и „макрозообентос“ от всяка изследвана река са взети проби чрез 
ръчна хидробиологична рамка, съобразена със стандарт EN ISO 10870:2012.  за 
раздел 1.10.3 „Хидробиология“; 

⇒ Извършени са необходимите теренно-проучвателни работи за оценка на почвите, 
направена е аналитична обработка на получените резултати за почвите и са отразени 
в раздел 1.11.1 „Разпространение и характеристика на почвите“ и 1.11.2. „Почвени 
процеси“; 

⇒ Разработване на т. 1.11.2. Почвени процеси (ерозионни процеси) – подточка 1.11.2.1. 
Ерозионни процеси по вид и степен и подточка 1.11.2.2. Съществуващи 
протовоерозионни съоръжения и състояние; 

⇒ Взета от ски-писта „Витошко лале”  почвена проба (копка) за установяване на 
почвено замърсяване от туристически дейности в ПП „Витоша”. Взети почвени 
проби от почвен разрез за установяване на почвените параметри  на почва в алпийси 
и бореални ерекоидни съобщества; 
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Биологична характеристика – Екосистеми и биотопи, растителност 
⇒ Проведени теренни проучвания, в които са обследвани 13 природни местообитания 

от общо 32, които се срещат на Витоша. 
⇒ Изготвени окончателни списъци на екосистемите, природните местообитания (по 

Приложение 1 на Директива 92/43 ЕЕС и класификацията на EUNIS) и растителните 
съобщества (по Бондев 1991), срещащи се в ПП “Витоша”. 

⇒ Събрани са данни за състоянието на природните местообитания и растителни 
съобщества, степента на човешко въздействие върху тях, както и други фактори 
(сукцесионни процеси, здравословно състояние). В изследваните територии са 
идентифицирани местообитания 5130 Съобщества на Juniperus communis върху 
варовик, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco-Brometalia); 62А0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийски пояс; 6510 Низинни сенокосни ливади, 6520 Планински сенокосни ливади, 
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 8110 Силикатни сипеи от 
планинския до снежния пояс, 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, 9410 Ацидофилни 
гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea). В района на 
Шумнатица е установена много висока степен на обрастване на тревни и храстови 
съобщества на обикновена хвойна с бял бор (самосев). На територията на ДЛС 
Витошко-Студена в култури на бял бор е наблюдавано увреждане от корояди. Към 
изброените местообитания могат да се добавят още култури от бял бор, черен бор и 
бреза. Събрана е информация за разпространението на някои редки и 
консервационно значими растителни видове като различни представители на сем. 
Orchidaceae, Tragopogon balcanicus и др. 

⇒ Ревизирани са списъците на природните местообитания и растителните съобщества 
въз основа на проведените теренни наблюдения, както и обстойния преглед на 
материалите от проекта за картиране на природните местообитания от Натура 2000. 
В процес на развитие е работата по описване на екологичния статус на различните 
типове растителни съобщества в съответствие с предварително подбраните 
характеристики – разпространение, характерни видове и екологична структура и 
функции, актуално състояние (включва потенциални и/или налични заплахи), 
консервационно значение. 

⇒ Екосистеми и биотопи (природни местообитания) – точка 1.12.3. Баланс по природни 
местообитания – процентно покритие спрямо площта на парка, приоритетност за 
опазване и национално покритие и точка 1.12.4. Благоприятен природозащитен 
статус на природни местообитания; 

Биологична характеристика – растителност /Гори/ Актуализираща инвентаризация 
на горските територии, съгл. Заданието 

⇒ Събрана, анализирана /оценена/ и обработена е цялата предоставена от ДПП 
„Витоша“ информация за горите, в т.ч. шейп-файлове с цифрова и атрибутна 
информация. 

⇒ Направен е първоначален анализ – характеристика на горскодървесната растителност 
в ПП „Витоша“, съгласно структурата на Заданието. За база са взети данните от ЛУП 
/инвентаризацията на ТП ДГС „София“, 2009 и ТП ДЛС „Витошко –Студена“,2008 г. 
За целта същите са обработени и събрани в единна атрибутна база данни, 
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съответстваща на графичната за територията на Парка. 
⇒ Направено е описание на горите от прилежащите на ПП горски територии (зона с 

ширина между 1 и 2 км, включваща цял отдел) – таксационна характеристика, по 
изискванията на Заданието за разработване на ПУ на ПП Витоша, на база данните от 
актуални ГСПл/ЛУП/инвентаризацията на ТП: ДГС „София“, ДЛС „Витошко-
Студена“, ДГС „Самоков“ и ДГС „Радомир“. 

⇒ Получена и обработена е информация от ЮЗДП - ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС 
„Витошко - Студена“ за изведените сечи и други дейности през периода 2005-2014 
година в изпълнение на лесоустройствените проекти за частите попадащи в ПП 
„Витоша“ (по видове сечи, по насаждения, по извадена дървесна маса по сортименти 
и по дървесен вид) – извлечение от Регистъра на изведените сечи; извършени 
залесявания по вид, почвоподготовка и дървесен вид; регистрирани нарушения; 
ловно-стопанска и  противопожарни дейности; 

⇒ Изготвени са сравнителни таблици за реализацията на ползванията по основни 
видове сечи – възобновителни, отгледни и санитарни за територията на ПП, спрямо 
проектите за двете съставляващи парка стопанства от 2009 год. и от тези, които са ги 
предшествали, т.е за целия ревизионен период 2005 - 2014 год. Същото е направено и 
за залесяванията. 

⇒ Събрана е необходимата база от данни за многогодишните месечни температури на 
въздуха и месечни валежни суми в района на ПП „Витоша“, която ще бъде 
използвана при съставяне на многофакторни регресионни уравнения за 
дендроклиматичните анализи. 

⇒ Важен стресов фактор за дървесната растителност в района на ПП „Витоша“ е 
промишленото и транспортно замърсяване, което се дължи на непосредствената 
близост на парка до многомилионния град София. За извършване на проучването в 
това направление са използвани данни за концентрацията на три замърсителя в 
атмосферния въздух (озон, азотни оксиди и серен диоксид),  както в крайградската 
част на ПП Витоша (м. Копитото), така и в няколко точки на София. Данните са 
осигурени със съдействието на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) от 
поддържаната от нея Национална автоматизирана система за контрол качеството на 
атмосферния въздух в реално време. Използвани са данни за периода след 2002 г. тъй 
като тогава започват работа първите автоматични пунктове от системата в 
проучвания район.  

Биологична характеристика – Флора 
⇒ Проведени през м.юни полеви изследвания на реки и торфища на територията на ПП 

„Витоша“, за които няма данни за водораслова флора. Изследвани са реките: р. 
Владайска в м. „Конярника”; р. Боянска (след Боянския водопад), р. Драгалевска на 
долната граница на парка; изворите и торфищата на р. Струма.   

⇒ Проучвания за попълване списъка на лишейната флора на територията на ПП 
„Витоша“; 

⇒ Направени са екологичните и социално-икономическа оценки на макромицетите в  
ПП ,,Витоша”. Подготвена е презентация за гъбите за Работната среща на 09.06. 
2015 г. Написан е краткият текст, съпътстващ тримесечния доклад. Проведена е 
една командировка (13 - 14.06.2015 г.) на територията на Парка. 

⇒ Направени са екологичните оценки на мъховете в  ПП ,,Витоша”; Подготвена е 
презентация за мъховете за Работната среща на 09- 10.06.2015 г.; Написан е 
краткият текст, съпътстващ тримесечния доклад; Проведена е една командировка 
(13. и 14.06.2015 г.) на територията на Парка 
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⇒ Проведени са теренно-проучвателни работи по заложения график на територията на 
Парка за проучване на висшите растения. Събрана е информация за направата на 
екологичните оценки за висшите растения в ПП ,,Витоша”; Подготвена е презентация 
за висшите растения за Работната среща на 09.06.2015 г.. Подготвени са материали за 
написване на краткия текст, съпътстващ тримесечния доклад.  

⇒ Допълване на данните за разпространението на консервационно значимите растения 
в ПП „Витоша“ при теренната работа. Проведени са теренни проучвания на 
територията на Парка със сборове на растения;  Представени са презентации по 
всички раздели по точка. 1.14. Флора на работната среща на 09-10.06.2015 г. 

Биологична характеристика – Фауна 
⇒ Безгръбначни животни 
⇒ През отчетния период е обработена събраната литература и беше добавена нова. 

Бяха изготвени фаунистичните списъци, които включваха предимно клас Insecta- 
разреди Coleoptera и Lepidoptera, и класовете Gastropoda, Bivalvia, Arachnida, 
Eutardigrada, Malacostraca и Maxillopoda,. В процеса на изготвяне на фаунистичен 
списък е възможно да бъдат допълнени данните с литературните източници; 

⇒ В момента все още се обработват литературните данни за публикуваните видове и 
предстои да бъдат попълнени пропуските в базите данни; 

⇒ Извършено е едно теренно посещение в периода 04-08.06.2015 г.; 
⇒ Изготвен е първоначален доклад включващ част от установените видове с 

фаунистични списъци. Изготвен е списък с пещерни видове безгръбначни; 
⇒ Направена е Екологична оценка по определените в Заданието показатели. 
⇒ Риби 
⇒ Описано е богатството на таксоните (разпределени по семейства);   Брой на 

установените видове по групи; Обща информация за видовете с консервационен 
статус по семейства – по българско, международно законодателство, Червени 
списъци и др.; Обща информация за локални, български, балкански ендемити и 
световно застрашени видове; Степен на проученост; Видове, предмет на специални 
мерки и причини за това. Направена е Екологична оценка и Социално-икономическа 
оценка по показателите за  тях  

⇒ През м. април е извършена подготовка за работа на територията на ПП „Витоша“, 
включваща подготовка на оборудване, екипировка, персонални разрешителни за 
работа със специални уреди и средства на терен и в защитени територии. През 
периода май - юни, 2015 г. са извършени теренни изследвания върху 
ихтиокомплексите на територията на ПП Витоша.  

⇒ През периода май – юни е извършена лабораторно – аналитична работа върху проби, 
анализи и резултати от теренните изследвания. 

⇒ През периода април, 2015 – юни, 2015 г. са подготвени кратки текстове към раздел 
„Биологична характеристика”, презентации и участие в работна среща.   

⇒ Земноводни и влечуги 
⇒ Компилиране на ГИС слоеве за територията на Парка за целите на проучванията и 

отразяване на резултатите; 
⇒ Провеждане на теренни проучвания през м.юни съобразно биологията на видовете; 
⇒ Подготовка на кратък текст за Част 1 от План'2  
⇒ Птици 
⇒ Провеждане на теренни орнитологични проучвания. Изследванията са извършени в 

южните и високопланинските части (субалпийската зона) на ПП „Витоша“ в по-
слабо познати и проучени райони над селата Ярлово, Чуйпетлово, Боснек, Кладница 
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и Горна Диканя, както и терени източно от яз. Студена. Провеждани са наблюдения 
и в северните райони над Бояна, Драгалевци и Железница.  

⇒ При проведените проучвания основните насоки на работа са: осъвременяване на 
информацията за видовия състав и разпространението на птиците в ПП „Витоша“, 
установяване на консервационно значими видове птици, негативни фактори влиящи 
на орнитофауната в района.   

⇒ Бозайници 
Извършена е теренно-проучвателна работа в югозападните и североизточни части от 

територията на ПП „Витоша“. В резултат на проведените теренни проучвания чрез директни 
наблюдения или улов бяха регистрирани и картирани (чрез GPS координати) редица видове 
и техните местообитания от бозайната фауна в изследвания район, като: 
- Снежна полевка (Chionomys nivalis) – бяха картирани 2 колонии на вида, характеризирани са 
местообитанията им и са събрани данни за определяне на относителната им численост; 
-  Невестулка (Mustela nivalis minutus) - индиректно, чрез регистриране на екскременти или следи от жизнена 
дейност, в районите на регистрираните колонии на снежната полевка, бяха картирани 2 местонаходища на 
вида;  
- Дива коза (Ripicarpa rupicarpa balcanica) - картирани са местонаходища на вида и са наблюдавани 
екземпляри;    
-  Ръждива горска полевка (Clethrionomys glareolus) –уловени са екземпляри и са картирани местонаходища 
на вида;  
-  Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus) - уловен е екземпляр и е картирано местонаходище;  
-  Европейска къртица (Talpa europea) - картирано е местонаходище;  
-  Лисица (Vulpes vulpes) – по двата проведени трансекта е регистрирането присъствието на вида в зоната от 
1800 до 2010 м н.в.;  
-  Европейски вълк (Canis lupus) – регистрирани са следи по проведените трансекти над с. Чуйпетлово; 

⇒ За всички видове са налични GPS координати на местонаходищата, карти на 
регистрираните колонии, снимки на уловените индивиди, снимки на екскременти 
или други следи от жизнена дейност, доказващи присъствието на видовете. 

 
Културна и социално-икономическа характеристика    
Ползване на парка и на прилежащите територии, социално-икономически аспекти: 

 
⇒ Население и демографска характеристика 
⇒ Проучване и  актуализация по т.1.16.1.  Население и демографска характеристика  за 

целите на  План 2    
⇒ Собственост, Селищна мрежа, сгради и съоръжения, Техническа 

инфраструктура и Промишленост 
⇒ Приключен основния обем от проучвания  по т.1.4 - Собственост, т. 1.16.2. Селищна 

мрежа, т.1.16.3. Техническа инфраструктура и сгради и т.1.16.8. – Промишленост по 
предоставените документи и допълнителни източници на информация; 

⇒ Приключeни проучванията на терен (с малки изключения в южната част), свързани с 
инвентаризацията на строежите в границите на парка; 

⇒ Събраната допълнителна информация относно местонахождението, 
предназначението, техническите характеристики, собственост и вещни права е в 
процес на  допълване в регистъра на сградния фонд, от който се извежда 
диференцирана информация, съобразно Заданието и потребностите. 

⇒ Обобщена е базисната информация от проучвания, касаеща техническата 
инфраструктура на територията на Парка.  

⇒ Събрана е информация за издадените разрешения за ползване на водни ресурси.  
⇒ Актуализираната база от данни и констатации е систематизирана по раздели. 

Посочени са основни проблеми и тенденции с предложения за възможен подход към 
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разрешаването им; 
⇒ Протича процес на обмен на данни и координация с експертите от екипа. Протича 

работа по прецизиране, допълване и текстово редактиране на резултатите. 
⇒ Селско стопанство 
⇒ Събрана и обобщена наличната информация за сектора по обобщени показатели по 

отделните общини. Попълва се информация конкретна за територията на ПП. 
⇒ Превенция и борба с пожарите  
⇒ Анализ на събраната информация за съществуващите и планираните съоръжения с 

противопожарно значение от плановете за противопожарно устройство. 
⇒ Анализ на информацията за досегашно стопанисване на съоръженията с 

противопожарно значение, дейности по опазване на Парка от пожари, възникнали 
пожари на територията на Парка през ревизионния период. 

⇒ Лов, риболов, събиране на природни продукти  
⇒ Систематизиране на информацията в таблици, подготовка на карти схеми и др. с цел 

подготовка за следващ етап. Събиране на информация от различни източници. 
Запознаване и анализ на подадената информация от ДПП „Витоша“ относно проекти 
и дейности, имащи връзка с проучвания и данни за ловната фауна. Допълнени са 
данните за таксацията и динамиките на популациите, както и данните за извършени 
нарушения и щети (бракониерство, пожари, паша и др.) 

⇒ 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; 

⇒ Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
⇒ Дейност свързана с проучване, разработване на характеристика и оценки: Състояние, 

промени и тенденции, свързани с условията за отдих, природосъобразен туризъм, 
спорт и услуги в ПП Витоша. 

⇒ Дейност свързана с проучване, разработване на характеристика и оценки: 
Исторически и съвременните тенденции за развитието на туризма. 

⇒ Дейност свързана с проучване, разработване на характеристика и оценки:  
Туристическа инфраструктура и елементи. 

⇒ Дейност свързана с проучване, разработване на характеристика и оценки:  Практикуване 
на специфични видове спорт и туризъм. 

⇒ Направени са теренни проучвания и опис на посетените възлови за туризма точки в 
Парка, придружени със снимков материал. 

⇒ Анализиране на събраната информация и ГИС-база данни. Изготвяне и 
систематизиране на голяма част от информацията в табличен вид, графики, схеми и 
др.  

⇒ Описване на проекти, концепции, стратегии, становища и др. 
⇒ Информираност на обществеността за Природния парк и отношението към 

него 
⇒ Обобщаване на резултатите от социологическото проучване на общественото 

мнение, полустандартизираните интервюта с основни партньори и групи ползватели 
на ПП „Витоша” и фокус групите с местни жители от прилежащите територии на 
парка. Предоставени оценки по Част 1 „Първа оценка” от плана. (т.1.22 - т.1.24) 

⇒ Изготвяне на презентации за Работна среща за представяне резултатите и обсъждане 
на  раздел „Културна и социално- икономическа характеристика” на тема 
„Информираност на обществеността за ПП „Витоша” и отношението към него.” 

⇒ Посещения с цел проучване на информационните центрове на територията на парка - 
Детския екостационар  „Бели брези”, прилежащите към него музеи на совите, на 
водното конче и музей на мечката и Природозащитния информационен център 
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Витоша. Срещи със служители към тях за събиране на информация за изготвяне на 
материалите за презентацията. 

⇒ Поддържане на постоянна връзка със звеното за публична комуникация в Дирекцията 
на ПП ”Витоша”.  

⇒ Недвижимо културно наследство 
⇒ Подготовка, анализ за съставяне на специализирани карти на недвижимото културно 

наследство. Обработка на данните, получени от НАИМ при БАН и НИНКН. 
Извършена е част от теренната работа за установяване на актуалното състояние на 
НКН на територията на ПП. 

⇒ Нематериално културно наследство    
⇒ Събиране на информация и проучване на литературата, презентация за проблемите и 

тенденциите в областта на опазването и съхранението на нематериалното културно 
наследство, работа върху текста на приложението.; 

⇒ Набиране на информация за читалищата в принадлежащите селища; 
⇒ запознаване с публикациите по въпроса; 
⇒ Интервюта с читалищни дейци в Симеоново, Железница, Бистрица, Кладница, 

Владая, Княжево; 
⇒ Очертаване на основните проблеми, възможни дейности и проекти в областта на 

нематериалното културно наследство; 
⇒ Изготвяне на приложение към Част 1 културен календар на прилежащите селища и 

подробно описание на културните институции от прилежащите селища, имащи 
отношение към съхранението и опазването на нематериалното културно наследство 

⇒ Разработване на кратък текст за Плана за управление -  Част 1; 
⇒ Предоставяне на оценка към т. 1.22. Социална и икономическа оценка и  1.24.  по 

културни показатели; 
⇒ Подготвяне и изнасяне на презентация за нематериалното културно наследство с 

основни изводи и препоръки към този момент на изследването за работната среща 
на 18-19 юни 2015 г. за представяне на резултатите от раздел „Културна и социално-
икономическа характеристика”. 

⇒ Ландшафт 
⇒ Актуализирано е сегашното състояние на компонентите на ландшафта. Направен е 

анализ и описание на различните видове и подвидове ландшафтни единици. 
Актуализирана е информация в ГИС и е направена е ландшафтна карта за 
територията на ПП „Витоша”. 

⇒ Състояние на компонентите на околната среда. 
⇒ Анализът на качеството на атмосферния въздух на територията на ПП „Витоша“ е 

направен на базата от данни за района на „Копитото“ за периода 2009-2013г. 
Автоматичната измервателна станция за мониторинг на атмосферния въздух следи 
непрекъснато концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, озон, толуен, ксилен, 
бензен, въглероден оксид, ФПЧ  и метеорологични показатели, като температура на 
въздуха, относителна влажност, посока и скорост на вятъра, обща слънчева радиация.  

⇒ Разработен е компонент „Отпадъци“. Представени са основните постановки на 
Закона за управление на отпадъците, юли 2012 г., който въвежда изискванията на 
РДО 2008/98/ЕО, включително принципите „замърсителят плаща”, „разширена 
отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците.  

⇒ Мониторинг 
⇒ В разработената таблична форма за Комплексен мониторинг са включени 26 

природни местообитания, 2 висши растения, 4 вида мъхове, 5 вида лечебни растения. 
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Определени са местата за наблюдение на водораслите.  Предстои уточняване на 
лишеите, като обект на наблюдение и представителите на различни групи животни. 
От абиотичните компоненти, са съгласувани 14 реки с пунктовете за наблюдение и 2 
езера. Предстои, уточняване на местата за наблюдение на компонента  почва. 

⇒ За всички уточнени до този момент обекти за наблюдение, са посочени:  
показателите за наблюдение, място, методика, която ще се прилага, периодичност на 
наблюденията, изпълнители в т.ч. и външни и потока на информация. 

⇒ Като обект на мониторинг са предвидени следните местообитания, които са 
отбелязани на картата на ПП „Витоша“, като се ползва геоморфоложката подялба на 
планината: 

⇒ Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци-4060,4070,4080,5130  
⇒ Естествени и полуестествени тревни формации - 6110 ,6150, 6210, 6230, 62А0, 62D0, 

6410, 6510; 
⇒ Преовлажнени тресавища, калища и мочурища-7140  
⇒ Скални местообитания и пещери 8110, 8220, 8230  
⇒ Гори 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 91D0, 91Е0, 91Н0, 91М0 
⇒ Местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 
⇒ Местообитание 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo  
⇒ Местообитание 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp.  
⇒ Местообитание 5130 Съобщества от Juniperus communis върху варовик  
⇒ Местообитание 6110 Отворени калцефилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi 
⇒ Местообитание 6150 Алпийски и бореални тревни съобщества върху силикатни 

терени  
⇒ Местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) 
⇒ Местообитание 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен 

в планините 
⇒ Местообитание 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

(Scorzonerataria vilosae)  
⇒ Местообитание 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества (Планински-

Мизийски ацидофилни тревни съобщества) 
⇒ Местообитание 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 

(Molinion caeruleae)  
⇒ Местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)  
⇒ Местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
⇒ Местообитание: 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 

(Androsacetalia alpinae and Galeopsitalia ladani) 
⇒ Местообитание 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове  
⇒ Местообитание 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-

Scleranthion или Sedo-albi – Vernicion dillenii  
⇒ Местообитание 9110 9130 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum  
⇒ Местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum  
⇒ Местообитание 9150 Средноевропейски букови гори върху варовити терени от съюза 

Cephalanthero-Fagion 
⇒ Местообитание 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 
⇒ Местообитание 9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion по склонове, сипеи и 
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дефилета 
⇒ Местообитание 91D0* Мочурни гори 
⇒ Местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
⇒ Местообитание 91Н0* Панонски гори с Quercus pubescens  
⇒ Местообитание 91MO Балкано-Панонски церово-горунови гори 
⇒ От висшите растения обект на мониторинг са видовете: Lilium jankae и Trollius 

europaeus. Предстои уточняване на необходимостта от включване в комплексния 
мониторинг видовете Drosera rotundifolia,Gentiana lutea,Primula deorum,Epipactis 
palustris,Trolius europаеus, Lilium jankae,Salix pentandra и Arctostaphylos uva-ursi, 
които са били обект на наблюдение. 

⇒ За мониторинг на  водораслите  са определени р. Бистришка (долната граница на 
парка), р.Боянска (под х.Момина скала), р. Струма (долната граница на парка), р. 
Драгалевска (долната граница на парка), р.Владайска (долната граница на паркаКато 
обекти за  мониторинг се предлагат следните видове мъхове: Buxbaumia viridis: 
Hamatocaulis vernicosus: Brachythecium geheebii: Sphagnum fallax. 

⇒ От лечебни растения в комплексния мониторинг се предлагат следните видове  -
Gentiana lutea,Gentiana punctata, Arctostaphyllos uva-ursi,Salix pentandra  и Galanthus 
elwesii. 

⇒ За абиотичната част от програмата за Комплексен мониторинг са посочени: 
показателите за наблюдение, място, методика, която ще се прилага, периодичност на 
наблюденията, изпълнители в т.ч. и външни и потока на информация. Като обекти за 
мониторинг се предлагат реките: Струма,. Матница,. Рударщица, Мърчаевска, 
Владайска, Планинишка ,Боянска ,Куртова, Железнишка, Бистришка, Янчовска 
Симеоновска и Драгалевска и водните тела язовир Студена и Боянско езеро. 

 
Дейност No 3: Подготовка на Част 1 и Част 2 на Плана -  Първа и Втора оценка 

⇒ Попълнени са таблиците с „Първа оценка“, части по Климат, Климатични промени, 
Геология и геоморфология, Хидрология, Хидрохимия, Хидробиология и Почви 
(1.21.1, 1.12.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6 и 1.21.7), както и формите за социално-
икономическа оценка (1.22., 1.22.5., 1.23).  

⇒ Подготвени са презентации по Част 1 „Абиотични фактори“- обобщаваща 
презентация и по части „Климат и климатични промени“, „Геология и 
геоморфология“, „Хидрология“, „Хидрохимия“, „Хидробиология“, 
„Разпространение и характеристика на почвите“ и „Почвени процеси“. 

⇒ Подготвени презентации от Част1 за „Биологична характеристика“ за екосистемите, 
природните местообитания и растителни съобщества, за нисши и висши растения и 
лечебни растения; за безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, птици, бозайници и 
ловна бозайна фауна 

⇒ Изготвена екологична оценка за т.1.12. и т.1.13.1. на екосистемите, природните 
местообитания и растителни съобщества и др.таблици (т.1.22.5., 1.23. и 1.24.) от 
Първа оценка 

⇒ Изготвена екологична оценка и др. таблици (т.1.22.5., 1.23. и 1.24.) от Първа оценка 
за т.1.14. Флора, за нисши и висши растения и лечебни растения; 

⇒ Изготвена екологична оценка и др.таблици (т.1.22.5.,1.23. и 1.24.) от Първа оценка за 
т.1.15. Фауна, за безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, птици, бозайници и 
ловна бозайна фауна по показателите уязвимост, рядкост, естественост, типичност, 
размери и стабилност.  
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⇒ Извършена бе оценка на ограниченията и заплахите за бозайната фауна на ПП 
„Витоша“ с цел предприемане на мерки в рамките на 10-годишен план за управление 
на парка. Бяха дефинирани факторите и възможностите за ограничаване или 
отстраняване на влиянието на заплахите и ограниченията, като оценката се направи 
съгласно критериите  по т.2.3.1.  

⇒ Разработена Социална и икономическа оценка (т.1.22.) по изискващите се 
показатели; 

⇒ По т. 1.22.4.  Управление - от Първа оценка, е направен  анализ и оценка на 
проектите и дейностите от План‘1, които задължително трябва да бъдат предмет на 
оценка по отношение на ефективността на резултатите им за постигане на 
поставените цели. За всяка от посочените 5 цели по проекти и дейности е използван  
формулирания в План‘1 индикатор за ефективност, схемата за  преглед на 
изпълнение на плана и критерии за оценка. ДПП ежегодно представя в ИАГ отчети за 
дейността. С изключение на последните 3 години, в предишните отчети не се 
съдържа информация за това, какво е изпълнено от планираните задължителни 
дейности в План‘1. В отчетите се съдържа информация, която не позволява да се 
прилагат критериите за оценка, посочени в План‘1. Не може да се ползва и Схемата 
за преглед, тъй като основни етапи от нея не са изпълнени, като например – не е 
предавана формата за текуща отчетност с показатели: проект, участник, срок, 
състояние на изпълнението /представен отчет или се изпълнява в момента/, % на 
изпълнение, проблеми, действия за решаване на проблема. Не е проведен 
четиригодишен преглед на изпълнението на План‘1 и по тази причина, не са 
ревизирани целите, не са формулирани нови задачи и др.; 

⇒ Разработена Част 2: Дългосрочни цели и ограничения и Втора оценка от Част 2 –
т.2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели. 
 

Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, протоколи и др. 
приложения  

⇒ Подготвени са 3-месечни индивидуални отчети за периода 1.04.-30.06.2015 г. за 
разделите 1.8., 1.9., 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.11.1, 1.11.2, 1.16.3.1, 1.17.1 и 1.20;  

⇒ Подготвен е обобщен 3-месечен отчет за дейностите по „Характеристика на 
абиотичните фактори“ и „Социално- икономическа характеристика“ (1.16.3.1, 1.17.1 
и 1.20); 

⇒ Подготвени са кратки текстове към проекта за Актуализиране на плана за 
управление по разделите, в съответствие с поетите отговорности по заданието 1.8., 
1.9. 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.11.1, 1.11.2, 1.16.3.1, 1.17.1 и 1.20.; 

⇒ Актуализиран и допълнен е Предварителния отчет от проучванията за 
актуализацията на плана за управление с резултатите от теренната работа и 
анализите на взетите  водни проби от речни, езерни и карстови водни тела; 

⇒ Подготвени са приложения от таблици с резултати и оценки за Сборник 
„Абиотични фактори“; 

⇒ Подготвени са приложения от таблици и схеми за водохващания, канализация и 
пречистване на отпадъчни води за Сборник „Социално-икономически 
аспекти“ (1.16.3.1, 1.17.1 и 1.20); 

⇒ Подготвени са 3-месечни индивидуални отчети за периода 1.04.-30.06.2015 г. за 
раздел „Биологична характеристика“ по т.1.12., 1.13.1., 1.13.2., 1.13.3., 1.13.4., 
1.13.5., 1.14., 1.15. 

⇒ Актуализиран и допълнен е Предварителния отчет от проучванията за 
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актуализацията на плана за управление с резултатите от теренната работа по раздел 
„Биологична характеристика“; 

⇒ Подготвени са таблици и списъци и др. за СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ-ТАБЛИЦИ И 
СПИСЪЦИ и подробни описани и разработки за Сборниците: „Абиотични 
фактори“, „Биологична характеристика“, „Характеристика на горските територии и 
горска инвентаризация“ и „Социално-икономически аспекти“. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност No 6:   Организация и провеждане на работни срещи, семинари,  консултации 
и на Обществено обсъждане  

⇒ Участие  на експертите от екипа на 12 - 13.05.2015 г. в Работна среща на експертно 
ниво за представяне резултатите от т.1.8. до т.1.11. от ПУ на раздел 
„Характеристика на абиотичните фактори“ – Първи модул от Част 1 с презентация 
„Обобщен обзор на характеристиката на абиотичните фактори“, и индивидуални 
презентации за свършената работа и събраната информация за точки 1.8., 1.9. 1.10.1, 
1.10.2, 1.10.3, 1.11.1 и 1.11.2; 

⇒ Участие на експертите от екипа на 09 - 10.06.2015 г. в Работна среща на експертно 
ниво за представяне на резултатите от т.1.12. до т.1.15. раздел „Биологична 
характеристика“  - Втори модул; 

⇒ Участие на експертите от екипа на 18 - 19.06.2015 г. в Работна среща на експертно 
ниво за представяне на резултатите от т.1.16. до т.1.20. раздел „Културна и 
Социално-икономическа характеристика“ - Трети модул; 

⇒ Участие на експертите от екипа на 29 - 30.06.2015 г. в Работна среща на експертно 
ниво за представяне на резултатите от т.1.21. до т.1.24. раздел „Първа оценка“ - 
Четвърти модул; 

 

Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, протоколи и др. 
приложения  

⇒ Подготовка на Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя  
с приложени съпътстващи документи доказващи изпълнението на конкретния етап, 
включително и разработените Част1 и Част2 от Плана за управление на ПП 
„Витоша“ за периода 01.04 – 30.06.2015 година. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност No 6:   Организация и провеждане на работни срещи, семинари,  консултации 
и на Обществено обсъждане  

⇒ Провеждане на Срещи за изслушване с представители на заинтересованите страни 
от общините в района на ПП „Витоша“: Столична община – Район „Витоша“, Район 
„Панчарево“, Дирекция Архитектура и градоустройство – Столична община, област 
София град; Община Радомир, област Перник, Община Перник, област Перник, 
община Самоков, Софийска област,  за очертаване на визията и основните планирани 
дейности и проекти заложени в плановете им за развитие за програмния период 2014-
2020 г. и връзка с ПП „Витоша“; 

⇒ Подготовка, съгласуване с ДПП „Витоша“ и провеждане на Работни срещи на 
експертно ниво:  

⇒ Работна среща (двудневна) за представяне на резултатите от т.1.8. до т.1.11. раздел 
„Характеристика на абиотичните фактори“ – 12-13.05.2015 г.; 
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⇒ Работна среща (двудневна) за представяне на резултатите от т.1.12. до т.1.15. раздел 
„Биологична характеристика“ – 09 - 10.06.2015 г.; 

⇒ Работна среща (двудневна) за представяне на резултатите от т.1.16. до т.1.20. раздел 
„Културна и Социално-икономическа характеристика“ – 18 -19.06.2015 г.; 

⇒ Работна среща (двудневна) за представяне на резултатите от т.1.21. до т.1.24. раздел 
„Първа оценка“ – 29-30.06.2015 г.; 

⇒ Провеждане на работни срещи и консултации на Р-ля на екипа, ключови експерти 
и Управителя на „Пролес Инженеринг“ ООД  с Ръководството на Дирекцията на ПП 
„Витоша“, Р-л на ЕУП и експерти на ПП „Витоша“ за съгласуване и изпълнение на 
задачите.  

 
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 
ФИНАНСИ 
Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси 

⇒ Прилагане на Сертификат ISO 9001-2008 на „Пролес Инженеринг“ ООД; 
⇒ Прилагане на „Програма за Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“. 
⇒ Осъществяване на вътрешен независим контрол за верификация и валидизация на 

резултатите, чрез „Научен съвет“ към Екипа разработващ АПУ. 
 

Резултати: 
 

  
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА  
Дейност No 1: Подготовка и планиране на процеса по изготвяне на ПУ на ПП 
„ВИТОША“  
 
 1.2. Попълване   на   основните   празноти   в  информацията  с данни,  съществиващи в 
ДПП, ИАГ, ТП ДГС/ДЛС, НАИМ-БАН, НИНКН, от  Общинските администрации на 
общините на територията на ПП и от други заинтересовани страни и/или чрез директни 
собствени изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви  

⇒ Създадени бази от данни за основни компоненти и фактори на околната среда на 
територията на ПП „Витоша“ – въздух, климат, почви, води, флора и фауна, 
включително и от мониторингови наблюдения. 

 
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. 

⇒ Работещ Сайт (www.pu-vitosha.com) за документи и новини по договора с предмет: 
„Актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 
2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен 
парк „Витоша“ 

⇒ Проведени Срещи за изслушване с общинските, районни и кметски 
администрации на общините, представители на общинските съвети, ДАГ-
Столична община попадащи в границите на ПП „Витоша“  в начален етап на 
„Актуализация на плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 2015-
2024 г., за очертаване на визията и основните планирани дейности за развитие 
свързани с Природен парк „Витоша“ и Прилежащите му територии от 06.04.2015 г. до  
08.04.2015 г. по предварително съгласуван график на място в съответната община и 
район 
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1.4. Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията 
на ПП „Витоша“.  
 

⇒ В цифровия модел на територията са отразени в графичната и в атрибутивната база 
данни резултатите от актуализиращата инвентаризация, с отразени извършените 
дейности по горскостопанските планове на ДГС „София“ и ДГС „Витошко-
Студена“ на територията на ПП „Витоша“ 

⇒ Подготвени са ГИС-слоеве и картен материал към Част 0: Въведение и Част 1: 
Описание и оценка на Природен парк „Витоша“, включващи следните изготвени 
карти към „Актуализация на План за управление на Природен парк „Витоша“ по 
номера от Заданието: 

⇒ 18. Карта на селищните образования и вилни зони, намиращи се на територията на 
ПП „Витоша” и в прилежащите територии – М 1 : 50 000; 

⇒ 19. Карта на наличните и предвидените за изграждане преносни мрежи, 
трансформатори и други енергийни източници, водопроводни системи, водоеми, 
каптажи, пречиствателни съоръжения, канализационна мрежа, телефонизация, 
радиовръзки и телекомуникационни съоръжения, съоръжения, свързани осигуряване 
на противопожарна безопасност и други в ПП и прилежащите територии – м 1 : 
25 000; 

⇒ 20. Карта на съществуващата пътна инфраструктура – М 1 : 25 000; 
⇒ 21. Карта на земеделските земи по административна принадлежност и вид на трайно 

ползване – М 1 : 25 000; 
⇒ 22. Карта на туристическите маршрути и обекти, включва обекти свързани с туризма 

(места за краткотраен, дълготраен отдих и недвижими културни ценности) и опасни 
за туризма територии – М 1 : 25 000; 

⇒ 23. Карта на местоположението на териториите, свързани с минали дейности по 
рудодобив и управление на минералните ресурси – М 1 : 50 000; 

⇒ 24. Карта на ПП с прилежащите територии с фондова и административна 
принадлежност на териториите – М 1 :  50 000; 

⇒ 25. Карта на типовете ландшафти, с разпространението на основните типове 
ландашафти в ПП.  – М 1 : 25 000; 

 
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 

⇒ Подготвена  Част 0: Въведение; 
⇒ Подготвена Част 1: Описание и оценка на Природен парк „Витоша“ от 

Актуализирания план за управление на основата на резултати от проучвания и 
изследвания  в процеса на разработване на Плана за управление по точки и раздели 
от структурата на Плана за управление. 
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Характеристика на абиотичните фактори 
⇒ Подробно е проучена информацията за климатичните елементи в района на Витоша 

от литературни източници, справочници, доклади, анализи и др.  
⇒ Анализирани са основните елементи на климата, техните стойности, режими и 

специфики в границите на природния парк.  
⇒ Представеният модел на релефа (разделен на 42 фрагмента) е обединен и подготвен 

за морфографските и морфометрични анализи, като са отбелязани маршрути за 
теренни наблюдения и верификация на данните; 

⇒ Подготвени са следните карти: 
o Карта на наклоните 
o Карта на изложението 
o Модел на релефа 
o Карта на контролните пунктове за оценка на състоянието на водните тела 

(реки, езера и карстови извори) в парка по физико-химични показатели за 
качество; 

⇒ След направените теренни и литературни наблюдения, е направен изводът, че 
геоложката карта, представена от Дирекцията на ПП „Витоша“ е достатъчно 
подробна и актуална. 

⇒ Попълнени са празнотите в План`1 в информацията върху типологията, кодовете и 
хидрохимичния статус на водните тела в парка; 

⇒ На базата на получените резултати от анализите е направена оценка на състоянието 
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“.  

⇒ Пригодността на карстовите извори за питейни цели е оценена по Наредба 9/2001 с 
последно изменение от 2011 г. (ДВ, бр. 1/2011). 

⇒ Установено е, че по преобладаващата част от определените показатели, в 
съответствие със заданието, всички изследвани водни тела по пресечните точки с 
границите на парка, са в отлично състояние по физико-химични показатели за 
качество. Съдържанието на Na+ е по-ниско от Cl-, иригационният коефициент е висок 
(226- 406), което определя висока пригодност на водите за напояване. 

⇒ Изключение прави органичното замърсяване, оценено чрез БПК5, и съдържанието на 
амониев и нитратен азот, по които показатели за преобладаващата част от водните 
тела не може да се постигне добро състояние, по изискванията на Рамковата 
Директива за водата 2000/60/ЕС. Това налага да се обърне сериозно внимание на 
пречистването на отпадъчните битово-фекални води от всички обекти на територията 
на парка, преди заустването им във водоприемниците.  

⇒ Внимание заслужава и повсеместното замърсяване на речните, езерните и карстовите 
води с олово над нормите за питейно-битови цели; 

⇒ Установено е. че екологичното състояние на изследваните реки на територията на ПП 
„Витоша“ по биологичен елемент за качество „фитобентос“, по методиките на 
Наредба Н-4 е отлично. 

⇒ Установено е. че екологичното състояние на изследваните реки на територията на ПП 
„Витоша“ по биологичен елемент за качество „макрозообентос“, по определени от 
МОСВ методики, предварителни резултати, които са между добро и отлично 
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⇒ Обобщени и анализирани са резултатите от извършваните почвени изследвания на 
територията на НП „Витоша”. Допълнена е информацията за разпространението: на 
кафявите горски почви (Dystric-Eutric Cambisols) от територията на райони „Златни 
мостове” и „Ярема”, и канелена горска почва (Hromic Luvisols) от територията на 
район „Владая” с резултати от изпълнявания мониторинг на горски екосистеми по 
програма ICP Forest. Допълнена е информацията за тъмноцветни горски почви от 
района на х. Алеко; планинско ливадни почви и литосоли. 

⇒ Обобщени и анализирани са 4 проекти за рекултивация на кариери: „Кладница”; 
„Селимица”; „Селимица-запад” и „Церова ливада”, разработени по поръчка на 
Дирекцията на НП „Витоша” във връзка с изпълнение на проект № DIR-5113326-4-
98 „Дейности по управление на ПП „Витоша“.Установени са: точния размер на 
нарушенията от експлоатацията на тези кариери (на база геодезични заснемания); 
отсъствието на провеждани рекултивационни дейности и необходимите дейности за 
рекултивация на нарушените терени; 

⇒ Финализирано е описанието на площите с различна степен на ерозия в ПП „Витоша“ 
⇒ Завършени са проучванията на терен и са картирани по местоположение 

противоерозионните съоръжения на територията на ДГС/ДЛС; Проучени са    
техническите им характеристики и тяхното състояние. Набелязани са необходими 
мерки за подобряване на състоянието им или при необходимост за възстановяването 
им; 

⇒ Взета от ски-писта „Витошко лале”  почвена проба (копка) за установяване на 
почвено замърсяване от туристически дейности в ПП „Витоша”. Взети почвени 
проби от почвен разрез за установяване на почвените параметри  на почва в алпийси 
и бореални ерекоидни съобщества 

⇒ Подготвени са 3-месечни индивидуални отчети за периода 1.04.-30.06.2015 г. за 
разделите 1.8., 1.9. 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.11.1, 1.11.2, 1.16.3.1, 1.17.1 и 1.20;  

⇒ Подготвен е обобщен 3-месечен отчет за дейностите по „Характеристика на 
абиотичните фактори“ и „Социално- икономическа характеристика“ (1.16.3.1, 1.17.1 
и 1.20); 

⇒ Подготвени са кратки текстове към проекта за Актуализиране на плана за 
управление по разделите, в съответствие с поетите отговорности по заданието 1.8., 
1.9. 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.11.1, 1.11.2, 1.16.3.1, 1.17.1 и 1.20.; 

⇒ Актуализиран и допълнен е Предварителния отчет върху Актуализацията на плана 
за управление с резултатите от теренната работа и анализите на взетите почвени и 
водни проби от речни, езерни и карстови водни тела; 

⇒ Подготвени са приложения от таблици с резултати и оценки за Сборник   
„Абиотичните фактори“; 

⇒ Подготвени са приложения от таблици и схеми за водохващания, канализация и 
пречистване на отпадъчни води за Сборник „Социално-икономически 
аспекти“ (1.16.3.1, 1.17.1 и 1.20); 

⇒ Определено е здравословното състояние на четири дървесни вида (бял бор, черен 
бор, бяла мура и зимен дъб) и са установени важните биотични стресори (насекомни 
вредители и гъбни болести) за тези видове в района на парка. Дендрохронологичният 
анализ е осъществен, като е направено детрендиране и стандартизация за по-голяма 
част на моделните дървета в заложените пробни площи. Реализиран е 
морфографичен анализ за повечето от дървесните видове и е определено влиянието 
на аномалиите в температурно-валежния режим (предимно суши) върху здравния им 
статус. 
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Биологична характеристика – Екосистеми и биотопи, растителност 
⇒ Посетени територии в северната и южна част на Витоша за установяване на 

актуалното състояние на екосистемите, природните местообитания и растителните 
съобщества. 

⇒ Окончателни списъци на екосистемите, природните местообитания (по Приложение 
1 на Директива 92/43 ЕЕС и класификацията на EUNIS) и растителните съобщества 
(по Бондев 1991), срещащи се в ПП “Витоша”. 

⇒ Екологична оценка на екосистемите, природните местообитания и растителни 
съобщества. 

⇒ Изготвени части от План’2 - точка1.12.3. Баланс по природни местообитания – 
процентно покритие спрямо площта на парка, приоритетност за опазване и 
национално покритие и точка 1.12.4. Благоприятен природозащитен статус на 
природни местообитания; 
 

Биологична характеристика – растителност / Гори / Актуализираща инвентаризация 
на горските територии, съгл. Заданието 

⇒ Завършена теренната работа за актуализираща инвентаризация на територията на ПП 
„Витоша“ и са финализирани данните в графики и табличен вид; 

⇒ Отразени са извършените дейности съгласно горскостопанските планове на ДГС 
„София“ и ДЛС „Витошко-Студена“ и други извършени горскостопански дейности 
на територията на ПП „Витоша“ 
 

Биологична характеристика – Флора и Фауна 
⇒ Съставени са кратки текстове за АПУ за т.1.14. Флора с приложения от Таблици и 

Списъци  за СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ-ТАБЛИЦИ И СПИСЪЦИ и подробни 
резултати от проучвания и изследвания за Сборник „Биологична характеристика“; 

⇒ Съставени са кратки текстове за АПУ за т.1.15. Фауна с приложения от Таблици и 
Списъци  за СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ-ТАБЛИЦИ И СПИСЪЦИ и подробни 
резултати от проучвания и изследвания за Сборник „Биологична характеристика“; 

⇒ Установен е видовия състав при птиците през гнездовия период. 
⇒ Събрани са популационни данни за регистрираните видове птици. 
⇒ Извършени са орнитологични изследвания в по-слабо проучени райони на ПП. 
⇒ Изпълнен е план-графика за провеждане на теренни изследвания на територията на 

парка и е създадена обобщена информация за видовото богатство на бозайната 
фауна в парка. Очертани са полигоните на разпространение на приоритетните за 
парка видове от бозайната фауна в картата на Парка в рамките на местообитанията по 
Натура 2000. 
 

Културна и социално-икономическа характеристика, ползване на парка и на 
прилежащите територии, социално-икономически аспекти 

⇒ Разработен е от експертите раздел Културна и социално-икономическа 
характеристика, т.1.16. Ползване на територията и социално-икономически аспекти. 

⇒ Направена е пълна демографска характеристика на населените места попадащи в 
територията на ПП;  

⇒ Актуализирано и подробно разработено е описанието на селищна мрежа, техническа 
инфраструктура, застроени площи и сгради в резултат на инвентаризацията на терен. 
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Систематизирана е база от данни и характеристики; Данните от извършената 
експертиза подпомагат разработването на плана за управление в Част 4 и Част 5 - 
извеждане на приоритети стратегии, политики и конкретни програми за управление, 
ползване и поддържане на територията и на обектите в нея; 

⇒ Дефинираните основни проблеми, свързани със собствеността, ползването, 
управлението и развитието на материалната база на територията на Парка са основа 
за  нейното оптимизиране, модернизация и ефективност; 

⇒ Наличната информация, надградена с допълнителни характеристики, е добра основа 
за изпълнение на законовите изисквания за паспортизация на обектите по отношение 
на техническото съответствие и енергийната ефективност; 

⇒ Направен е обобщен преглед на отрасъла „Селско стопанство“ по основни 
показатели за прилежащите територии на парка 
Включени са актуализирани данни за горското стопанство, лов, риболов, събиране на 
природни продукти; 

⇒ Относно „Превенция и борба с пожарите“ е  изготвен отчет по посочените дейности; 
⇒ Разработени за т.1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги, множество 

систематизирани таблици, фигури и диаграми. Работа по туристическата карта и 
конкретните изисквания по точките на Заданието; 

⇒ Запознаване в детайли с информационната политика на ДПП „Витоша”, изготвяне на 
оценка и препоръки; 

⇒ Изготвени презентации за работната среща на 18-19 юни 2015 г. за представяне на 
резултатите от раздел „Културна и социално-икономическа характеристика”; 

⇒ Участие в Работна среща на 29-30 юни 2015 г. за представяне на резултатите от 
„Екологична и Социално-икономическа оценка - Първа оценка”; 

⇒ Изготвен вариант на краткия текст за План‘2 по нивото на информираност на 
обществеността за Парка и отношението към него – Част 1 

⇒ Финализиране на Специализираните карти на недвижимото културно наследство на 
територията на ПП „Витоша“; 

⇒ Резултатите за характеризиране и оценка на Нематериалното културно наследство 
включват: очертани основните тенденции в областта на нематериалното културно 
наследство; откроени приоритетите за работа на Дирекцията на ПП "Витоша" с 
носителите на нематериалното културно наследство. 

⇒ Съставена е актуална карта на ландшафтите от територията на ПП „Витоша” в М 
1:25000 

⇒ Набрана и описана е подробна информация по състоянието на атмосферния въздух за 
територията на ПП „Витоша“ 

⇒ Въз основа на информацията за туристическите обекти на територията на ПП Витоша 
са изчислени количествата на битовите отпадъци по експертна оценка (*Yordanova, 
2013, Пеловски и др., 2007, Кьосева и др. 2011); 

⇒ Финализиране на Комплексния мониторинг след уточняване на мониторинговите 
пробни площи за компонента „почви“. 

⇒ Биологичното разнообразие като част от комплексния екологичен мониторинг е 
докладван на работна среща, проведена на 9-10 юни 2015 г. 
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Дейност No 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, протоколи и др. 
Приложения 

⇒ Приет Тримесечен доклад (преработен) за изпълнение на План-графика до 
Възложителя, с приложени съпътстващи документи за периода 01.01 – 31.03.2015 г. –  
с писмо изх. No ПВФ-09-90-1-2/14.05.2015 г. на ДПП „Витоша“  

⇒ Представен Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Възложителя  с 
приложени съпъстващи документи доказващи изпълнението на конкретния етап, 
включително и разработените Част 1 и Част 2 от Плана за управление на ПП 
„Витоша“ за периода 01.04 – 30.06.2015 година – 03.07.2015 г. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА § ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност No 6:   Организация и провеждане на работни срещи, семинари,  консултации 
и на Обществено обсъждане  

 
⇒ Проведени Срещи за изслушване, съгласно уточнен с общинските, районни и 

кметски администрации на общините, график в начален етап на „Актуализация на 
плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г.  

⇒ Работна среща за изслушване на представители на общинска администрация- Район 
Витоша, Столична Община - 06.04.2015 г.; 

⇒ Работна среща за изслушване на представители на общинска администрация- Община 
Радомир-07.04.2015 г.; 

⇒ Работна среща за изслушване на представители на общинска администрация на 
Община Перник-07.04.2015 г.; 

⇒ Работна среща за изслушване на представители на общинска администрация – Район 
Панчарево, Столична Община-08.04.2015 г.; 

⇒ Работна среща за изслушване на представители на общинската администрация на 
Община Самоков-08.04.2015 г.;  

⇒ Работна среща за изслушване на представители на Столична Община – направление 
„Архитектура и градоустройство“- 08.04.2015 г.; 

 
⇒ Проведени Работни срещи на експертно ниво с представители на ДПП, НСЗП, 

РИОСВ, ИАОС, ИАГ, РДГ, ЮЗДП, ТП ДГС/ДЛС, представители на общините – 
еколози, гл.архитекти и др. с представени резултати от раздели и точки от 
„Актуализация на плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 2015-
2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен 
парк „Витоша“.  :  

⇒ Работна среща (двудневна) за представяне и обсъждане на резултатите от т.1.8. до 
т.1.11.раздел Характеристика на абиотичните фактори – 12-13.05.2015 г. – Първи 
модул; 

⇒ Работна среща (двудневна) за представяне и обсъждане на резултатите от т.1.12. до 
т.1.15.раздел Биологична характеристика – 09 - 10.06.2015 г – Втори модул; 

⇒ Работна среща (двудневна) за представяне и обсъждане на резултатите от т.1.16. до 
т.1.20. раздел Културна и Социално-икономическа характеристика – 18 -19.06.2015 г. 
– Трети модул; 

⇒ Работна среща (двудневна) за представяне и обсъждане на резултатите от т.1.21. до 
т.1.24. раздел Първа оценка – 29-30.06.2015 г. – Четвърти модул; 
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ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 
ФИНАНСИ 
Дейност No 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси 

⇒ Административно и правно обслужване в офиса на Изпълнителя в гр.София, бул. 
„Христо Ботев“ No 68.  

⇒ Осигуряване на транспорт с висока проходимост съгласно План-график; 
⇒ Предоставени резултатите на всички експерти по компетентност на  получената 

информация с писма и на CD в резултат на искане от страна на „Пролес 
Инженеринг“ ООД до институции и организации, получени становища, изисквания и 
указания относно разработване на Плана за управление 

⇒ Проведени срещи свързани с организация и управление в офиса на Изпълнителя с 
експерти по направления – Абиотични фактори, Гори, Местообитания, Растителност 
и флора, Фауна, Културно наследство и социално-икономически аспекти, Връзки с 
обществеността, Географски информационни системи; 

⇒ Проведени срещи на Ключовите експерти с неключови експерти от екипите си за 
уточняване организация, начини, методики, срокове и графици за подготовка на 
задачите, както съвместяване на теренно-проучвателните работи; 

⇒ Подготовка и провеждане с ключовите експерти от Екипа на Научен съвет за 
приемане на подготвените документи за представяне на Възложителя. Обсъждане на 
предстоящи дейности – 30.06.2015 г. /Приложение No:3/. 
 

 

Констатирани затруднения: 
 

 

Мерки за подобрение: 
- Липса на данни за всички станции, изброени 
в заданието в климатични справочници и 
литературни източници на информация в 
България; Липсват данни за станции: Алеко, 
Ветровала, Офелии, Брезник; 
 
- Липсва информация за местоположението на 
пещерите. Топографските карти не отразяват 
всички пещери, а в някои спелеоложки сайтове 
координатите на входовете са умишлено 
въведени с грешка; 
 
- Липсва информация за водните запаси в 
снежната покривка, както и за генетичната 
структура на речния отток; 
 
- Липсват оформени санитарно-охранителни 
зони във вододайните области и около 
водохващанията, въпреки разработените за тях 
проекти; 
 
- В някои източници са картографирани 
пречиствателни съоръжения, каквито не се 
установяват на терена; 

Набавяне на липсващата информация от 
Института по Метеорология и хидрология 
към БАН срещу заплащане; 
 
 
 
Ползване посредничество на пещерни 
клубове и специалисти за предоставяне на 
верни координати на обектите. 
 
 
 
Набиране/определяне  на необходимите за 
План‘2 данни.  
 
 
Анализ на причините за липсата на СОЗ 
на територията на парка, въпреки 
наличието на проекти. 
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- Необходими са многогодишни данни за 
скоростта и посоката на ветровете в района на 
парка, за да се прецени опасността от повреди 
(ветровали и ветроломи) при основните 
иглолистни дървесни видове; 
 
- Плановете за противопожарно устройство са 
разработени в различен формат и са налице 
празноти в необходимата информация и 
несъпоставимост на данните; 
- Липсват данни за изгражане и поддръжка на 
съоръженията с противопожарно значение, 
особено за предходните ревизионни периоди на 
горските стопанства; 
 
 
 
 
- Затруднения при теренните проучвания 
свързани със собствеността, данни за състояние 
на сгради и съоръжения: не винаги пълноценно 
съдействие от страна на ползвателите; 
значителен обем не функциониращи обекти, 
което затруднява актуализацията на базата от 
данни по отношение на лицата, владеещи 
правото на собственост, ползването и някои 
технически характеристики, особено в частта - 
дворни мрежи и комуникации. 
 
- Забавяне/непредоставяне на поисканата с 
писма детайлна информация и данни за 
селското стопанство на територията на ПП 
„Витоша“ по необходимите показатели.   
 
  

 
Набиране/прогнозиране на необходимите 
данни. 
 
 
 
 
В процеса на разработване и приемане на 
плановете по противопожарно устройство 
да се изисква и следи за единен формат на 
представяната информация, нейната 
адекватност и достатъчност. ДПП да 
подготвя стандартизирана годишна 
информация за противопожарните 
дейности -  възникналите горски пожари 
на територията ПП от ТП ДГС „София”, 
„Витошко-Студена” и ОП „Управление на 
общински гори и земи” гр. София. 
 
Необходимост от допълнителен времеви 
ресурс за проучвания относно 
възможността за предоставяне на 
информация от  службите по вписванията 
 
 
 
 
 
 
 
Настоятелно изискване на необходимата 
информация от специализираните 
институции и общините. 
 
Прието от ДПП „Витоша“ предложение за 
включване на неключови експерти 
проф.д-р Екатерина Павлова  - 
Комплексен мониторинг и доц.д-р 
Марияна Дончева-Бонева – Състояние на 
компонентите на околната среда 
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Проведени срещи: 
 

 

Резултати: 
/Приложение No:1/ 

06.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на 
представители на общинска администрация- 
Район Витоша, Столична Община; 
07.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на 
представители на общинска администрация- 
Община Радомир; 
07.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на 
представители на общинска администрация на 
Община Перник; 
08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на 
представители на общинска администрация – 
Район Панчарево, Столична Община; 
08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на 
представители на общинската администрация 
на Община Самоков;  
08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на 
представители на Столична Община – 
направление „Архитектура и градоустройство“; 

 
/Приложение No:2/ 

12-13.05.2015 г. - Работна среща за представяне 
и обсъждане резултатите от раздел 
"Характеристика на абиотичните фактори" (т. 
1.8 - т. 1.11) – Първи модул; 
09-10.06.2015 г. - Работна среща за представяне 
и обсъждане резултатите от раздел 
"Биологична характеристика" (т. 1.12 - т. 1.15) 
– Втори модул; 
18-19.06.2015 г. - Работна среща за представяне 
и обсъждане резултатите от раздел "Културна и 
социално-икономическа характеристика" (т. 
1.16 - т. 1.20) – Трети модул; 
29-30.06.2015 г. - Работна среща за представяне 
и обсъждане резултатите от раздел 
"Екологична и Социална и икономическа 
оценка – първа оценка" (т. 1.21 - т. 1.24) – 
Четвърти модул 
 
16.06.2015 г. – Среща в ДПП „Витоша“ по 
инициатива на Екипа разработващ Плановете 
за управление на БР „Бистришко бранище“ и Р 
„Торфено бранище“, с участие на 
ръководството на ДПП, Р-л на екипа и експерти   
разработващи „Актуализация на Плана за 
управление на Природен парк „Витоша“ за 
периода 2015-2024 г., 

 
Запознаване на ЗС с процеса, целите и 
задачите на Актуализация на Плана за 
управление на Природен парк „Витоша“ 
за периода 2015-2024 г. Постигане на 
добри контакти и обратна връзка в 
процеса на разработване на Плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представяне и обсъждане модулите от ПУ 
със ЗС на експертно ниво и Отразяване на 
коментариите и препоръките при 
обсъжданията в съответните раздели от 
План`2. Постигната гласност и 
информираност, възможност за 
повишаване качеството на продукта 
„Актуализация на Плана за управление на 
Природен парк „Витоша“ за периода 2015-
2024 г., вкл. разработване на геобаза 
данни и карти и развитие на Географската 
информационна система  на Природен 
парк „Витоша“.  
 
 
 
 
 
Обсъждане готовностите на двата екипа 
за взаимно предоставяне на информация и 
съгласувани действия при планиране на 
териториите. 
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Изпълнение на графиците: 
 

Спазен План-график   
⇒ Спазен План-график за представяне резултатите и провеждане на работни срещи от 

процеса на изпълнение на поръчката.  
⇒ Представен в срок График за теренна работа в Дирекцията на ПП „Витоша“ на 

15.04.2015 г. 
 

 

Предстоящи дейности за следващия период: 
 

 
⇒ Подготовка на вариант на План`2 в съответствие с поетите отговорности и препоръки 

от работните срещи; 
⇒ Многофакторни регресионни анализи за влиянието климатичните аномалии, 

предимно температурно-валежния режим, върху основните дървесни видове; 
⇒ Завършване на цялостното описание – характеристика на горско-дървесната 

растителност по т.1.13.2 от Структурата на заданието, след анализиране и отразяване 
на данните от актуализиращата инвентаризация. 

⇒ Завършване на цялостния анализ за горското стопанство по т.1.16.3 от структурата на 
заданието.  

⇒ Завършване на цялостния анализ за състоянието на горите и реализираните 
ползвания в прилежащите територии по т.1.17.5 от структурата на заданието. 

⇒ Теренни проучвания за залагане на пробни площи в букови и смърчови насаждения с 
цел да се определи здравословното им състояние и основните биотични стресори; 

⇒ Вземане на проби от букови и смърчови дървета за дендрохронологични анализи; 
⇒ Вземане на проби от букови и бялборови дървета за стъблен анализ; 
⇒ Възможно допълване на флористичните и фаунистични списъци с още таксони; 
⇒ Допълване и разширяване обхвата на данните и характеристиките на изградената 

държавна инфраструктура, свързана с постигане на целите и задачите по управление 
и ползване на Природния парк; Прецизиране и допълване на данните и 
информацията, свързана с размера на контактните зони; Разширяване обхвата на 
проучванията по т.1.16.2 „Селищна мрежа“; Допълване и прецизиране на списъка на 
строежите, намиращи се на територията на Парка, от допълнителната информация от 
теренните проучвания; 

⇒ Синхронизиране данните за местонахождението на обектите с характеристиките на 
горската карта; Систематизиране и допълване на ГИС-базата данни. Работа по 
туристическата карта; 

⇒ Финализиране на анализа върху количествените и качествени проучвания и 
мониторинга; Изготвяне на допълнителни графични и таблични  от данните от 
социологическото изследване с цел да се обогати съдържателно анализа му за целите 
на План‘2; Допълнителен анализ на информацията от качествените проучвания 
(интервюта и фокус групи);  

⇒ Подготовка и представяне в ДПП на Окончателни отчети от проучвания и 
изследвания, извършени в процеса на разработване на Плана  

⇒ Работна среща на експертно ниво за представяне на резултатите от т.2.1. до т.2.4. 
раздел Втора оценка и Семинар със заинтересованите страни за представяне на 
Част1: Описание и оценка на Природен парк „Витоша“ и Част 2: Дългосрочни цели и 
ограничения от АПУ – Пети модул - 09-10.07.2015 г.; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 

СРЕЩИ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ 

 

 

 

 06.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 

администрация- Район Витоша, Столична Община; 

 

 07.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 

администрация- Община Радомир; 

 

 07.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 

администрация на Община Перник; 

 

 08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинска 

администрация – Район Панчарево, Столична Община; 

 

 08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на общинската 

администрация на Община Самоков;  

 

 08.04.2015 г. - Работна среща за изслушване на представители на Столична 

Община – направление „Архитектура и градоустройство“; 

 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Проведени Работни срещи на експертно ниво 

 12-13.05.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел 

"Характеристика на абиотичните фактори" (т. 1.8 - т. 1.11) – Първи модул; 

 09-10.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Биологична 

характеристика" (т. 1.12 - т. 1.15) – Втори модул; 

 18-19.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Културна и 

социално-икономическа характеристика" (т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул; 

 29-30.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Първа 

оценка" (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти модул 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: Проведена Работна среща на Научен съвет – 30.06.2015г. 
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ПРОТОКОЛ 

ОТ 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТНОСНО 

„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И 

КАРТИ, И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРИРОДЕН 

ПАРК „ВИТОША“ (ПЛАН’02) 

 

ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 

 

 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

място: гр. София, Красно село, ул. Слънце 2, административна сграда на Район Витоша 

 

Днес, 06.04.2015 г., 11:30 ч. на основание приет от Възложителят План график на работните срещи 

и семинари от процеса на разработване на План‘02, по инициатива на „Пролес Инженеринг“ ООД 

се проведе Работна среща с представители на Общинска администрация – Район Витоша и 

Столична община. 

 

В Работната среща взеха участие кмета на Район Витоша – инж. Валери Йорданов, зам.кмет инж. 

Теодор Петков, Секретар на Районна администрация Иван Келитанов, Гл. архитект арх.Радослава 

Донева, Еколог инж.Юлия Цветкова - представители на районната администрация, представител на 

Дирекция „ПП Витоша“ Марушка Генова – мониторинг на проекта и представители на екипа 

разработващ актуализацията на плана: инж. Антоний Стефанов-Управител на „Пролес 

Инженеринг“ ООД; ланд. арх. Димитринка Берберова-Ръководител на екип разработващ 

актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“; ик. Анелия Димова-Координатор на Екипа за ПУ.  

 

инж. Антоний Стефанов, Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД - Представи Пролес 

Инженеринг ООД, екипа зает по изпълнение актуализацията на плана и материалите в работните 

папки, които се раздадоха на присъстващите. Благодари за осъществената работна среща. 

ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип разработващ актуализиращият се ПУ 

на ПП „Витоша“ – Представя целите на работната среща и уточнява насоките на изпратеното 

писмо от страна на Изпълнителя до р-н Витоша, отнасящо се за днешната среща. Предлага за 

излагане на гледната точка от страна на р-н Витоша по отношение развитието на ПП „Витоша“. 

Уточни законовата и нормативна основа, по които се разработва  плана, че се съобразява изцяло с 

тях и утвърдено Задание от Министъра на околната среда и водите. Отбелязва, че ПУ е рамков 

документ и че се финансира от ОП „Околна среда 2007-2013г. ланд. арх. Берберова представя  

заинтересованите страни, които ще участват на експертно ниво в работните срещи и в Семинарите с 

покана от Изпълнителя, както и какви документи разработва Екипът по време на работния процес. 

Всички материали се качват на специално разработеният от Изпълнителят сайт: www.pu-

vitosha.com. Представя работният график за провеждане на срещите и семинарите. 

инж. Валери Йорданов, кмет на район Витоша - Отбелязва, че няма информация какво е 

изпълнено за периода 2007-2013 от страна на Д ПП „Витоша“. Определено смята, че следва 

развитието на Район Витоша и Природен парк „Витоша“ да са обхванати от единна стратегия за 

новият програмен период 2014-2020 г. 

http://www.pu-vitosha.com/
http://www.pu-vitosha.com/
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ПРОТОКОЛ 

ОТ 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО 

 „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И 

КАРТИ, И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА 

 ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 

ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 

 

 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

място: гр. Радомир, пл.Свобода №20, административна сграда на Община Радомир 

 

Днес, 07.04.2015 г., 11:00 ч. на основание приет от Възложителят План график на работните срещи 

и семинари от процеса на разработване на План‘02, по инициатива на „Пролес Инженеринг“ ООД 

се проведе Работна среща с представители на Общинска администрация - гр. Радомир. 

 

В Работната среща взеха участие кмета на Община Радомир – Пламен Алексиев, зам.кмет Димитър 

Димитров, Гл.архитект на община Радомир, Н-к отдел Даниела Младенова, Мария Стоянчева, 

представител на Дирекция на ПП „Витоша“ - координатор ПУ – Мария Петкова и представители на 

Екипа разработващ актуализацията на Плана: инж. Антоний Стефанов-Управител на „Пролес 

Инженеринг“ ООД; ланд. арх. Димитринка Берберова-Ръководител на екип разработващ 

актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“; ик.Анелия Димова-Координатор на Екипа за ПУ.  

 

инж. Антоний Стефанов, Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД - Представи Пролес 

Инженеринг ООД, екипа зает по изпълнение актуализацията на плана, материалите в работните 

папки, които се раздават на присъстващите, сайта www.pu-vitosha.com, графика с работните срещи.  

ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип разработващ актуализиращият се ПУ 

на ПП „Витоша“ – Представя целите на работната среща и уточнява целта на изпратеното писмо 

от страна на Изпълнителя до Община Радомир, отнасящо се за днешната среща. Предлага Община 

Радомир да представи своите виждания за развитието на ПП „Витоша“. Уточни законите, по които 

ще бъде разработен  Плана, че се съобразява изцяло с тях и Заданието, утвърдено от МОСВ. 

Отбелязва, че ПУ е рамков документ и че се финансира от ОП „Околна среда 2007-2013г. 

Изпълнителят на предстоящите работни срещи и семинари ще осигури участието на 

заинтересованите страни.  

Гл. архитект на Община Радомир – в махала Егреци високо в планината се отглеждат овце. От 

страна на с. Горна Диканя не е имало инвестиционни намерения, по скоро в с. Долна Диканя, около 

язовира и в махалите за бунгала и къщи за гости. Поясни, че започва да се прави Общ устройствен 

план, като до 4-5 месеца ще бъде готов, като Екологичната оценка е в поръчката на ОУП. 

Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир – Представя случващото се на територията на 

общината. Отбеляза: 

 състоялият се местен референдум под наслов „Чиста вода – чиста природа“; 

 провелият се разговор между него и арх. Първанов за залагане изграждането на пътища до 

високопланинските пасища; 
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ПРОТОКОЛ 

ОТ 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЕРНИК ОТНОСНО 

„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕОБАЗИ ДАННИ И 

КАРТИ, И РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА 

 ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ (ПЛАН’02) 

 

ФИНАНСИРАНА ОТ ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ 

 

 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

място: гр. Перник, пл. Св.Иван Рилски №1, административна сграда на Община Перник 

 

Днес, 07.04.2015 г., 14:30 ч. на основание приет от Възложителят План график на работните срещи 

и семинари от процеса на разработване на План‘02, по инициатива на „Пролес Инженеринг“ ООД 

се проведе Работна среща с представители на Общинска администрация - гр. Перник. 

 

В Работната среща взеха участие кмета на Община Перник – инж. Иван Иванов, зам.кмет Владислав 

Караилиев, зам.кмет Евелина Манчева, Гл.архитект Маринела Чолева, Директор „Строителство, 

инфраструктура и екология“ гл.инженер Богомил Алексов и представители на обществеността 

Диляна Стойкова, Владислав Стоилов – председател „Колоездене Перник“ и Кристиан Георгиев и 

представители на екипа разработващ актуализацията на Проекта; инж. Антоний Стефанов-

Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД; ланд. арх. Димитринка Берберова-Ръководител на екип 

разработващ актуализиращият се ПУ на ПП „Витоша“; ик.Анелия Димова-Координатор на Екипа за 

ПУ.  

 

инж. Антоний Стефанов - Управител на „Пролес Инженеринг“ ООД - Представи Пролес 

Инженеринг ООД, екипа зает по изпълнение актуализацията на плана, материалите в работните 

папки, които се раздават на присъстващите, сайта www.pu-vitosha.com, графика с работните срещи.  

ланд. арх. Димитринка Берберова - Ръководител на екип разработващ актуализиращият се ПУ 

на ПП „Витоша“.  Представя целите на работната среща и уточнява насоките на изпратеното 

писмо от страна на Изпълнителя до Община Перник, отнасящо се за днешната среща. Предлага 

Община Перник да представи своите виждания за развитието на ПП „Витоша“. Уточни законите, по 

които ще бъде разработен  Плана, че се съобразява изцяло с тях и Заданието, утвърдено от МОСВ. 

Отбелязва, че ПУ е рамков документ и че се финансира от ОП „Околна среда 2007-2013г. ланд. арх. 

Берберова представя  заинтересованите страни, които ще участват на експертно ниво в работните 

срещи и в Семинарите с покана от Изпълнителя, както и какви документи разработва Екипът по 

време на работния процес.  

инж.Иван Иванов - кмет на Община Перник. Настоява Природният парк да се превърне във 

фактор за социално-икономическо развитие. В стария ПУ са дадени повече описателни данни, а 

следва да бъдат определени конкретни норми. 
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Пресклипинг 

 
http://samokov.bg/news/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D

0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samokov.bg/news/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
http://samokov.bg/news/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
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http://vestnikpriatel.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%
D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://vestnikpriatel.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0/
http://vestnikpriatel.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0/
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http://www.sedmitsa.com/liubopitno/p3-8321-0.html 
 

Първа среща за парк „Витоша” в Самоков 
 
 

 

 
 

 

Първа опознавателна среща във връзка с изработването на нов, актуализиран план за управление на Природен парк 
„Витоша“ се проведе в административната сграда на Община Самоков. Планът за управление на Природен парк 
"Витоша" за периода 2015-2024" е дейност от Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
"Витоша", финансиран от Оперативна програма „Околна среда“. Фирма "ПроЛес инженеринг"  е ангажирана с 
изработването на проекта. Именно представители на фирмата са инициатори на срещата с местната администрация. 
От Община Самоков в събитието се включиха кметът Владимир Георгиев и неговият заместник Сия Шехтанова, 
главният архитект Надежда Клинчева, еколозите, специалистите по европроекти, кметовете на селата, чийто 
територии влизат в границите на парка – основно село Ярлово и по-леко засяга Ковачевци. Актуализацията на 
Плана за управление на парк Витоша  включва разработване на геобази данни и карти, и развитие на Географска 
информационна система на Природен парк „Витоша". Опазване на природата и ландшафта; балансирано 
използване на рекреационните възможности и природните ресурси на територията; превръщането на защитената 
територия в социално-икономически фактор за регионално развитие. Важно е да бъдат включени заинтересованите 
страни в процеса на разработване на Плана за управление на парка и днешната среща е част от този процес. 
Дейностите по актуализиране на Плана за управление ще представляват надграждане на цялата събрана 
информация, отразяване на тенденциите и ограничителните фактори, както и подробен анализ на постигнатите 
цели от предходния План. Самият план засяга десет годишен период и по него работят 47 аксперти в различни 
области. Като по – голямата част от тях са хора от науката. Представителите на фирма „ПроЛес инжинеринг” по 
време на срещата заявиха, че сроковете за изпълнение на проекта са изключително кратки и поради тази причина 
ще трябва да се работи интензивно, за да бъдат спазени. Предвижда се готовият проект да бъде представен на 
семинар през месец август, след което да бъде качен в интернет, за да могат гражданите да се запознаят с него и да 
дадат своите предложения и възражения, ако има такива. По програма в края на месец септември трябва да бъде 
направено и обществено обсъждане. 

 
 

http://www.sedmitsa.com/liubopitno/p3-8321-0.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

РАБОТНИ СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТНО НИВО 
 

 

 

 

 

 12-13.05.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел 

"Характеристика на абиотичните фактори" (т. 1.8 - т. 1.11) – Първи модул; 

 

 09-10.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Биологична 

характеристика" (т. 1.12 - т. 1.15) – Втори модул; 

 

 18-19.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Културна и 

социално-икономическа характеристика" (т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул; 

 

 29-30.06.2015 г. - Работна среща за обсъждане резултатите от раздел "Първа 

оценка" (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти модул 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: Проведена Работна среща на Научен съвет – 30.06.2015г. 

 

 

 

 

















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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ПРОГРАМА НА РАБОТНА СРЕЩА 
за обсъждане резултатите от раздел 

"Характеристика на абиотичните фактори" (т. 1.8 - т. 1.11) – Първи модул от  

„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 
 

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/ 

 
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

Дата: 12-13 май 2015 г. 

Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

 

Цел: Представяне на резултатите от Раздел "Характеристика на aбиотични фактори" (т.1.8-1.11) - Първи модул. 

Осъществяване на дискусия на експертно ниво за абиотичните фактори в ПП „Витоша“. 

12 май 2015 г. (вторник) 

13:00 – 13:40 Регистрация 
Веселина Паскова 

Ключов експерт Връзки с обществеността 

13:40 – 13:50 Откриване 

ланд. арх. Димитринка Берберова 

Ръководител на екип  

„Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 

Сесия I Т. 1.8 КЛИМАТ, Т. 1.9 ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

13:50 – 14:00 
Представяне на експертите от 

раздел „Абиотични фактори“ 

проф. д-р Надка Игнатова  
Ключов експерт Абиотични фактори 

14:00 – 14:20 
Обзор на раздел  

„Абиотични фактори“ 

проф. д-р Надка Игнатова  
Ключов експерт Абиотични фактори 

14:20 – 14:40 т. 1.8 КЛИМАТ 
докторант Панка Бабукова  
Експерт Климатология 

14:40 – 15:00 т. 1.8.3 Климатични промени 
доц. д-р Стефан Стефанов  
Експерт Климатични промени 

15:00 – 15:30 Дискусия 

15:30 – 15:50 Кафе пауза 

 т. 1.9 ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

15:50 – 16:10 т. 1.9.1 Геоложки строеж 
докторант геол. Георги Начев  
Експерт Геология 

16:10 – 16:30 
т. 1.9.2 Геоморфология на 

релефа 

д-р Радостина Ризова-Джоза  
Експерт Геоморфология 

16:30 – 17:00 Дискусия 

17:00 Закриване на Сесия I 

 

 

http://www.ope.moew.government.bg/
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„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 

 

13 май 2015 г. (сряда) 

Сесия II Т.1.10 ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ, Т.1.11 ПОЧВИ 

10:00 – 10:30 

Регистрация 
Веселина Паскова 

Ключов експерт Връзки с обществеността 

Кафе 

10:30 - 10:40 
Начало: Представяне 

програмата за деня 
Веселина Паскова 
Ключов експерт Връзки с обществеността 

 т. 1.10 ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ 

10:40 – 11:00 
т. 1.10.1 Хидрология и 

хидрография 

доц. д-р Даниела Златунова  
Експерт Хидрология и хидрография 

11:00 – 11:20 т. 1.10.2 Хидрохимия 

проф. д-р Надка Игнатова  
Ключов експерт Абиотични фактори 

11:20 – 11:40 т. 1.10.3 Хидробиология 

доц. д-р Пламен Иванов,  

д-р Любомир Кендеров 

Експерти Хидробиология 

11:40 – 12:30 Дискусия 

12:30 – 13:30 Обяд 

 т. 1.11 ПОЧВИ 

13:30 – 13:50 
т. 1.11.1 Разпространение и 

характеристика на почвите 

проф. д-р Росица Петрова 

Експерт Почви и Почвени процеси 

13:50 – 14:10 т. 1.11.2 Почвени процеси 

инж. Илия Петров 

Експерт Ерозионни процеси, Природни 

местообитания и растителни съобщества 

14:10 – 15:00 Дискусия 

15:00 – 15:30 Кафе 

15:30 
Закриване.  

Предстоящи срещи. 

ланд. арх. Димитринка Берберова 

Ръководител на екип „Актуализация на 

ПУ на ПП „Витоша 

 

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 



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“  
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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 

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ В РАБОТНА СРЕЩА 
за обсъждане резултатите от раздел "Характеристика на Абиотичните фактори" (т. 1.8 - т. 1.11) – Първи модул от  

„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 
 

„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/ 
 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

Дата: 12-13 май 2015 г. 

Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

№ ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ/ ДЛЪЖНОСТ 

Национални, регионални, местни институции 

1 Ивелина Василева Министър на околната среда и водите 

2 д-р инж. Ваня Григорова  Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/- МОСВ  

3 Тони Кръстев   Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/- МЗХ 

4 Йорданка Фандъкова Кмет на община Столична 

5 инж. Валери Йорданов Кмет на Районна администрация район „Витоша“ 

6 Димитър Сичанов Кмет на Районна администрация район „Панчарево“ 

7 Иван Иванов Кмет на Община Перник 

8 Васил Станимиров Кмет на Община Ковачевци, Област Перник 

9 Владимир Георгиев Кмет на Община Самоков 

10 Пламен Алексиев  Кмет на Община Радомир  

11 Ирена Петкова  Директор на РИОСВ - София 

12 Пламен Ангелов Директор на РИОСВ - Перник 

13 Вангелия Иванова Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДЗБР/ – Благоевград  

14 Петър Димитров  Директор на Басейнова дирекция за управление на водите /БДУВ/ – Дунавски Район 

15 инж. Росен Попсавов Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – София  

16 инж. Здравчо Тодоров  Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – Кюстендил  

17 инж. Дамян Дамянов Директор на Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ – Благоевград 

18 инж. Георги Христосков  Директор на ТП Държавно горско стопанство /ТПДГС/ София  

19 инж. Гергана Василева  Директор на ТП Държавно ловно стопанство  /ТПДЛС/ - Витошко-Студена  

Дирекция на „Природен парк „Витоша“ към ИАГ 

20 ланд. арх. Снежана Петрова Директор   

21 Наталия Илиева Заместник-директор, Ръководител на проект 

22 Албена Станева Координатор на проект 

23 ланд. арх. Мария Петкова Координатор на ПУ 

24 Сава Попсавов Експерт туризъм  

25 Десислава Гюрова Експерт Флора 

26 ланд. арх. Николай Николов Експерт ГИС 

27 Розалия Трайкова Експерт Туристическа инфраструктура 

28 Марушка Генова Мониторинг и докладване по проекта 

29 инж. Лидия Господинова Експерт Абиотични фактори 

30 инж. Юлия Михайлова Експерт Консултативен съвет 

31 ланд. арх. Стоян Йорданов Експерт Културно наследство и докладване по проекта 

32 Никола Дойкин Експерт Фауна 

33 инж. Юлиан Антонов Експерт Гори 

Екип за разработване „Актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша" за периода 2015 – 2024 г.“ 

34 ланд. арх. Димитринка Берберова Ръководител на екип 

35 инж. Антоний Стефанов Управител и ключов експерт Гори 

36 ик. Анелия Димова Координатор на екип 

37 проф. д-р Надка Игнатова Ключов експерт Абиотични фактори 

38 докторант Панка Бабукова Експерт Климатология 

39 доц. д-р Стефан Мирчев Стефанов Експерт Климатични промени 

40 докторант геол. Георги Начев Експерт Геология 

41 д-р Радостина Ризова-Джоза Експерт Геоморфология 

42 доц. д-р Даниела Златунова Експерт Хидрология и хидрография 

43 доц. д-р Пламен Иванов Експерт Хидробиология 

44 д-р Любомир Кендеров Експерт Хидробиология 

45 проф. д-р Росица Петрова Експерт Почви и Почвени процеси 

46 инж. Илия Петров Експерт Ерозионни процеси, Природни местообитания и растителни съобщества 

47 Веселина Паскова-Мънъри Ключов експерт Връзки с обществеността 

48 Ваня Бижева Експерт Връзки с обществеността 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 

http://www.ope.moew.government.bg/




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 

проф. д-р  НАДКА ИГНАТОВА 
Ключов експерт  

„Характеристика на абиотичните фактори“ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ  

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
 РАЗДЕЛ "ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ"  

(Т. 1.8 - Т. 1.11)  - ПЪРВИ МОДУЛ 

12-13 май 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



1. Проф. д-р Надка Игнатова- ключов експерт 
«Характеристика на абиотичните фактори»; 
2. Проф. д-р Росица Петрова – експерт «Почви и почвени 
процеси»; 
3. Доц. Д-р Стефан Мирчев- експерт “Климатични 
промени”; 
4. Доц. Д-р Даниела Златунова– експерт «Хидрология и 
хидрография»; 
5. Доц. д-р Пламен Иванов– експерт «Хидробиология»; 
6. Д-р Радостина  Ризова- Джоза– експерт 
«Геоморфология»; 
7. Д-р Любомир Кендерев– експерт «Хидробиология»;  
8. Докторант Панка Бабукова – експерт «Климатология»; 
9. Докторант Георги Начев– експерт «Геология», 
10. Инж. Илия Петров- експерт “Почвени процеси” 

Работен 
екип: 



1.8.  КЛИМАТ НА ВИТОША ПЛАНИНА 

•1.8.1 ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНИЯ КЛИМАТ: 
•- Физикогеографски фактори  
•- Радиационни и атмосферно-циркулационни фактори  
•Характерни отклонения на климата по хипсометрични пояси – ниско-, 
средно- и високопланински пояс 
•1.8.2 ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИМАТА 
•- Температура на въздуха 
•- Валежи 
•- Вятър 
•- Слънчево греене и слънчева радиация 
•- Облачност 
•- Вегетационен период 
•1.8.3. Климатични промени 



1.8.1. ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНИЯ КЛИМАТ 
 Климатичните характеристики на планина Витоша се 
определят от взаимодействието на комплекс от фактори:  
● физикогеографски фактори (географско положение, надморска 
височина, разчленение на релефа, експозиция на склоновете, 
залесеност и снегозадържане),  
● радиационни фактори (слънчева радиация) и атмосферно-
циркулационни фактори (пренос на въздушни маси).  
● биотични и абиотични фактори, например, характер на 
растителната покривка, наличие на водни тела в близост до 
планината, наличие на населени места, стопанска усвоеност на 
планината и т.н.  



ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ  
Витоша се намира в западната част на Среднобългарската ландшафтна 
област в Краищенско-Средногорската физико-географска област на 
България, между Старопланинската планинска система и Рило-Родопския 
масив (БАН. Физикогеографско и социално-икономическо райониране, 
1989 г.).  
Орографски особености - Краищенско-Витошката подобласт се 
характеризира с планинско-котловинен и равнинен релеф.  
Витоша е орографски свързана с четири по-ниски планини: 
● Люлин, чрез Владайската седловина (860 м),  
● Плана, чрез Егуло-Палакарийската седловина (1195 м),  
● Верила, чрез седловината Бука преслап (1092 м) и  
● Голо бърдо, посредством Боснешка седловина (935 м).  
Три котловини обграждат Витоша – Софийската (ср. н. в. 550 м), 

Пернишката (ср. н. в. 700 м) и Самоковската котловина (ср. н. в. 900 м).  



ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ  (2) 

Природният 
парк обхваща 
територията на 
планината във 
височина от 700 
до 2287 м.н.в.  

                                                                                               Хипсографска крива[1] 
Планинският район (над 1000 м.н.в. ) се разделя на три части:  
● нископланински климатичен пояс (от 700 до 1000 – 1100 м.н.в.), 
● среднопланински климатичен пояс (от 1000 – 1100 до 2000 м.н.в.), 
● високопланински климатичен пояс (над 2000 м.н.в.).  
В хипсометрично отношение, планината Витоша попада в нископланинския 

 (12 %), среднопланинския (62 %) и високопланинския (26 %) пояс  
(БАН. Физикогеографско и социално-икономическо райониране, 1989 г.) 



                                                                                               РАДИАЦИОННИ ФАКТОРИ 
 

Радиационният режим оказва влияние на климата чрез 
количеството слънчева топлина, което територията получава. 
Радиационните фактори от своя страна зависят от географската 
ширина и височината на слънцето по пладне, от което се 
определя сумата на слънчевата радиация и нейното термично 
влияние (Димитров Д. Климатология на България, 1979 г.). 
Разположението на европейския континент от север на юг на 35° 
обуславя значително различие в радиационните и топлинни 
условия на континента. Голяма роля в образуването на климата 
играе ултравиолетовият спектър на слънчевата радиация, 
чистотата и прозрачността на атмосферния въздух.  

 
Годишната сумарна слънчева радиация е 5100-5400 MJ/m2.  



АТМОСФЕРНО-ЦИРКУЛАЦИОННИ ФАКТОРИ 
Циркулационният режим в България се определя главно от влиянието на два 

фактора:  
● положението на страната в югоизточната част на Европа  
●  ролята на активните атмосферни центрове на действие в района на Европа, 

и особено в нейната югоизточна част.  
Въздушни маси: 
●  от Атлантическия океан и Арктичния басейн, 
● от Средиземноморието- претърпяват трансформации, но обосновани в по-

голяма степен от орографията и характера на подстилащата повърхнина (с най-
голямо влияние са Динаро-Пиндската планинска система), отколкото от 
разстоянието.  

● континентални въздушни маси, формирани над Източна Европа, степите
  и полупустините на Средна Азия и пустинните райони на Северна 
Африка, 

● въздушни маси, формирани над Балканския полуостров и Централна 
Европа (Димитров Д. Климатология на България, 1979 г.).  



1.8.2. ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИМАТА 
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА 

Най-много часове със 
слънчево греене има през 
юли - 280 h, а минимумът е 
през януари, 80 h.  

Средна годишна температурна 
амплитуда  

Станция Градус 
Трън 13,3 
Ихтиман 12,6 
София 1 9,2 
София 2 10,5 
София 3 10,5 
Банкя 10,9 
Черни връх 5,7 



1.8.2. ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИМАТА 
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА (2) 

Средна месечна температура на въздуха   

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Трън 706 м.н.в. -3,30 -0,80 2,90 8,4 13,30 16,00 18,00 17,30 13,50 8,80 4,60 
-

0,70 

Ихтиман 636 м.н.в. -2,90 -0,60 3,10 9,0 13,60 17,00 19,00 18,70 14,70 9,50 4,80 
-

0,30 

София 1 - пл. 
"Левски" 550 м.н.в. -1,70 0,80 4,80 10,8 15,60 19,00 21,20 20,60 16,70 11,3 5,90 0,80 

София 2 - ХМС 
552 м.н.в. -1,90 0,60 4,40 10,4 14,90 18,30 20,50 20,00 16,10 10,3 5,50 0,70 

София 3 - Мет. 
Обсерв. 584 м.н.в. -2,40 -0,10 3,90 10,0 14,60 18,00 20,20 20,20 16,50 11,0 5,20 0,10 

Банкя 640 м.н.в. -2,10 0,20 3,70 9,60 14,20 17,60 19,80 19,40 15,40 10,4 5,40 0,40 

Черни връх 2286 
м.н.в. -8,30 -7,90 -6,00 -1,8 2,90 6,50 8,80 9,00 6,00 2,00 -2,00 

-
5,90 



ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА (3) 
grad t = - 0.55oC/100 m  за средногодишна температура

Парк "Витоша"

y = -0.0055x + 12.709
R2 = 0.9958 R =99.8%

1961 - 1990

y = -0.0055x + 12.91
R2 = 0.995 R = 99.7

1961 - 2010
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Изменение на средногодишната температура на 
въздуха с надморската височина 

Сравнението на абсолютните максимуми и 
минимуми за периодите (1961 – 2010 г.) и (1961 – 
1990 г.) показва, че докато абсолютните минимуми 
са практически същите, абсолютните максимуми са 
станали по-високи през последните 20 години 



СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ И СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ 

● Малки годишни суми на слънчево греене – от 2200 до 1900 часа 
(на Черни връх – 1879 часа).  
● Максимумът в часовете слънчево греене настъпва през юли, а 
минимумът – през декември.  
● На Черни връх през декември и януари часовете слънчево 
греене са съответно 87 и 86 часа, а през юли и август – 266 часа.  
● Годишната сумарна слънчева радиация при средни условия на 
облачност е между 5500 и 6000 MJ/m2 и нараства с увеличаване 
на надморската височина (ДПП „Витоша“, Национален 
природонаучен музеи – БАН. „Природното богатство на 
Природен парк „Витоша“, София, 2014 г.). 



ВЯТЪР 
Средна месечна и годишна скорост на вятъра  (m/sec)  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Трън 706 m 2,6 2,9 2,9 2,7 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 
Ихтиман 636 m 1,9 2,1 2,2 1,9 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 
София 1  - пл. 
Левски 550 m 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,9 1,2 
София 2 -ХМС 
552 m 0,5 1,0 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 
София 3 - Мет. 
Обсерв. 584 m 2,7 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 2,4 2,7 2,5 2,5 2,3 2,5 2,6 
Черни връх 
2286 m 

11,
1 11,4 10,5 9,5 8,5 8,2 7,7 7,2 7,5 8,7 10,2 11,2 9,3 

Банкя 640 m 2,1 2,6 2,6 2,2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,8 1,9 1,9 1,9 



ВЯТЪР 
През по-голямата част от годината във 
високите части (над 1600-1800 m) духат 
силни, предимно югозападни и западни 
ветрове, със ср. скорост около 8 m/sec.  

Януари- син 
Април-зелен 
Юли- червен 
Октомври- оранж 



ВАЛЕЖИ  

Средна месечна и годишна сума на валежите  (mm)  
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Ихтиман 39 30 38 50 70 78 59 46 40 44 49 42 587 
София 1 37 32 37 53 80 86 67 46 41 49 52 44 591 
София 2 29 30 36 51 83 84 63 44 44 40 47 38 636 
София 3 39 33 40 52 83 85 56 47 44 47 54 47 693 
Черни 
връх  103 95 96 98 118 142 98 84 71 85 86 99 1178 
Банкя 52 43 44 58 80 87 55 44 45 57 64 59 688 
Трън 41 38 37 50 73 84 55 43 43 51 51 47 613 



 Валежи (2) 
 

Парк "Витоша" (700 m - 2300 m)

y = 0.2905x + 428.15
R2 = 0.8397 R = 92%

1961 - 1990

y = 0.2005x + 507.57
R2 = 0.5698 R = 75%

1971 - 2000

y = 0.1549x + 531.72
R2 = 0.6196 R = 79%

1981 - 2010

y = 0.2334x + 464.21
R2 = 0.795 R = 89%

1961 - 2010

y = 0.3501x + 398.99
R2 = 0.8832 R = 94%

1896 - 1945

y = 0.3053x + 441.58
R2 = 0.9661 R = 98%

1931 - 1985
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За последните 115 години градиентът на валежите (grad Ry) за изследвания 
район намалява – от 35 mm/100 m за периода (1896 – 1945 г.), през 31 mm/100 m за 
периода (1931 – 1985 г.), 29 mm/100 m за периода (1961 – 1990 г.), 20 mm/100 m за 
периода (1971 – 2000 г.), до едва 16 mm/100 m за периода (1981 – 2010 г.) или от 35 
mm/100 m за приблизително първата половина на 20-ти век до към 22 mm/100 m 
за последните 50 години.  



ОБЛЕДЯВАНЕ И СНЕЖНА ПОКРИВКА 

Максимална снежна 
покривка в страната и 
региона на Витоша 

Среден брой дни със сняг 
Станция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Трън 8 6 6 1 . . . . . . 2 6 
София 1 6 5 4 . . . . . . . . 4 
София 2 10 8 7 . . . . . . . 2 7 
Черни 
връх 18 16 17 15 6 . . . 1 4 10 16 



ВЕГЕТАЦИОНЕН ПЕРИОД 

Дата на началото и края на 
периодите с устойчиво 

задържане на температурата на 
въздуха над 5°С за ст. Трън 

начало  край 
27.III  12.XI 

Дата на началото и края на 
периодите с устойчиво 

задържане на температурата на 
въздуха над 10°С за ст. Трън 

начало  край 
25.IV 6.X 

ст. Ихтиман 
Ст. София- пл. Левски 

Ст. София- ХМС 
Ст. София- Мет. Обсерватория 

Ст. Банкя 
Ст. Черни връх 



1.8.3. Климатични промени 
Температура на въздуха.  
Илюстрирани са многогодишните месечни изменения на 
температурите на въздуха в района на ПП Витоша чрез 
графики и таблици за представителна мрежа от ХМС.  

Фиг. 1. Изменения на минималните, максималните и 
средните многогодишни температури на въздуха 

ХМС София (1900-2013 год.)
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Фиг. 2. Изменения на минималните, максималните и 
средните многогодишни температури на въздуха 

ХМС Черни връх (1936-2013 год.)
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Температура на въздуха (2) 
Чрез многофакторен регресионен анализ е установена тенденцията за 
промяна в месечните температури на въздуха за различни периоди 
(годишен, зимен и вегетационен) в района на ПП Витоша.  

Изменения на 
годишни 
температури на връх 
Мусала (долу), връх 
Черни връх (горе) и 
връх Ботев (в 
средата)  
по Nojarov, 2012  

На трите планински върхове (Мусала, Черни връх и Ботев) през периода 
(1941-2007) се очертава възходяща полиномна и линейна регресионна 
зависимости за повишаване на годишните температури. 



 Анализът се основава на линейни регресии,  не само с промените на 
годишните температури на въздуха в района на ПП Витоша, но и на тези 
през зимния и вегетационния периоди, като се вижда, че за по-
продължинелен период от време (1900- 2012) установената от Ножаров 
тенденция е по-слабо изразена. 

 Фиг. 4. Линен регресионнен анализ за измененията на средните 
месечни температури на въздуха в района на гр. София
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 Фиг. 5. Линен регресионнен анализ за измененията на средните 
месечни температури на въздуха в района на Черни връх
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Фиг. 8. Изменения на индексите на Черни бръх за годишните валежни суми 
(хистограма) и средните месечни летни температури на въздуха (червена 

линия) 
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Фиг. 8. Изменения на индексите на Черни бръх за годишните валежни суми 
(хистограма) и средните месечни летни температури на въздуха (червена 

линия) 
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  Индекси за 
температури на въздуха 
през вегетационния 
период (It) и за 
годишните валежни суми 
(Ip). (1935-2005 г.  
 за ХМС Черни 
връх).  

  Най-неблагоприятни растежни условия за дървесните видове, се 
получават при малко валежи (Ip < 1) и много високи температури на 
въздуха през вегетационния период (It >1). 



КЛИМАТ- ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ 

● Средната температура на въздуха през зимата показва 
положителна тенденция – зимата в течение на втората половина от 
миналото столетие е определено по-мека, в сравнение с първата 
половина на 20-то столетие.  
● Последните години на 20-то столетие са били години с най-
високи минимални температури на въздуха 
● Колебанията на валежите показват тенденция към спадане в 
края на миналото столетие. Най-дълги са били периодите на 
засушаване през 1940-те години и последните две десетилетия на 
20-ти век 
● В последните години се отбелязва значително намаление на 
височината на снежната покривка. 
Очертава се възходяща полиномна и линейна регресионна 
зависимости за повишаване на годишните температури. 



1.9. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
1.9.1.Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 

Образуването на планината протича през три етапа:  
● Ранния тектономагматичен етап започва в началото на 

Сенона в резултат от разтягащи напрежения с посока СИ-ЮЗ и 
настъпва потъване и поява на Софийския вулканогенен трог.  
●  Късният тектономагматичен етап започва в резултат на 

известно консолидиране на района, издигане и денудиране на част 
от продуктите на Витошкия плутон. Формира се магмено огнище,  
извършва се фракциониране на алкална оливин-базалтова магма.  
● През последният (постмагматичен) етап Витошката 

централно-магматична структура се оформя като 
морфоструктура. (Желев, 1999).  



1.9.1.Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 
Карта на наклоните 
 в М 1:100 000 
 
● Стръмните склонове със 
стойности на наклоните от 15° до 
20° заемат 21,9 % от площта на 
парка.  
● Много стръмните склонове, със 
стойности от 20° до 30°, заемат най-
голяма площ от територията на 
парка – 28,1 %.  
● Склоновете с наклон над 30° 
заемат ограничени площи от парка 
– едва 5,7 %.  



1.9.1.Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 
Изложение на релефа  

 
● Териториите със северна и южна 
експозиция са разпределени 
равномерно (с разлика само от 1,5 
% в полза на районите с припечено 
изложение).  
● Равномерно са разпределени и 
териториите със сенчесто и 
припечено изложение.  
● Най-голяма е величината на 
площите от парка със западно и 
югозападно изложение (14,5 и 14,4 
%), а най-малка –  с югоизточно 
изложение (9,7 %). 



Модел на релефа 
 
 
 

1.9.1.Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 

Надморска 
височина 

(хипсометрич
ни пояси - 

метри) 

Площи (ха) 
% от 

общата 
площ 

До 1200 9184 33,7 
1200 – 1900 15389 56,4 
Над 1900 2692 9,9 

Общо 27266 100 



● Морфогенетична подялба  
● Морфотектонско и геоморфоложко развитие 
● Морфоструктура   
● Денудационни заравнености, билни повърхнини и склонови 
стъпала 
● Речни долини, Тераси и Сипеи   
● Каменни грамади и Каменни реки 
● Свлачища и Срутища  
● Наносни конуси 
● Елувий, Пролувий, Делувий и ровини   
● Лавинни улеи   
● Антропогенно изменение на релефа 
● Геоложки феномени    

1.9.2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА РЕЛЕФА 



1.9.2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА РЕЛЕФА (2) 

 
Витоша (Черни връх, 2290 m)  

● Завалско-Планска планинска редица, Западно 
Средногорие 
● Единствената куполна планина в България  

23 км дължина, 18 км ширина, 20-25 км диаметър,  
268,8 km2 площ 

● Главно било: северозапад - югоизток – Черни връх, 
Скопарник, Резньовете, Острица и др. 
● Стръмни склонове към оградните котловини 



Морфогенетична подялба  
Дял Граници Върхове Поддялове Граници 

Северен 
Каменде

лски 

Между р. 
Владайск

а и  
р. 

Дълбока 

Лъвчето (2053) 
Средец (1968) 
Ушите (1906) 

Черната скала 
(1869) 

Камен дел (1862) 
Комините (1653) 
Копитото (1348) 

Владайски Между р. Владайска и р. 
Планиница 

Княжевски Между р. Планиница и р. 
Боянска 

Драгалевски Между р. Боянска и 
вододела на р. Боянска и 

р. Шумако 
Симеоновски Между р. Дълбока и 

вододела на р. Боянска и 
р. Шумако 

Източен 
Купенски 

Между  
р. 

Дълбока и  
Р. Куртова 

Голям Резен (2277) 
Скопарник (2227) 
Карачаир (2208) 

Малък Резен (2182) 
Голям Купен (1930) 

Няма Няма 



1.9.2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА РЕЛЕФА (3) 

Дял Граници Върхове Поддялове Граници 
Югозападен 
(Ветренско-
Боснешки) 

Между р. Куртова 
на изток, Егуло-

Палака-рийската 
седловина на 

югоизток, 
седловината Бука 
преслап на юг и 
р. Матница на 

северозапад 

Купен (2196) 
Ярловски Купен 

(2173) 
Сиврикая (2113) 

Сива грамада (2003) 
Вуйчинов рид (1876) 

Петрус (1454) 
Кръста (1561) 

Ветренски На изток 

Петруски В средата 

Боснешки  На запад 

Северозападен 
(Селимишки

) 

Между  
р. Владайска и  

р. Матница 

Самара (2104) 
Селимица (2041) 

Острец (1832) 
Острица (1969) 

Църни връх (1641) 

Няма Няма 



Каменни грамади, 
Каменни реки,  
Каменни морета 

Периглациален релеф 



Карстов релеф 
Боснешки карстов район (303) 
Повърхностен карст – кари, 
въртопи, валози; 
Подземен карст – над 40 
пещери, три от които със 
значителни размери: 
Духлата – най-дългата пещера 
в България (18,2 км) 
Врелото – 6,5 км 
“ППД” – 1 020 м, денив. 125 м 
Карстови извори: Живата вода 
и др. 



Антропогенен релеф 

Кариери за добив на строителни и 
облицовъчни материали  
Разположени са по западния склон на 
Витоша в района на селата  
Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница. 
Общо 11 кариери с площ 90,99 ha 



ЛАВИННИ УЛЕИ 

Резньовете, Комините,  
Орлово Гнездо, Камен дел, 
Казана 
Снимки: www.befsa.com 

ГЕОЛОЖКИ ФЕНОМЕНИ 
Златните мостове 



1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ 
1.10.1. Хидрология и хидрография 
•Проучени са наличните източници на информация отнасящи се до 
хидрологията и хидрографията на ПП „Витоша“;  
•Липсва съвременна информация относно: 
 Водни запаси в снежната покривка за периода 2005-2012 г.; 
 Данни за минималния отток за периода 1975-2012 г. 
Хидрографска мрежа– реки, извори, езера. 
•Основна хидроложка и хидрографска характеристика, включваща: реки, 
формиращи се на територията на парка; гъстота на речната мрежа; 
водосборни басейни и техните площи; езера;  
•Генетична структура на речните води в ПП Витоша по височинни пояси 
през 200 м; 



ХИДРОЛОЖКИ РЕЖИМ И ХИДРОМЕТРИЧНИ СТАНЦИИ 

Месечно разпределение на оттока
ХМС № 18420 р.Владайска, гр.София, кв.Княжево   
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Модулът на годишния отток се изменя от 7.5 до 
15-20 l/s/km2 във височина. Режимът на 
формиране на оттока на реките, които извират 
от Витоша е дъждовен и дъждовно снежен. 
Отточният режим се характеризира с максимум 
през пролетното пълноводие.  

За реките са характерни ясно изразени 
зимен и летен минимум. Летния минимум, 
най-често през август - септември, е по-
ясно изразен и по-нисък от зимния. 
Обемът на оттока през периода на 
пълноводие е 60 до 70% от годишния 
отток, а по време на маловодие – 10%. 

 

Периодът 1961 - 2010 може да се раздели на два 
периода. Първият период от  1961 до 1981 и се 
характеризира с повишена влажност. Вторият 1981-
2010 - с понижена влажност. 



Грид на 
оттока за 
периода 1961 
- 2010 г. 

Име река/водосбор 

F 
площ 
km2 

Q водно 
количество1961-

2010  
[m3/s]  

Haver 
ср.надморск
а височина 

 [m] 

J 
наклон 

% 

L 
дължина 

[km] 
Палакария до границата на ППВитоша 16.830 0.232 1496 32.805 6.35 
Водосбор водохващане Владайска 1 4.773 0.090 2024.24 13.9 2.3 
Водосбор водохващане Владайска 2 4.945 0.093 2019.33 14.2 2.45 
Водосбор водохващане Владайска 3 5.023 0.094 2016.8 14.28 2.6 
Владайска канал 21.048 0.337 1724.2 18.88 8.57 
Боянска до границата на ППВитоша 8.708 0.138 1704.9 20.2 9.1 
Боянска до водохващане 4.884 0.086 1915.4 11.81 5.1 
Струма до границата на ППВитоша 30.958 0.422 1504.1 29.55 12.5 
Рударщица до границата на ППВитоша 3.680 0.044 1322.5 31.17 3.78 
Кладнишка до границата на ППВитоша 5.048 0.071 445.4 7.96 2.75 
Матница до границата на ППВитоша 25.455 0.321 1374.46 25.95 9.03 
Матница до водохващане 1,2,3 1.465 0.026 1941.7 21.47 1.5 
Варнишки дол до границата на ППВитоша 3.563 0.032 985.19 20.26 2.9 
Добри дол до границата на ППВитоша 6.985 0.074 1173.76 25.52 3.8 
Дълбоки дол до границата на ППВитоша 4.278 0.046 1221.88 19.35 3.3 



1.10.2 Хидрохимия  

Водни ресурси – извори, реки, потоци, водопади и карстови води.  
Черноморски водосборен басейн: Палакария, Куртова, Железнишка, Лява, Бистришка, 
Янчевска, Симеоновска, Драгалевска, Боянска, Владайска.  
Беломорски водосборен басейн: Струма, Матница, Танчовица, Рударщица.  

Реки  

Изворни води 

Минерални води 
Водни тела по водосбори. 

Пукнатинни води 

Карст 



1.10.2 Хидрохимия  
 
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, 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)  
● 1 тип “езера” L3 (яз. Студена, Боянско езеро, Симеоновски езера   



Изворни води: 
 ● подпочвени,  
 ● карстови  
 ● 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,  рН варира 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 
(6,24 до 6,38 рН единици) („Меча поляна“, „Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и др.).  
 
Органично замърсяване - ниски стойности на БПК5 и Перманганатната 
окисляемост (по-малко от 1 mg.dm-3), по данни на „Софийска вода“ АД  



Днес на територията на Природен парк „Витоша” липсват 
естествени планински езера, но съществуват исторически 
данни за наличието на такива до средата на 19 век в 
местността „Сухото езеро“.  
Оформени са няколко изкуствени водни тела в категория 
„езера“: 
● яз. Студена (с площ 1416 dka и код BG4ST500L002), 
разположен в западната част на планината, с цел 
водоснабдяване на гр. Перник  
● изкуственото Боянско езеро, създадено на мястото на голяма 
влажна зона. 
Всички водни тела се отнасят към Екорегион ЕР 7 (Източни 
Балкани) и Екорегион ЕР 12 (Черноморска провинция) 



Минерални води 
на територията на ПП 
„Витоша“  

Разположени са извън парка, 
но повечето от тях се подхранват 

 от неговата територия  

Минерални води Дебит, dm3.s-1 Температура, oC рН Минералзация, mg.dm-3 

Панчарево 12,5 44- 48 7,8 490 

Горна Баня 8 19- 44 9,6- 10,2 110 

Кнажево 5,5 23- 26 9,3 170 

Рударци 6 29 8,6- 9,1 300 

Железница 10 26- 31 9,8 316 



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 са 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, Планинишка, Перловска, Боянска, Драгалевска, 
Симеоновска, Бистришка, Янчовска, Железнишка, 
Палакария, Куртова,  
а от категория „Езера“- яз. „Студена“ и Боянското езеро.  

Състояние на водните тела 



N Водно тяло Тип 

1 р. Струма R3 

2 р. Матница R3 

3 яз. Студена L3 

4 р. Рударщица R3 

5 р. Рударщица R3 

6 р. Мърчаевска R3 

7 р. Владайска R2 

8 р. Планинишка R2 

9 р. Боянска R2 

10 Боянско езеро L3 

11 р. Палакария R4 

12 р. Куртова R2 

13 р. Железнишка R2 

14 р. Бистришка R2 

15 р. Янчовска R2 

16 р. Симеоновска R2 

17 р. Драгалевска R2 



Взети са по 3 вида водни проби в 17 контролни пункта (15 на реки и 2 на 
езера) по 1 dm3 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 са измерени координатите и надморската височина с GPS/GIS 
Controler LT 30, температурата, рН и електропроводимостта на водата, и 
са фиксирани взетите в една от двойките кислородни шишета водни 
проби с 40 % MnSO4 и 40 % KOH. 

ОБЕКТИ И МЕТОДИ 



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, 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 оС, след 5 денонощия се определя Биохимичната 
потребност от кислород (БПК5) по метода на Винклер. 
В третата водна проба от 1 dm3 се определят: 
● Съдържанието на неразтворени вещества тегловно, след филтруване с 
мембранен филтър с размер на порите 0,45 µm,  
● Перманганатната окисляемост по метода на Кубел,  
● Обща твърдост,  сума от Ca и Mg,  
● Съдържанието на хлориди по метода на Мор.  

ОБЕКТИ И МЕТОДИ 



Във филтрата се определя:  
● съдържанието на NH4

+ и NO3
- по метода на Келдал чрез автоматичен 

азотен анализатор „Келтек“ (Текатор, Швеция),  
● съдържанието на SO4

2- спектрометрично след утаяване с BaCl2, 
стабилизиране с желатин спектрометриране на „Lambda 5” (Perkin- 
Elmer, USA),  
● съдържанието на PO4

3- спектрометрично на „Lambda 5” (Perkin- Elmer, 
Lambda 5, USA)   
● металите Ca, Mg, Na, Pb, Cd и Mn с атомно абсорбционен анализ 
(Perkin- Elmer, M 5000, USA). 
● С резултатите за Na+, Cl- и SO4

2- се определя 
 иригационния коефициент. 

ОБЕКТИ И МЕТОДИ 



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“. 
 
Всички резултати са включени в свитък “Приложения” 

РЕЗУЛТАТИ 



ХИДРОХИМИЯ- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
● Водите са неутрални (рН 6.89- 7.75), ниска електропроводимост (49- 127 
µS.cm-1), меки (0.21- 0.72 mgeq.dm-3), пригодни за напояване (Ка 226- 406); 
● По преобладаващата част от определените показатели, в съответствие 
със заданието, всички изследвани водни тела по пресечните точки с 
границите на парка, са в отлично състояние по физико-химични 
показатели за качество. 
● Изключение прави органичното замърсяване, оценено чрез БПК5, и 
съдържанието на амониев и нитратен азот, по които показатели, за 
преобладаващата част от водните тела, не може да се постигне добро 
състояние, по изискванията на Рамковата Директива за водата 
2000/60/ЕС.  
● Това налага да се обърне сериозно внимание на пречистването на 
отпадъчните битово-фекални води от всички обекти на територията на 
парка, преди заустването им във водоприемниците. 
● Съдържанието на Na+ е по-ниско от Cl-. 



1.10.3. Хидробиология 
 

● За определяне на екологично състояние на водните тела в парка  по елемент 
фитобентос в съответствие с Наредба Н-4 (2012, 2014) е извършено проучване на 
потенциални източници на информация за реки на територията на ПП Витоша, 
но такива не са установени.  
● Данни за фитобентос, по-точно кремъчни водорасли, въз основа на които се 
прави оценката на екологично състояние на водните тела за територията на ПП 
Витоша има само в отчет „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). Няма оценка на ЕС по 
фитобентос. 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, посочена в Наредба Н-4 за определяне на 
ЕС на водни тела, категория „реки“ на територията на парка. 



1.11. Почви и почвени процеси 
 
1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 
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 (2000) 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,  
● алувиално-ливадни – 13.70 ha и  
● антропогенни почви – 0,06 ha.  
Без данни за почвата са 1389,32 ha от територията на Парка. 



Разпространение на 
почвите в ПП „Витоша” 

Събрана и анализирана е 
информация 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 по-важните 
характеристики по почвени типове. 



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     

Такива данни са представени за всички почвени типове 



ОБЩИ ИЗВОДИ 

● Събрана и обработена е достатъчно информация за климата, неговите 
елементи и промените в тях за дългогодишен период, за геоложката 
основа и геоморфоложката характеристика, хидрографската мрежа и 
почвената покривка. 

● Поради липса на информация за състоянието на водните тела по 
физико-химични показатели за качество, са направени собствени 
проучвания в съответствие със заданието и е получена оригинална база 
данни.  

● Не е достатъчна информацията за хидробиологичното състояние на 
водните тела, поради което предстои пробовземане и анализи, за 
екологична оценка на водните тела. 

● Предстои анализ на почвените процеси на територията на парка. 
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ДОЦ. Д-Р СТЕФАН МИРЧЕВ  
ЕКСПЕРТ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ   

 TEMA: 1.8.3. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 



КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 
“Мисли глобално, действай локално!”... 



Климат-статистически ансамбъл от състояния, през които преминава системата 
атмосфера-хидросфера-литосфера-криосфера-биосфера за периоди от време от 
порядъка на няколко десетилетия. На графиката се виждат промените на температурите 
на въздуха и концентрацията на СО2 през последните две хилядолетия. 



Повишаването на температурите, според повечето учени, се дължи на замърсяването на 
въздуха от средата на 19 век. Концентрацията на “парниковите газове” (СО2  , СН4 и др.) 
след този период се увеличава и на графиката се вижда добра корелация между тях и 
температурите. 



Топенето на ледовете на Северния полюс е друг важен аргумент в полза на 
привържениците на хипотезата за глобално затопляне 





ПРОГНОЗИ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ 



    РЕГИОНАЛНО ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 



СРЕДНИ МЕСЕЧНИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА  
В РАЙОНА НА ПП ВИТОША 

 
     Станция 

Над
м 

вис. 
(м) 

Месеци 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

НИХМ - София 584 -1,4 0,6 5,0 10,4 15,2 18,7 20,8 20,5 16,4 11,0 5,3 0,6 
Хижа 

„Селимица” 1305 -2,9 -1,4 0,8 6,1 10,7 13,8 16,0 16,3 13,0 8,2 4,0 -0,4 

Хижа „Боерица” 1703 -5,2 -4,6 -2,3 2,7 7,4 10,8 12,9 12,9 9,6 5,2 1,4 -2,7 
Хижа „Алеко”* 1810 -5,4 -5,4 -2,7 2,0 6,1 10,0 12,1 12,3 9,0 4,8 0,7 -3,4 

Черни връх 2286 -7,8 -7,9 -5,7 -1,9 3,0 6,6 8,7 8,8 5,7 1,7 -2,3 -6,0 Забележка: Данните за хижите са от Климатичен справочник за България, 1983. 
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Повреди от екстремно ниски (ляво) и високи (дясно) 
температури на въздуха 



 
     Станция 

Надм
. вис. 

(м) 

Месеци 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ХМС - София 552 29 30 36 51 83 84 63 44 44 40 47 38 
Владая 890 47 38 41 71 87 94 60 39 46 66 54 55 
ВЕЦ Симеоново 38 36 41 58 83 89 67 48 49 56 56 46 
Перник 695 43 57 37 53 71 77 48 39 43 52 56 48 
Студена 802 53 44 45 65 75 84 57 43 43 58 64 56 
Хижа Селимица 1305 63 54 52 80 96 113 74 52 47 75 75 60 
Хижа Боерица 1703 69 65 71 94 137 138 91 75 70 90 86 73 
Хижа Алеко 1810 98 100 115 135 167 130 116 85 100 131 119 91 
Черни връх 2286 103 95 96 98 118 142 98 84 71 85 86 99 

 Изменения на валежите в зависимост от надморската височина  
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Изложение и надморска 
височина (m) 

Валежи през зимния сезон (mm/m2 ) 
140 160 180 200 220 240 260 

Северно изложение (н.м.в) 1390 1520 1660 1800 

Южно изложение (н.м.в) 680 700 880 970 1070 

Изложение и надморска 
височина (m) 

Валежи през летния сезон (mm/m2 )  
220 240 260 280 300 320 340 

Северно изложение (н.м.в) 1300 1480 1640 1800 1950 2100 

Южно изложение (н.м.в) 1560 1680 1800 1900 

Изменение на валежите в зависимост от изложението и  
надморската височина  



Изменения на средните многогодишни температури и 
валежите в района на гр. София
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Повреди от “мокри” снегове: снеговал и снеголом 



Повреда, която не е типична за бял бор: снеговал 



Масово нападение от корояди  





Честота (в проценти) на вятъра по посока за януари (в синьо),  
април (в зелено), юли (в червено)и октомври (в оранжево)  

в станция Черни връх (Стоянов, 2014) 



Повреди от силни ветрове: ветролом и ветровал 



Масово поражение от ксилотрофни насекоми след повреди от силни 
ветрове 







ОСНОВНИТЕ 
ФАКТОРИ ЗА 
ПРЕНОСА НА 
ИНВАЗИВНИ 
ПАТОГЕНИ И 
НАСЕКОМИ СА: 
 Туризъм 
 Транспорт 
 Търговия 

 
“The 3 T’s” 

 



Нови опасни инвазивни видове са патогени от род Phytophthora:  
1. P. palmivora  – много агресивен патоген по корените и стъблото на бука.    
2. P. ramorum  – заразява над 100 растителни вида. 





СЦЕНАРИИ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЕВРОПА (2000 – 2100 г.) 



 
Регион 

 
Температури (°C) 

 
Валежи (%) 

    
Екстремни 

условия 

Сезон Min Max Сезон Min Max Топло Сухо 

Южна  
Европа 

 
  

Зима 2,6 8,2 Зима -16 6 93 12 
Пролет 2,1 5,3 Пролет -24 -2 98 31 

Лято 1,4 5 Лято -53 -3 100 42 
Есен 1,9 5,4 Есен -29 -2 100 21 

Година 2,3 5,3 Година -27 -4 100 46 

Числени стойности за температурните и валежните промени в Южна 
Европа според A1B сценарий (Christensen et al., 2007) 



Призив за действия за климата от Лима  
Тhe Lima Call for Climate Action, 8-13 December, 2014 



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 "ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ"  

(Т. 1.8 - Т. 1.11)  - ПЪРВИ МОДУЛ 

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/ 

12-13 май 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ 
ЕКСПЕРТ ГЕОЛОГИЯ 

Т. 1.9.1 ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ 



Геоложките процеси формиращи Витошкият плутон започват през 
Мезозоя (преди около 87 млн. г.). Планината придобива 
съвременният си вид преди 5 млн. г., в резултат на позитивни 
тектонски движения интрузивните скали се издигат и оформят 
висока тектонска планина. 
Витошкият плутон има централно-магматична структура, 
представена от вулкански и инструзивни скали. Първите са 
представени от андезитобазалтови лави и туфи. Интрузивните 
скали са представени от габро, сиенити, монцонити и аплитови 
граносиенити. 
Образуването на планината протича през три етапа – ранен 
тектономагматичен, късен тектономагматичен и постмагматичен. 
Всеки един от тези етапи е различен на четири разновъзрастни 
комплекса: вулкански, субвулкански, интрузивен и постинтрузивен. 



Районът на Витоша и нейната периферия представляват пъстра 
геолого-тектонска мозайка, която се състои от четири групи 
скални комплекси: 
• Първата група включва допалеозойски високо метаморфни 

скали (гнайси, мигматити), вендски и старопалеозойски 
ниско метаморфни (филити, метадиабази, амфиболови 
шисти) и магмени скали (диорити, гранодиорити и 
габродиорити), горнопалеозойски и долнотриаски 
конгломерати, пясъчници, алевролити и аргилити, средно-
горнотриаски варовици, доломити и аргилити, разнообразни 
юрски варовици, горноюрски конгломерати, пясъчници, 
аргилити и алевролити, горнокредни (туронски) пясъчници, 
мергели и варовици.  



• Втората група се състои от сенонските интрузивни скали (габра, 
анортозити, монцонити и левкосиенити), изграждащи Витошкия плутон 
(втора интрузивна подгрупа) и повърхностните сенонски андезито-
базалтови, амфибол-пироксенови, пироксенови лавови потоци, 
ъгломератови и пепелни туфи, туфити и долноолигоценски дацити и 
риодацити (втора седиментно-вулканогенна подгрупа). 

• Третата група включва средно-горноолигоценски брекчоконгломерати, 
конгломерати и пясъчници, глини, аргилити, алевролити и въглища, 
образувани след формирането на Витошкия плутон (в дълбочина на 
земната кора). 

• Четвъртата група се състои от кватернерни (еоплейстоценски, 
плейстоценски и холоценски) пролувиални, алувиално-пролувиални и 
алувиални несортирани чакъли, пясъци, песъчливи глини и конгломерати. 
Те са образувани непосредствено преди и по време на израстването на 
Витошкия плутон като куполовидна планинска морфоструктура. 



По-голямата част от кариерите, намиращи се на Витоша са 
разположени в северозападните и западните склонове на 
планината. В зависимост от добиваните по време на 
експлатация те могат да се представят по следният начин 
(Борисов, 1957): 
 
• Кариери в грабро и монцонити: "Юрушки мост". 
• Кариери в монцонити: "Липата", "Първи май" и "Пладнище". 
• Кариери в сиено-монцонити: "Бъзговец". 
• Кариери в кварцови сиено-диорити (адамелинити):  
"Вуча падина", "Комуна", "Каменоделец",  



• 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. 

• По Стената на Алеко могат да бъдат намерени редиалнолъчести турмалини. 
Също много добри образци турмалин могат да бъдат намерени и в 
местността Офелиите. 

• 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. 

• В пегматитевите жили над село Мърчаево има аметист и сив кварц. В 
обхвата до село рударци  в пегматитите се намира опушен кварц, аметисти, 
турмалин. 

• Около селата Рударци и Кладница се среща брукит. 
• В околностите на селата Железница и Ярлово, в пироконтактните зони на 

интрузивни с карбонатни скали има гросулар с размери до 2 см. 



Ив. Пеев (1997) описва в 
публикацията си "Златоносните 
разсипи около Витоша" ясните 
следи от златодобивната 
дейност в полите на планина 
Витоша: "Няма долина на река, 
извираща от склоновете на 
Витоша, която да не е била 
обект на търсене и 
експлотация на разсипно злато. 
Останки от купища чакъли от 
преработени (промити) наноси 
се редят покрай речните 
корита. Големи грамади 
натрупани материали лежат 
по старите (високи) речни 
тераси.". 





Наклон на терена в 
градуси 

Площи (ха) % от общата площ 

0-5 1593,8274 5,8 
5-10 4131,5358 15,2 

10-15 6346,0135 23,3 
15-20 5953,3129 21,9 
20-30 7669,9951 28,1 

над 30 1553,811 5,7 
Общо 27265,6989 100 

Най-голямо участие в общата площ на парка 
заемат териториите с наклон между 20 - 30° 
(28,1 %), следвани от тези с наклон между 
10 - 15° (23,3%) и 15 - 20° (21,9 %). 
Стръмните витошки склонове заемат над 70 
% от площта на парка. Те подчертават 
куполообразното тяло на планината и рязко 
я открояват от ограждащите я котловини – 
Пернишка, Софийска и Самоковска. 



Експозиция 
(изложение) Площи 

(ха) 

Общо 
площи по 

оценка 
(ха) 

% от 
общата 
площ 

Общо в 
% по 

оценка 
Посоки Оценка 

N 

Сенчесто 

2951,7965 

13048,550
6 

10,8 

47,9 
NE 3442,0893 

12,6 
NW 3690,137 13,5 

E 2964,5278 
10,9 

SE 

Припечно 

2639,5019 

13474,81 

9,7 

49,4 
SW 3931,5875 

14,4 
W 3944,6356 

14,5 
S 2959,0888 

10,9 

Неподелен
и 

Водни 
обектии и 
равнини 

742,3345 742,3345 2,7 2,7 

Всичко 27265,698
9 

100 100 



• Анализът показва, че разпределението на териториите със 
северна и южна експозиция е абсолютно равномерно (с 
разлика само от 1,5 % в полза на районите с припечено 
изложение). Равномерното разпределение на териториите 
със сенчесто и припечено изложение е нещо типично за 
куполообразната форма на Витоша. Най-голяма е 
величината на площите от парка със западно и югозападно 
изложение (14,5 и 14,4 %), а най-малка – на тези с 
югоизточно изложение (9,7 %). 



Надморска височина 
(хипсометрични пояси - 

метри) 
Площи (ха) % от общата 

площ 

До 1200 9184,263 33,7 
1200 – 1900 15389,259 56,4 

Над 1900 2692,2112 9,9 
Общо 27265,6989 100 

От данните в таблицата се вижда, че 
повече от половината от територията на 
парка (56,4 %) е разположена в 
хипсометричния пояс от 1200 до 1900 
м. Втори по площ е хипсометричния 
пояс до 1200 м, който заема 33,7 % от 
територията на парка. Най-малка площ 
от територията на парка заемат земите 
над 1900 м надморска височина – едва 
9,9 %. 
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Д-Р РАДОСТИНА РИЗОВА-ДЖОЗА 
ЕКСПЕРТ ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 т. 1.9.2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ  НА  РЕЛЕФА 



Витоша (Черни връх, 2290 м)  
 
 

 Завалско-Планска планинска редица, Западно 
Средногорие 

Единствената куполна планина в България  
23 км дължина, 18 км ширина, 20-25 км диаметър,  

268,8 кв.км площ 
Главно било: северозапад - югоизток – Черни връх, 

Скопарник, Резньовете, Острица и др. 
Стръмни склонове към оградните котловини 



Витоша - граници 
Северозапад – Люлин – 
Владайска седловина (860 м);  
Югозапад – Голо бърдо – 
Боснешка седловина (935 м);  
Юг – Верила – Бука Преслап 
(1092 м); 
Югоизток – Плана – Егуло-
Палакарийска седловина (1195 
м);   
Изток – Лозенска планина – 
Панчаревския пролом на р. 
Искър 
Изток – Софийска котловина 
Запад – Пернишка котловина 
Юг – Самоковската котловина 



Дял Граници Поддялове Върхове 

Северен 
(Каменделски) 

Между река 
Владайска и река 

Дълбока 

Владайски 
Княжевски 

Драгалевски  
Симеоновски 

Лъвчето, Средец, 
Ушите, Черната скала, 
Камен дел, Комините 

и др. 

Източен 
(Купенски) 

Между р. 
Дълбока и р. 

Куртова 

- Г. Резен, Скопар-ник, 
Карачаир, М. Резен, Г. 

Купен 

Югозападен 
(Ветренско-
Боснешки) 

Между р. Куртова 
и р. Матница 

Ветренски 
Петруски 
Боснешки 

Купен, Ярловски 
Купен, Сиврикая, Сива 
грамада, Петрус и др. 

Северозападен 
(Селимишки) 

Между р. 
Владайска и р. 

Матница 

- Самара, Сели-мица, 
Острец, Острица и др. 



Геоморфоложко развитие 
• Първо денудационно ниво – 2100 м – билно, 

старомиоценско 
• Второ денудационно ниво – 1800 м – ниво на 

платата, младомиоценско 
• Трето денудационно ниво – 1500 м - 

староплиоценско 
• Четвърто денудационно ниво –750 -800 м; 950 – 

1050 м; 1000 – 1100 м; 900 – 950 м – 
денивелирано; младоплиоценско 



Глациален релеф? 
• Витоша не е заледявана – Й. Цвийч, А. Пенк, 

Ж. Радев, Д. Яранов, М. Георгиев и др. – 
Снежна линия 2200 – 2300 м 

• Витоша е заледявана – Н. Пушкаров, Ст. 
Бончев, Р. Христов, В. Радев и др. - Снежна 
линия 1850 м 

• Витоша е заледявана, но преди плейстоцена 
(еоплейстоцен) – Д. Канев, Г. Балтаков и др. 



Периглациален релеф 
Каменни грамади, 
Каменни реки,  
Каменни морета 



Ерозионен релеф 
• Речна мрежа от радиално-блоков тип; млада 
• Състои се от 10-12 речни системи 
• Първичен речен отток - само на запад; 

пиратерия на Владайска река през холоцена 
• Речни долини – симетрични и асиметрични;  
• V-виден напречен профил 
• Мощни наносни конуси в подножията 
• Пролувий, ровини и оврази 



Денудационен релеф 
Елувий – ръбест блокаж с 

различна дебелина 
Делувий – тънка покривка, 

до 3 м в подножията 
Сипеи и сипейни конуси – 

в източния склон 
Стената, северно от 
Камен дел, Резньовете, 
изворните части на 
някои реки 

 

Свлачища – широко 
разпространени в 
подножията – причина – 
наклон, слабо споени 
кватернерни наслаги и 
глинести прослойки под 
тях 

Срутища – източно от 
Резньовете, Камен дел и 
Копитото – причина - 
диаклази 



Карстов релеф 
Боснешки карстов район (303) 
Повърхностен карст – кари, 
въртопи, валози; 
Подземен карст – над 40 
пещери, три от които със 
значителни размери: 
Духлата – най-дългата пещера 
в България (18,2 км) 
Врелото – 6,5 км 
“ППД” – 1 020 м, денивелация 
125 м 
Карстови извори: 
Живата вода и др. 



Антропогенен релеф 
Кариери за добив на 
строителни и облицовъчни 
материали – от началото на XX 
век до 1976 г. 
Разположени са по западния 
склон на Витоша в района на 
селата Владая, Мърчаево, 
Рударци и Кладница. 
Общо 11 кариери с обща площ 
90,99 ха. 
За кариерите Кладница, 
Селимица, Селимица – заслон 
и Церова поляна има 
действащи проекти за 
рекултивация. 
 



ЛАВИННИ УЛЕИ 

Резньовете, Комините,  
Орлово Гнездо, Камен дел, Казана 

Снимки: www.befsa.com 



Геоложки феномени 
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I. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 
1. Хидрографска мрежа 
1.1. Речна мрежа 

Територията на ПП Витоша се 
отводнява от р. Струма и левите 
притоци на р. Искър. 
 

Първоразрядни притоци на р. Искър 
са реките Палакария, Егуля, Витошка 
Бистрица, Владайска, Перловска и 
Слатинска. 
 

Река Струма е най-значителната 
витошка река. 
В язовир  Студена освен река Струма 
се вливат още две по-големи реки – 
река Матница и река Кладница.  



Речна мрежа 
Таблица 1. Хидрографски характеристики на реките протичащи през ПП Витоша 
 F площ km2 Haver 

ср.надморска 
височина  [m] 

J наклон % L дължина [km] 

Притоци на р. Искър 
Р. Палакария 16.830 1496 32.805 6.35 
Дълбоки дол до 
границата на 
ППВитоша 

4.278 1221.88 19.35 3.3 

     
Витошка Бистрица 9.640 1743.6 34.89 4.32 
Янчовска река до 
границата на 
ППВитоша 

7.650 1633.73 31.56 4.52 

Балийна река до 
границата на 
ППВитоша 

1.095 1543.2 33.97 1.75 

Перловска(Боянска) 8.708 1704.9 20.2 9.1 
Драгалевска 
река/Слатинска 

4.716 1539.50 35.7 4.38 

Владайска     
     
Егуля(Ягуля)     
Върли дол до границата 
на ППВитоша 

1.408 1202.47 18.44 2.3 

Железнишка река до 
границата на 
ППВитоша 

8.803 1642.89 34.3 4.1 

Куртова река до 
границата на 
ППВитоша 

3.184 1651.53 31.73 2.84 

Струма 30.958 1504.1 29.55 12.5 
Добри дол до границата 
на ППВитоша 

6.985 1173.76 25.52 3.8 

Матница до границата 
на ППВитоша 

25.455 1374.46 25.95 9.03 

Рударщица до 
границата на 
ППВитоша 

3.680 1322.5 31.17 3.78 

Кладнишка до 
границата на 
ППВитоша 

5.048 445.4 7.96 2.75 

 



Водосборни басейни 

58.73 % се оттичат 
чрез  р. Искър към 
Черноморския 
отточен басейн; 
 
41,27 % чрез р. 
Струма се оттичат 
към Беломорския 
отточен басейн; 

Гъстотата на 
речната мрежа в 
границите на ПП  
Витоша варира от 
1 в ниските части 
до 2.5 кm/кm2 във 
високите части. 



 

Язовир Студена (с площ 1416 дка), разположен в 
западната част на планината; 
 

Боянско езеро, разположено в близост до 
обиколната пътека Драгалевци-Бояна - създадено 
на мястото на голяма влажна зона. 

1.2.2. Изкуствени езера 

1.2. Езера 
1.2.1. Естествени езера 

Днес на територията на ПП „Витоша” няма естествени планински 
езера, но съществуват исторически данни, които потвърждават, че до 
средата на 19 век е имало естествени езера.  



1.3. Извори 
Термалните извори са разположени в подножието на 
планината (Рударци, Княжево, Железница, Панчарево) 
Карстовите извори са разполжени в югозападните 
варовикови части – Боснешки карстов район 



2. Формиране, структура и обем на речния отток 

2.2.1. Методика за изчисляване на средномногогодишния отток на реките 
протичащи през територията на ПП Витоша (НИМХ – БАН, 2014) 



2.2.3. Водни ресурси на реките в границите на ПП Витоша 
ИМЕ РЕКА/ВОДОСБОР F ПЛОЩ KM2 

Q ВОДНО КОЛИЧЕСТВО 
1961-2010  [M3/S]  

HAVER СР.НАДМОРСКА ВИСОЧИНА  [M] 

ПАЛАКАРИЯ ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 16.830 0.232 1496 

ВОДОСБОР ВОДОХВАЩАНЕ ВЛАДАЙСКА 1 4.773 0.090 2024.24 

ВОДОСБОР ВОДОХВАЩАНЕ ВЛАДАЙСКА 2 4.945 0.093 2019.33 

ВОДОСБОР ВОДОХВАЩАНЕ ВЛАДАЙСКА 3 5.023 0.094 2016.8 

ВЛАДАЙСКА КАНАЛ 21.048 0.337 1724.2 

БОЯНСКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 8.708 0.138 1704.9 

БОЯНСКА ДО ВОДОХВАЩАНЕ 4.884 0.086 1915.4 

СТРУМА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 30.958 0.422 1504.1 

РУДАРЩИЦА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 3.680 0.044 1322.5 

КЛАДНИШКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 5.048 0.071 445.4 

МАТНИЦА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 25.455 0.321 1374.46 

МАТНИЦА ДО ВОДОХВАЩАНЕ 1,2,3 1.465 0.026 1941.7 

ВАРНИШКИ ДОЛ ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 3.563 0.032 985.19 

ДОБРИ ДОЛ ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 6.985 0.074 1173.76 

ДЪЛБОКИ ДОЛ ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 4.278 0.046 1221.88 

ЗЛАТА РЕКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 9.698 0.097 1137.7 

ЧЕГАРИЦА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 2.100 0.024 1240 

ВЪРЛИ ДОЛ ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 1.408 0.016 1202.47 

ОСТРИЦА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 2.373 0.028 1300.147 

ГРЪЧКА РЕКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 4.150 0.057 1499 

КУРТОВА РЕКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 3.184 0.049 1651.53 

БЯЛА ВОДА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 2.153 0.025 1280.44 

ГУГУТИЦА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 3.250 0.040 1344.4 

ЖЕЛЕЗНИШКА РЕКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 8.803 0.135 1642.89 

ЖЕЛЕЗНИШКА РЕКА ДО ВОДОХВАЩАНЕ 8.056 0.127 1680.6 

ЛЕВА РЕКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 1.185 0.017 1519.96 

БАЛИЙНА РЕКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 1.095 0.015 1543.2 

ВИТОШКА БИСТРИЦА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 9.640 0.155 1743.6 

ЯНЧОВСКА РЕКА ДО ГРАНИЦАТА НА ПП ВИТОША 7.650 0.117 1633.73 

ЯНЧОВСКА РЕКА ДО ВОДОХВАЩАНЕ 1 0.188 0.003 1833.6 

ЯНЧОВСКА РЕКА ДО ВОДОХВАЩАНЕ 2 2.557 0.044 1839.4 

ЯНЧОВСКА РЕКА ДО ВОДОХВАЩАНЕ 3 6.946 0.109 1677.7 

ВИТОШКА БИСТРИЦА ДО ВОДОХВАЩАНЕ 9.313 0.151 1764.3 

ПРИТОК ВЛАДАЙСКА 4.929 0.064 1379.11 

ДРАГАЛЕВСКА РЕКА/СЛАТИНСКА 4.716 0.066 1539.50 

МЕЖДУ ДРАГАЛЕВСКА И СТАРАТА РЕКА 1.971 0.026 1428.31 

СТАРАТА РЕКА 2.644 0.031 1290.46 

ПАЛАКАРИЯ ВИТОША ВОДОХВАЩАНЕ 1 4.758 0.078 1785.40 

СТРУМА ВОДОХВАЩАНЕ 2 11.898 0.199 1805.79 

СТРУМА ВОДОХВАЩАНЕ 1 1.850 0.036 2129.41 



2.2.4. Водни ресурси на ПП Витоша по хипсометрични (височинни) 
пояси (Мандаджиев и колектив, 1982) 

, м3.106 Зона 
Н 
м. 

Площ 
F 

км.2 

Модул 
 

л/с/км.2 

Водно  
колич.Q 
м3/сек 

Обем  
 отток  

м3.106 

 
СV 

 
СS 5 25 50 75 95 

I.       Над 1600 91,68 26,94 2,47 77,90 0,280 0,484 116,50 91,42 76,16 62,41 51,29 
II. 600 до 1600 1442,56 5,07 7,32 230,65 0,440 0,869 418,90 289,00 215,90 156,60 93,64 

                
              

 

 



2.3. Генетична структура на речните води 
Генетична структура на р- Струма – до яз. Студена 

Вид на 
подхранването, % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

снежно 40 23 17 11 18 3         1 37 15 

дъждовно 
  

        4 30 19 2 19 19 10   8 

подпочвено 60 77 83 89 78 67 81 98 81 81 89 63 77 

Генетична структура на р. Владайска – ХМС „Златните мостове“ 
Вид на подхранването, % от 
абсолютните месечни и годишни 
стойности 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Средно от 
месечните 
водни 
количества 

повърхностен 14,3 11,2 24,5 6,8 30,9 66,2 60,1 38,2 26,5 19,2 19,7 18,3 28,0 

подземен 85,7 88,8 75,5 93,2 69,1 33,8 39,9 61,8 73,5 80,8 80,3 81,7 72,0 

Средно % от 
год. отток 

повърхностен 1,4 1,1 3,4 0,6 4,6 27,9 35,1 11,2 4,3 2,4 2,8 5,2 100,0 

подземен 6,4 6,4 6,8 6,2 7,1 11,0 14,1 11,8 9,2 7,6 6,6 6,8 100,0 



Карта по коефициента на подземното подхранване на реките на територията 
на Природен парк „Витоша” (НИМХ, 2014) 



Средни стойности на коефициента на подземното подхранване на 
реките 

РЕКА 
КОЕФИЦИЕНТ НА ПОДЗЕМНОТО 

ПОДХРАНВАНЕ 
ПЛОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ПАРКА, KM2 
АРКАТА 0,355 17,35 
БИСТРИЦА 0,283 24,70 
ВЛАДАЙСКА 0,376 43,11 
ДЪЛБОКАТА 0,345 2,58 
ЕГУЛЯ 0,315 20,85 
ПАЛАКАРИЯ 0,337 39,19 
ПЕРЛОВКА 0,324 15,80 
СЛАТИНСКА 0,307 13,80 
СТРУМА 0,401 95,09 



3. Отточен режим 

3.1. Фазово разпределение на речния отток 
Характеристики на типовете отточен режим (по Запков и др. 1989) 

Н.в., m Отточни фази Тип отточен режим 

Пълноводие Маловодие Преходна 

700 - 1500 III – VI VII – X XI – II(п) IБ2 

1500 - 2287 IV – VI XI – III VII – X(м) IА1 



3.2. Сезонно разпределение на речния отток 

Сезонна структура на речния отток  
/ % от годишния отток/ 

H, M ЗИМА ПРОЛЕТ ЛЯТО  ЕСЕН  ГОД 
600 24.2 46.8 22 7 100 
800 21.6 44.8 25.8 7.8 100 
1000 19.9 40.8 30.5 8.8 100 
1200 18.4 36 34.6 10.2 100 
1400 16.9 32.9 38.7 11.7 100 
1600 14.9 31.2 42.9 13 100 
1800 11.8 28 46.3 14.1 100 
2000 10.1 25.2 49.1 15.6 100 



3.3. Месечно разпределение на речния отток 

месеци 

H, m XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
600 4,6 8,7 10,9 15,3 17,7 13,8 10,4 8,0 3,6 2,0 2,3 2,7 
800 4,4 7,4 9,8 12,8 17,5 14,5 11,4 9,9 4,5 2,3 2,5 3,0 
1000 4,2 6,7 9,0 10,6 15,0 15.2 13.2 11.8 5.5 2.8 2.6 3.4 
1200 4.2 5.8 8.4 8.4 11.8 15.8 15.2 13.2 6.2 3.3 3.1 3.8 
1400 4.1 5.2 7.6 6.7 10.0 16.2 17.5 14.2 7.0 3.9 3.6 4.2 
1600 4.1 4.5 6.3 5.3 8.9 17.0 20.6 14.8 7.5 4.3 4.1 4.6 
1800 3.8 3.3 4.7 4.2 7.4 16.4 23.6 15.0 7.7 4.9 4.2 5.0 
2000 3.8 2.6 3.7 3.0 5.8 16.4 26.3 15.0 7.8 5.3 4.8 5.5 
2200                         



3.5. Минимален отток 

Характеристики на минималния отток на Витоша за 
периода 1956 – 1975г. 

ХМС Река Местополож. 
Средна 

 надм. вис. 
Hav, m. 

Средномногогодишен Коеф. 
вариация 

СV 
Отток 
Q  m3/s 

Модул на оттока, 
 M,   l/s/km2 

18370 Палакарийска с. Рельово 1150 0,080 0,291 0,811 
18420 Владайска кв. Княжево 1354 0,041 0,383 1,271 
51650 Струма гр. Перник 756 0,606 2,130 0,724 

 



3.5.1. Гарантирани водни ресурси по поречия 

Съгласно българското законодателство нормирани 
изисквания за минимално допустимия отток предстои да бъдат 
определени по силата на Закона за водите (чл. 135(1)). Съгласно § 
125 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на закона за водите „До издаването на 
методиката по чл. 135, т. 1 минимално допустимият отток в 
реките се определя на 10 на сто от средномногогодишното водно 
количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно 
количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко 
съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане“. 



Гарантирани водни ресурси на ПП Витоша по височинни пояси 

Район Хипсометри
чен рояс, 
m 

Площ, 
F km2 

Cv 

Витоша Над 1600* 91,68 2,660 0,136 4,281 0,481 

   600 - 1600* 1442,55 1,720 0,249 7,850 0,830 

  300 - 600  162,63 0,220 0,036 1,150 1,300 

  Над 300 1696,87 1,308 0,222 7,015 0,856 

* В гранииците на ПП Витоша 



4.  Многогодишни колебания на речния отток  
Сумарно разностна крива ХМС № 18370 р. Палакария с. Рельово
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ПРОФ. Д-Р  НАДКА ИГНАТОВА 
КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ  

„ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ“ 

 1.10.2. ХИДРОХИМИЯ  
 

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

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
 РАЗДЕЛ "ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ"  

(Т. 1.8 - Т. 1.11)  - ПЪРВИ МОДУЛ 

12-13 май 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



Водни ресурси – извори, реки, потоци, водопади и карстови води.  
Черноморски водосборен басейн: Палакария, Куртова, Железнишка, Лява, Бистришка, 
Янчевска, Симеоновска, Драгалевска, Боянска, Владайска.  
Беломорски водосборен басейн: Струма, Матница, Танчовица, Рударщица.  

Изворни води 

Минерални води 

Пукнатинни води 

Водни тела по водосбори. 

Карст 

Реки  



Грид на 
оттока за 
периода 1961 
- 2010 г. 

Име река/водосбор 

F 
площ 
km2 

Q водно 
количество1961-

2010  
[m3/s]  

Haver 
ср.надморска 

височина 
 [m] 

J 
наклон 

% 

L 
дължина 

[km] 
Палакария до границата на ППВитоша 16.830 0.232 1496 32.805 6.35 
Водосбор водохващане Владайска 1 4.773 0.090 2024.24 13.9 2.3 
Водосбор водохващане Владайска 2 4.945 0.093 2019.33 14.2 2.45 
Водосбор водохващане Владайска 3 5.023 0.094 2016.8 14.28 2.6 
Владайска канал 21.048 0.337 1724.2 18.88 8.57 
Боянска до границата на ППВитоша 8.708 0.138 1704.9 20.2 9.1 
Боянска до водохващане 4.884 0.086 1915.4 11.81 5.1 
Струма до границата на ППВитоша 30.958 0.422 1504.1 29.55 12.5 
Рударщица до границата на ППВитоша 3.680 0.044 1322.5 31.17 3.78 
Кладнишка до границата на ППВитоша 5.048 0.071 445.4 7.96 2.75 
Матница до границата на ППВитоша 25.455 0.321 1374.46 25.95 9.03 
Матница до водохващане 1,2,3 1.465 0.026 1941.7 21.47 1.5 
Варнишки дол до границата на ППВитоша 3.563 0.032 985.19 20.26 2.9 
Добри дол до границата на ППВитоша 6.985 0.074 1173.76 25.52 3.8 
Дълбоки дол до границата на ППВитоша 4.278 0.046 1221.88 19.35 3.3 

( REG ) Сумарно разностни криви на райони за управление на водите 1961 - 2010 г. 
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1.10.2 Хидрохимия  
 
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, 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)  
● 1 тип “езера” L3 (яз. Студена, Боянско езеро, Симеоновски езера   



Изворни води: 
 ● подпочвени,  
 ● карстови  
 ● 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,  рН варира 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 
(6,24 до 6,38 рН единици) („Меча поляна“, „Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и др.).  
 
Органично замърсяване - ниски стойности на БПК5 и Перманганатната 
окисляемост (по-малко от 1 mg.dm-3), по данни на „Софийска вода“ АД  



Днес на територията на Природен парк „Витоша” липсват 
естествени планински езера, но съществуват исторически 
данни за наличието на такива до средата на 19 век в 
местността „Сухото езеро“.  
Оформени са няколко изкуствени водни тела в категория 
„езера“: 
● яз. Студена (с площ 1416 dka и код BG4ST500L002), 
разположен в западната част на планината, с цел 
водоснабдяване на гр. Перник  
● изкуственото Боянско езеро, създадено на мястото на голяма 
влажна зона. 
Всички водни тела се отнасят към Екорегион ЕР 7 (Източни 
Балкани) и Екорегион ЕР 12 (Черноморска провинция) 



Разпределение на водните тела на територията на ПП 
„Витоша“ по водосбори. 



Преобладават пукнатинни води 

ПОДЗЕМНИ ВОДНИ РЕСУРСИ 

Изворни води 

Минерални води 



Карстови води на територията на ПП „Витоша“  



Минерални води 
на територията на ПП 
„Витоша“  

Разположени са извън парка, 
но повечето от тях се подхранват 

 от неговата територия  

Минерални води Дебит, dm3.s-1 Температура, oC рН Минералзация, mg.dm-3 

Панчарево 12,5 44- 48 7,8 490 

Горна Баня 8 19- 44 9,6- 10,2 110 

Кнажево 5,5 23- 26 9,3 170 

Рударци 6 29 8,6- 9,1 300 

Железница 10 26- 31 9,8 316 



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 са 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, Планинишка, Перловска, Боянска, Драгалевска, 
Симеоновска, Бистришка, Янчовска, Железнишка, 
Палакария, Куртова,  
а от категория „Езера“- яз. „Студена“ и Боянското езеро.  

Хидрохимия- повърхностни води 



N Водно тяло Тип 

1 р. Струма R3 

2 р. Матница R3 

3 яз. Студена L3 

4 р. Рударщица R3 

5 р. Рударщица R3 

6 р. Мърчаевска R3 

7 р. Владайска R2 

8 р. Планинишка R2 

9 р. Боянска R2 

10 Боянско езеро L3 

11 р. Палакария R4 

12 р. Куртова R2 

13 р. Железнишка R2 

14 р. Бистришка R2 

15 р. Янчовска R2 

16 р. Симеоновска R2 

17 р. Драгалевска R2 



Взети са по 3 вида водни проби в 17 контролни пункта (15 на реки и 2 на 
езера) по 1 dm3 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 са измерени координатите и надморската височина с GPS/GIS 
Controler LT 30, температурата, рН и електропроводимостта на водата, и 
са фиксирани взетите в една от двойките кислородни шишета водни 
проби с 40 % MnSO4 и 40 % KOH. 

ОБЕКТИ И МЕТОДИ 



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, 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 оС, след 5 денонощия се определя Биохимичната 
потребност от кислород (БПК5) по метода на Винклер. 
В третата водна проба от 1 dm3 се определят: 
● Съдържанието на неразтворени вещества тегловно, след филтруване с 
мембранен филтър с размер на порите 0,45 µm,  
● Перманганатната окисляемост по метода на Кубел,  
● Обща твърдост,  сума от Ca и Mg,  
● Съдържанието на хлориди по метода на Мор.  

ОБЕКТИ И МЕТОДИ 



Във филтрата се определя:  
● съдържанието на NH4

+ и NO3
- по метода на Келдал чрез автоматичен 

азотен анализатор „Келтек“ (Текатор, Швеция),  
● съдържанието на SO4

2- спектрометрично след утаяване с BaCl2, 
стабилизиране с желатин спектрометриране на „Lambda 5” (Perkin- 
Elmer, USA),  
● съдържанието на PO4

3- спектрометрично на „Lambda 5” (Perkin- Elmer, 
Lambda 5, USA)   
● металите Ca, Mg, Na, Pb, Cd и Mn с атомно абсорбционен анализ 
(Perkin- Elmer, M 5000, USA). 
● С резултатите за Na+, Cl- и SO4

2- се определя 
 иригационния коефициент. 

ОБЕКТИ И МЕТОДИ 



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“. 

Състояние по физико-химични 
показатели за качество 



Водно тяло 
Ти
п Координати Дата, час Над. вис., m Темп., oC рН Електр., µS.cm-1 

Категория "Реки"             

р. Струма R3 187288; 4711367 1.04.15; 10:34:24 972,6 5,9 6,89 89 

р. Матница R3 184897; 4717065 1.04.15; 11:49:45 853,5 5,9 7,16 93 

р. Рударщица R3 186357; 4720899 1.04.15; 13:03:27 907 5,4 7,75 64 

р. Рударщица R3 186357; 4720899 1.04.15; 13:21:35 907 4,8 7,63 61 

р. Мърчаевска R3 186652; 4723340 1.04.15; 14:14:25 1020,5 5,3 7,46 65 

р. Владайска R2 188827; 4726250 1.04.15; 14:53:44 938,8 5,3 7,25 77 

р. Планинишка R2 188845; 4728145 1.04.15; 15:40:22 782,2 7,2 7,2 89 

р. Боянска R2 193572; 4727974 1.04.15; 16:07:49 822,5 8,1 7,08 73 

р. Палакария R4 193577; 4709742 2.04.15; 10:08:21 1104,9 5,5 7,1 87 

р. Куртова R2 198632; 4712693 2.04.15; 10:51:44 1308,4 3,8 7,4 87 

р. Железнишка R2 200450; 4715625 2.04.15; 12:28:12 1147,7 6,3 7,48 64 

р. Бистришка R2 199401; 4720005 2.04.15; 13:07:47 1125 6,4 7,32 71 

р. Янчовска R2 199589; 4721476 2.04.15; 13:40:24 1068,1 5,6 7,35 98 

р. Симеоновска R2 199093; 4723999 2.04.15; 14:41:01 930,9 9 7,18 78 

р. Драгалевска R2 196779; 4725530 2.04.15; 16:21:44 952,2 6,6 7,19 88 

Отлично           6,5- 8,5 650 

Добро 6,5- 8,5 750 

Умерено           6,5- 8,5 1000 

РЕЗУЛТАТИ 



Водно тяло Тип Координати Дата, час 
Над. вис., 
m 

Темп., 
oC рН 

Електр., 
µS.cm-1 

Категория "Езера"              

яз. Студена L3 
184483; 
4717004 

1.04.15; 
12:08:13 846,2 6 7,5 127 

Боянско езеро L3 
194107; 
4727166 

1.04.15; 
17:07:44 1049,3 4,9 7,2 49 

Отлично           
5,5- 
8,7 650 

Добро 
5,5- 
8,7 750 

Умерено           
5,5- 
8,7 1000 

РЕЗУЛТАТИ 



Водно тяло Тип Разтв. О2 Насит. О2, % БПК5 Перм. Окисляемост Нераз. в-ва 

Категория "Реки"             

р. Струма R3 10,44 89,20 4,50 3,3 14,8 

р. Матница R3 10,40 88,88 4,24 5,31 15,2 

р. Рударщица R3 10,72 90,42 5,00 3,89 18 

р. Рударщица R3 10,93 93,11 4,84 3,66 12 

р. Мърчаевска R3 11,25 94,61 5,24 3,54 14,8 

р. Владайска R2 9,01 75,76 2,98 4,25 8,4 

р. Планинишка R2 11,17 98,70 5,59 5,55 17,2 

р. Боянска R2 8,55 77,31 3,27 2,6 14 

р. Палакария R4 9,34 79,01 3,48 2,48 8 

р. Куртова R2 8,94 72,26 3,27 1,42 12,4 

р. Железнишка R2 9,17 79,17 2,85 1,18 5,6 

р. Бистришка R2 9,03 78,19 3,56 3,78 9,6 

р. Янчовска R2 9,04 76,63 3,21 2,71 9,2 

р. Симеоновска R2 7,05 65,14 0,85 2,83 12,4 

р. Драгалевска R2 7,56 65,80 1,55 2,12 4,8 

РЕЗУЛТАТИ 

mg.dm-3     (пит. цели) 



Водно тяло Тип Разтв. О2 
Насит. О2, 
% БПК5 

Перм. 
Окисляемост Нераз. в-ва 

Категория "Езера"            

яз. Студена L3 10,85 92,98 5,03 3,19 17,6 

Боянско езеро L3 9,68 80,61 4,27 3,07 13,6 

Отлично   10,5- 8,0   < 1,0          <  5,00   

Добро 8,0- 6,0 1,0- 2,5 

     (За питейни 
     цели)   

Умерено   < 6,0   > 2,5     

РЕЗУЛТАТИ mg.dm-3 



Водно тяло Тип P-PO4 N-NH4
+ N-NO3

- SO4
2- 

Категория "Реки"           

р. Струма R3 0,0013 1,45 1,97 8,85 

р. Матница R3 0,0013 2,08 3,78 9,65 

р. Рударщица R3 0,0004 1,31 1,72 8,3 

р. Рударщица R3 0,0002 1,75 3,95 8,3 

р. Мърчаевска R3 0,0009 0,25 2,81 11,52 

р. Владайска R2 0,0002 0,06 0,64 6,42 

р. Планинишка R2 0,0009 0,7 2 6,97 

р. Боянска R2 0,0004 0,22 1,75 5,35 

р. Палакария R4 0,0002 0,14 0,2 8,3 

р. Куртова R2 0,0002 0,47 1,61 5,1 

р. Железнишка R2 0,0004 1,14 2,47 5,62 

р. Бистришка R2 0,0002 0,08 0,67 6,7 

р. Янчовска R2 0,0004 0,4 0,5 7,5 

р. Симеоновска R2 0,0009 0,17 0,51 6,18 

р. Драгалевска R2 0,0004 0,06 0,25 5,1 

Отлично   до 0,01 до 0,04 до 0,2       до  250 (пит.цели) 

Добро 0,01- 0,02 0,04- 0,40 0,2- 0,5   

Умерено   > 0,02 > 0,40 > 0,5   

РЕЗУЛТАТИ 

mg.dm-3 



Водно тяло Тип P-PO4 NH4
+ NO3

- SO4
2- 

Категория 
"Езера"            

яз. Студена L3 0,0009 0,33 1,08 9,37 

Боянско езеро L3 0,0002 0,06 1,28 5,62 

Отлично   
0,007- 
0,0125 до 0,03 до 0,2  до 250 

Добро 
0,0125- 

0,04 0,03- 0,08 0,2- 0,5  (пит. цели) 
Умерено   > 0,04 > 0,08 > 0,5   

РЕЗУЛТАТИ mg.dm-3 



Водно тяло Тип Mg2+ Ca2+ Na+ Cl- Ka Твърдост, mgeq 

Категория "Реки"               

р. Струма R3 1,07 5,53 2,12 7,52 271,28 0,37 

р. Матница R3 1,90 9,72 3,16 9,03 225,91 0,64 

р. Рударщица R3 1,03 3,64 2,77 7,83 260,54 0,27 

р. Рударщица R3 0,96 3,50 2,73 6,92 294,80 0,25 

р. Мърчаевска R3 0,74 3,00 3,55 6,32 322,78 0,21 

р. Владайска R2 1,26 4,11 3,13 9,03 225,91 0,31 

р. Планинишка R2 1,60 4,94 3,38 8,73 233,68 0,38 

р. Боянска R2 1,10 4,97 2,92 7,83 260,54 0,34 

р. Палакария R4 1,28 5,00 2,80 8,73 233,68 0,36 

р. Куртова R2 0,89 8,93 1,68 5,87 347,53 0,52 

р. Железнишка R2 0,74 4,96 1,96 5,02 406,37 0,31 

р. Бистришка R2 0,77 5,01 2,37 6,32 322,78 0,31 

р. Янчовска R2 1,17 7,17 3,21 6,92 294,80 0,46 

р. Симеоновска R2 0,97 4,95 2,97 6,02 338,87 0,33 

р. Драгалевска R2 1,23 6,45 3,00 8,43 241,99 0,42 

РЕЗУЛТАТИ 

mg.dm-3  (пит. цели) 



Водно тяло Тип Mg2+ Ca2+ Na+ Cl- Ka Твърдост, mgeq 

Категория "Езера"              

яз. Студена L3 3,60 8,46 3,38 7,02 290,60 0,72 

Боянско езеро L3 1,11 2,58 1,72 6,02 338,87 0,22 

Водно тяло Тип Pb2+ Mn2+ Cd2+ 

Категория "Езера"        

яз. Студена L3 0,050 0,027 0,003 

Боянско езеро L3 0,020 0,035 0,004 

РЕЗУЛТАТИ mg.dm-3  (пит. цели) 

mg.dm-3 



Водно тяло Тип Pb2+ Mn2+ Cd2+ 

Категория "Реки"         

р. Струма R3 0,010 0,017 0,002 

р. Матница R3 0,070 0,023 0,004 

р. Рударщица R3 0,015 0,022 0,004 

р. Рударщица R3 0,025 0,026 0,003 

р. Мърчаевска R3 0,020 0,026 0,004 

р. Владайска R2 0,025 0,022 0,001 

р. Планинишка R2 0,002 0,038 0,002 

р. Боянска R2 0,030 0,022 0,002 

р. Палакария R4 0,040 0,025 0,001 

р. Куртова R2 0,050 0,021 0,002 

р. Железнишка R2 0,015 0,022 0,004 

р. Бистришка R2 0,030 0,037 0,001 

р. Янчовска R2 0,030 0,018 0,003 

р. Симеоновска R2 0,020 0,017 0,004 

р. Драгалевска R2 0,025 0,012 0,005 

РЕЗУЛТАТИ 

mg.dm-3  (пит. цели) 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
● Водите са неутрални (рН 6.89- 7.75), ниска електропроводимост (49- 127 
µS.cm-1), меки (0.21- 0.72 mgeq.dm-3), пригодни за напояване (Ка 226- 406); 
● По преобладаващата част от определените показатели, в съответствие 
със заданието, всички изследвани водни тела по пресечните точки с 
границите на парка, са в отлично състояние по физико-химични 
показатели за качество. 
● Изключение прави органичното замърсяване, оценено чрез БПК5, и 
съдържанието на амониев и нитратен азот, по които показатели, за 
преобладаващата част от водните тела, не може да се постигне добро 
състояние, по изискванията на Рамковата Директива за водата 
2000/60/ЕС.  
● Това налага да се обърне сериозно внимание на пречистването на 
отпадъчните битово-фекални води от всички обекти на територията на 
парка, преди заустването им във водоприемниците. 
● Съдържанието на Na+ е по-ниско от Cl-. 
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ЛЮБОМИР КЕНДЕРОВ, ПЛАМЕН ИВАНОВ 
ЕКСПЕРТИ ХИДРОБИОЛОГИЯ 

 Т. 1.10.3 ХИДРОБИОЛОГИЯ 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
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ФИТОБЕНТОС 
•Съвременни данни за фитобентос (кремъчни водорасли), 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).  
• В рамките на този проект, оценка на екологичното състояние не е била 
предвидена. Данните не са количествени и могат да послужат 
единствено за справка за видовия състав на кремъчните водорасли в 
някои реки и потоци на територията на парка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАКРОЗООБЕНТОС 
• Единственото хидробиологично изследване в исторически план е 
извършено от Русев (1961).    
• Авторът изследва реките Драгалевска, Владайска, Боянска, Перловска. 
Установява се голямо количество чистолюбиви видове от дънната 
безгръбначна фауна – индикатори за ксеносапробни и ологосапробни 
води (незамърсени).  
• Въпреки че авторът не е определял екологичното състояние (не са били 
разработени съвременните методи за това), неговите данни позволяват 
да се преизчисли, че състоянието е било предимно “отлично”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русев, Б. 1961. Хидробиологични изследвания на някои Витошки реки. Изв. Зоол. Инст., БАН, 10: 211-265. 



МАКРОЗООБЕНТОС 
• Съвременни данни за екологичното състояние според 
“макрозообентос “ има в две научни публикации и един проект:    
• Река Железнишка в границите на Парка е в “отлично” екологично 
състояние според Kenderov et al (2010), а под село Железница се 
наблюдава битово-канално замърсяване, определящо “лошо” 
екологично състояние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenderov, L., G. Georgieva, M. Pavlova. 2010. Hydrobiological characteristics of Zheleznishka River (Vitosha 
Mountain). ISBN: 978-954-397-019-3. 



МАКРОЗООБЕНТОС 
•Реките Егуля и Бистришка са изследвани от Georgieva et al (2013). 
Авторите установяват чрез различни индекси “отлично” екологично 
състояние  в горните речни участъци (основно в Парка), както и 
влошаване на екологичното състояние, дължащо се  на отрицателното 
въздействие на селата Железница, Бистрица, кв. Панчарево. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



МАКРОЗООБЕНТОС 
• В рамките на проект “Хидробиологично проучване на състоянието на 
основните реки в Природен парк Витоша” (проект № DIR-5113326-4-98 
“Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”) са 
изследвани общо 10 реки  (17 пункта). 
• Струма, Кладница, Владайска, Матница, Куртова, Железнишка, 
Бистришка, Янчовска, Драгалевска, Боянска. 
• Екологичното състояние на реките е предимно “отлично” или “добро”. 
По-ниска стойност на индексите имат само реките Владайска (при хижа 
Витошко) и р. Матница (под ДДС Витошко).  Тук се установява “умерен” 
екологичен статус. 
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ПРОФ. Д-Р РОСИЦА ПЕТРОВА 
ЕКСПЕРТ ПОЧВИ И ПОЧВЕНИ ПРОЦЕСИ 

T.1.11.1 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЧВИТЕ 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
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Разпространение на почвите в ПП Витоша: 
 Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols)  – 

789,39 ha; 
 Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) – 

1144,86 ha; 
 Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos) – 

17135,5 ha; 
 Канелени горски (Chromic Luvisols) – 0.2 ha; 
 Рендзини (Rendzinas) – 1071.84 ha; 
 Алувиално-ливадни (Alluvial Fluvisols) – 13.7 ha; 
 Торфенисто блатни и торфени почви 

(Histosols) ; 
 Примитивни почви (Leptosols); 
 Антропогенни  (Anthrosols) – 0.06 ha; 

 
 



Разпространение и характеристика на 
почвите. Почвени процеси 

• Планинско-ливадни почви 
(Modic Cambisols) 

• Формирани са в субалпийския и 
алпийския пояс на Витоша, под влияние на 
високопланинска тревна растителност, 
изобилни валежи и температура под 0 оС в 
продължение на 4 до 6 месеца през 
годината.  

• Характеризират се със силно изразени 
хумусно-акумулативни процеси. Почвите 
са обилно хумусни, обилно запасени с 
общ азот със силно кисла реакция на 
почвения разтвор  
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Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols) 
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Тъмноцветни горски почви (Umbric 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. 

• Притежават мощен хумусен 
хоризонт (60-80 cm), високо 
съдържание на органично 
вещество (5.7 - 13.6 %) и висока 
степен на хумификация. Богато 
запасени са с общ азот. Почвената 
реакция е много силно кисела. 
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Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) 
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Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols), 
повлияни от горски пожари 

Бистришко бранище –  
опожарена площ 51.81 
ha  

Витошко лале –  
опожарена площ 33,68 
ha  



Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols), 
повлияни от горски пожари 



Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols), повлияни 
от горски пожари 

Бистришко бранище  
след пожар - лято 
2012 г.  

Бистришко бранище  
2 г. след пожар - лято 
2014 г 

След пожар - 
октомври 2012 г. –
„Витошко лале” 

2 години след пожар 
- октомври 2014 г. –
„Витошко лале” 



Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols), 
повлияни от горски пожари – Бистришко 

бранище 



Почви, повлияни от горски пожари – Почви, Тъмноцветни горски 
почви (Umbric Cambisols),  

повлияни от горски пожари - Витошко лале 



Тъмноцветни горски почви (Molic Cambisols), 
повлияни от горски пожари - рН 



• На територията на парка са отделени: 
 - 4839,27 ha кафяви горски почви тъмни; 
 - 11594,85 ha кафяви горски почви преходни; 
 - 703,28 ha кафяви горски почви светли 

Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 
 



• Кафяви горски почви, тъмни 
• Разпространени са на надморска височина 

1400-1750 m предимно на сенчестите 
склонове със северно изложение. 
Формирани са върху изветрителните 
продукти от кисели скали под влияние на 
букова, смърчово-букова и дъбова 
растителност. 

• Профилът е от типа АВС. Притежават 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. Степента на хумификация на 
органичното вещество е висока.  

Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 
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Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 
• Кафяви горски почви, тъмни 
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• Кафяви горски почви, 
преходни 

• Характеризират се с 
маломощен хумусен хоризонт, 
силно до слабо кисела реакция 
на почвения разтвор, средно до 
малко хумусно съдържание, 
средна до малка запасеност с 
общ азот и засилена 
хумификция на органичното 
вещество. 

Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 
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Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 

• Кафяви горски почви, преходни 
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Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 
• Кафяви горски почви, 

светли 
 Разпространени са на по-

припечните части от релефа, върху 
много леки по механичен състав 
изветрителни продукти на кисели 
скали. Характеризират се като 
малко до средно хумусни, с малка 
запасеност с общ азот и средно 
кисела реакция на почвения 
разтвор  
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Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 
Кафява горска светла 
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Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 

• Кафява горска – 
наситена (мрежа за 
мониторинг на 
горските екосистеми, 
ЛТУ 2000 г.) 
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Кафява горска почва (Dystric – Eutric Cambisols) 
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Канелена горска почва (Chromic Luvisols) 
• 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= 
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Канелена горска почва (Chromic Luvisols) 
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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. 
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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. 
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Примитивни почви (Leptosols) 
• Имат незначително разпространение 

на територията на ПП Витоша. 
Формирани са върху монцонити, 
андезитобазалти и габро в условията 
на студен и влажен климат при н.в. 
над  1800 m.  

• Профилът е силно скъсен (рядко над 
15 cm) с множество фрагменти от 
почвообразуващата скала. Почвите са 
силно кисели (рНН2О 4,5-5,0), с високо 
съдържание на хумус (над 10%), 
малка до средна запасеност с общ 
азот и ниска степен на хумификация 
(C:N > 14). 
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Примитивни почви (Leptosols) 
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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. 
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Рендзини, плитки, средно ерозирани (Rendzinas) 
Имат 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 
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Антропогенни/Техногенни почви (Technosols) 

• Техногенните почви, формирани от дейността 
на кариерите на територията на ПП Витоша 
обхващат площ от 37,04 ha. Разпространени са: 

 в иглолистни гори със специално 
предназначение – 15,66 ha; 

 във високостъблени широколистни гори със 
специално предназначение  – 0,84  ha; 

 в гори със специално предназначение за 
реконструкция – 6,38 ha; 

 в издънкови гори със специално 
предназначение за превръщане – 8,59 ha; 

 в нискостъблени гори със специално 
предназначение за прерастване – 5,57 ha. 

 



Антропогенни/Техногенни почви (Technosols) 



Антропогенни/Техногенни почви (Technosols) 

• Формирани са основно от различни по 
размер фракции на скалите от Витошкия 
плутон, в които е провеждана минно-
добивната дейност.  

 



Антропогенни/Техногенни почви (Technosols) 



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 "ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ"  

(Т. 1.8 - Т. 1.11)  - ПЪРВИ МОДУЛ 

ИНЖ. ИЛИЯ ПЕТРОВ 
ЕКСПЕРТ ПО БОРБА СРЕЩУ ЕРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ И ПРИРОДНИ 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Т. 1.11.2 ПОЧВЕНИ ПРОЦЕСИ 

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/ 

12-13 май 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



• Разпределение на 
площна ерозия по 
степени на ерозираност 

0 степен  –   21636.0 ха; 
 I степен   –        86.4 ха; 
 II степен  –        24.8 ха; 
 III степен –        85.0 ха; 
 IV степен –          5.8 ха; 
V степен  –          0.0 ха. 
Всичко:     21838.0 ха 

 

1.11.2.1. Ерозионни процеси по 
вид и степен – площна ерозия 
 
Посочените Площи са от ЛУП 
на ТП ДГС “София”, 2009 и ТП 
ДЛС “Витошко-Студена”, 2008  
 
В План 2015 – 2024 г. площната 
ерозия е определена по Скалата за 
степените на ерозираност от 
Класификационната схема на 
типовете горски месторастения в 
Р България, 2011г. 



Едроразмерни    
противоерозионни съоръжения 

 1.1.Бараж 1 на Въшивски дол (Сн. 1), ТП 
ДЛС „Витошко-Студена ”  
Баражът е изграден от суха каменна, редова 
зидария с надтеренна височина 6.5 м. 
Преливникът е нарушен от корените на 
дървесна и храстова растителност. Необходимо 
е отстраняване  на  растителността около 
венеца  на преливника и възстановяване на 
неговата цялост. 

1.11.2.2 Съществуващи  
противоерозионни съоръжения  

и състояние 

Сн.1 

 



Едроразмерни противоерозионни съоръжения 
За защита на Бараж 1, ТП ДЛС 
„Витошко-Студена” на разстояние 
10,5 м пред баража е изграден 
Контрабараж 1 (Сн. 2). 
Контрабаража е построен от суха 
каменна, редова зидария с 
надтеренна височина 1.5 м. 
Необходимо е отстраняване на 
дървесната растителност и почвата 
от венеца на преливника на 
котрабаража, почистване на 
фугите на зидарията (за предна 
стена и венец) и запълването им с 
циментов разтвор.  

Сн.2 

 



1.2. Бараж 2 на Въшивски 
дол (Сн. 3), ТП ДЛС 

„Витошко - Студена”  
 
Баражът е изграден от суха 
каменна, редова зидария с 
надтеренна височина 4.0 м. 
Състоянието на баража е 
добро. Необходимо е 
отстраняване  на  
растителността около венеца 
на преливника и запълване на 
фугите на зидарията под 
преливника с циментов 
разтвор.  

Сн.3 



1.3. Бараж 1 на р. Жедна  
(Сн. 4), ТП ДЛС „Витошко-
Студена” 
•Река Жедна е първи десен 
приток на р. Матница. 
Баражът е изграден в скална 
основа от суха каменна, 
мозаична зидария с 
надтеренна височина 7.0 м. 
Състоянието на баража е 
добро. Необходимо е 
отстраняване  на  
растителността около венеца 
на преливника. Сн.4 

 



1.3. Бараж 2 на р. Жедна (Сн. 5), ТП ДЛС „Витошко-Студена ”  
Баражът е изграден от суха каменна, редова зидария с надтеренна височина 5.5 м. Преливникът и 
значителна част от баража са разрушени. Необходимо е възстановяване на Бараж 2 на р. Жедна за 
да се осигури защита срещу дълбочинно и странично подкопаване на бреговете на реката. 
Възстановяването на Бараж 2 на р. Жедна е препоръчително да се извърши чрез редова каменна 
зидария на циментов разтвор с параметрите на съществуващото съоръжение. 
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ПРОГРАМА НА РАБОТНА СРЕЩА 
за обсъждане резултатите от раздел 

"Биологична характеристика" (т. 1.12 - т. 1.15) – Втори модул от  

„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 
 

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/ 

 
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

Дата: 09 - 10 юни 2015 г. 

Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

Цел: Представяне на резултатите от раздел "Биологична характеристика" (т. 1.12 - т. 1.15) – Втори модул 

Осъществяване на дискусия на експертно ниво за биологична характеристика от ПУ на ПП „Витоша“. 

09 юни 2015 г. (вторник) 

10:00-10:30 
Регистрация Веселина Паскова 

Ключов експерт Връзки с обществеността Кафе 

10:30 Откриване 

ланд. арх. Димитринка Берберова 

Ръководител на екип  

„Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 

Сесия I 
1.12.ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ), 

1.13.РАСТИТЕЛНОСТ, 1.14.ФЛОРА 

10:30-10:40 

Представяне на експерти 

местообитания, растителност и 

флора 

проф. д-р Александър Ташев 

Ключов експерт Растителност и Флора 

10:40-11:00 
Екосистеми и биотопи  

(природни местообитания) 

проф. д-р Александър Ташев 

Ключов експерт  

д-р Анна Гаврилова, инж.Илия Петров 

Експерти Природни местообитания и 

растителни съобщества 

11:00-11:20 Растителност 

д-р Анна Гаврилова 

Експерт Природни местообитания и 

растителни съобщества 

11:20-12:00 Дискусия 

12:00-13:00 
Обяд 

Кафе  

13:00-13:20 
Характеристика на 

горскодървесната растителност 

инж. Антоний Стефанов 

Ключов експерт Гори 

13:20-13:40 

Стъблен и дендрохронологичен 

анализ. Здравословно състояние на 

растителността 

доц.д-р Стефан Мирчев 

Експерт Стъблен и дендрохронологичен 

анализ,здравословно състояние на 

растителността 

13:40-14:20 Дискусия 

14:20-14:40 

ФЛОРА  

Нисши растения 

Водорасли 

докторант Цветелина Ишева 

Експерт Водорасли 

14:40-15:00 Лишеи 
доц.д-р Добри Иванов 

Експерт Лишеи 

15:00-15:20 Гъби 
доц.д-р Мелания Гьошева  

Експерт Гъби-Макромицети 

15:20-16:00 Дискусия 

16:30 Закриване на Сесия I 

http://www.ope.moew.government.bg/
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                        10 юни 2015 г. (сряда) 

Сесия II 1.14.ФЛОРА, 1.15.ФАУНА  

10:00-10:30 
Регистрация 

Веселина Паскова 

Ключов експерт Връзки с обществеността 

Кафе 

10:30-10:40 
Начало:  

Представяне програмата за деня 
Веселина Паскова 
Ключов експерт Връзки с обществеността 

10:40-11:00 
Висши растения 

Мъхове 

доц. д-р Райна Начева 

Експерт Висши растения - Мъхове 

11:00-11:20 Висша флора 
проф. д-р Александър Ташев 

Ключов експерт  

11:20-11:40 Лечебни растения 
гл. ас. д-р Боряна Сиджимова 

Експерт Висша флора, лечебни растения 

11:40-12:30 Дискусия 

12:30-13:30 Обяд 

13:30-13:40 
Представяне на експерти 

безгръбначна и гръбначна фауна 

зоолог Николай Караиванов 

Ключов експерт Фауна 

13:40-14:00 
ФАУНА 

Безгръбначни животни 

д-р Огнян Тодоров 

Експерт Безгръбначна фауна 

14:00-14:20 
Гръбначни животни 

Риби 

доц.д-р Диана Кирин 

Експерт Риби 

14:20-14:40 Земноводни и влечуги 
зоолог Красимир Дончев 

Експерт Земноводни и влечуги 

14:40-15.00 Дискусия 

15:00-15:20 Кафе 

15:20–15:40 Птици 

зоолог Николай Караиванов 

Ключов експерт Фауна 

зоолог Георги Стоянов 

Експерт Птици 

15:40-16:00 Бозайници 

доц.д-р Ценка Часовникарова 

Експерт Хищници, дребни бозайници 

гл.ас.д-р Христо Димитров 

Експерт Бозайници 

16:00-16:20 Ловна фауна 
инж. Итил Гадженаков 

Експерт Ловна фауна 

16:20-16:40 
Мониторинг на биологичното 

разнообразие 

проф. д-р Екатерина Павлова 

Експерт Мониторинг 

16:40-17:00 Дискусия 

17:00 
Закриване  

Предстоящи срещи 

ланд. арх. Димитринка Берберова 

Ръководител на екип „Актуализация на ПУ 

на ПП „Витоша 

 

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ В РАБОТНА СРЕЩА 
за обсъждане резултатите от раздел "Биологична характеристика" (т. 1.12 - т. 1.15) – Втори модул от  

„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 
 

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/ 
 

 

 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

Дата: 09-10 юни 2015 г. 

Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 
№ ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ/ ДЛЪЖНОСТ 

Национални, регионални, местни институции 
1 Ивелина Василева Министър на околната среда и водите 
2 Росица Димова-Петрова Директор на Дирекция „НСЗП“ - МОСВ 
3 инж. Димитър Стоев Началник отдел „Защитени територии“ в Дирекция „НСЗП“ - МОСВ 
4 Райна Хардалова Началник отдел „Биологично разнообразие“ в Дирекция „НСЗП“ - МОСВ 
5 инж. Борислав Бечев Държавен експерт отдел „Защитени територии“ в Дирекция „НСЗП“ - МОСВ 
6 д-р инж. Ваня Григорова  Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/- МОСВ  
7 Тони Кръстев   Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/- МЗХ 
8 Йорданка Фандъкова Кмет на община Столична 
9 инж. Валери Йорданов Кмет на Районна администрация район „Витоша“ 

10 Димитър Сичанов Кмет на Районна администрация район „Панчарево“ 
11 Иван Иванов Кмет на Община Перник 
12 Васил Станимиров Кмет на Община Ковачевци, Област Перник 
13 Владимир Георгиев Кмет на Община Самоков 
14 Пламен Алексиев  Кмет на Община Радомир  
15 Ирена Петкова  Директор на РИОСВ - София 
16 Пламен Ангелов Директор на РИОСВ - Перник 
17 Вангелия Иванова Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДЗБР/ – Благоевград  
18 Петър Димитров  Директор на Басейнова дирекция за управление на водите /БДУВ/ – Дунавски Район 
19 инж. Росен Попсавов Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – София  
20 инж. Здравчо Тодоров  Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – Кюстендил  
21 инж. Дамян Дамянов Директор на Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ – Благоевград 
22 инж. Георги Христосков  Директор на ТП Държавно горско стопанство /ТПДГС/ София  
23 инж. Гергана Василева  Директор на ТП Държавно ловно стопанство  /ТПДЛС/ - Витошко-Студена  

Дирекция на „Природен парк „Витоша“ към ИАГ 
24 ланд. арх. Снежана Петрова Директор   
25 Наталия Илиева Заместник-директор, Ръководител на проект 
26 Албена Станева Координатор на проект 
27 ланд. арх. Мария Петкова Координатор на ПУ 
28 Десислава Гюрова Експерт Флора 
29 ланд. арх. Николай Николов Експерт ГИС 
30 Марушка Генова Мониторинг и докладване по проекта 
31 инж. Юлия Михайлова Експерт Консултативен съвет 
32 Никола Дойкин Експерт Фауна 
33 инж. Юлиан Антонов Експерт Гори 

Екип за разработване „Актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша" за периода 2015 – 2024 г.“ 
34 ланд. арх. Димитринка Берберова Ръководител на екип 
35 инж. Антоний Стефанов Управител и ключов експерт Гори 
36 ик. Анелия Димова Координатор на екип 
37 доц.д-р Стефан Мирчев Експерт Здравословно състояние на растителността 
38 инж. Итил Гадженаков Експерт Ловна фауна 
39 проф. д-р Александър Ташев Ключов експерт Растителност и Флора 
40 д-р Анна Гаврилова Експерт Природни местообитания и растителни съобщества 
41 инж.Илия Петров Експерт Природни местообитания и растителни съобщества 
42 доц. д-р Райна Начева Експерт Висши растения - Мъхове 
43 гл. ас. д-р Боряна Сиджимова Експерт Висша флора 
44 докторант Цветелина Ишева Експерт Водорасли 
45 доц.д-р Добри Иванов Експерт Лишеи 
46 доц.д-р Мелания Гьошева Експерт Гъби-Макромицети 
47 зоолог Николай Караиванов Ключов експерт Фауна 
48 д-р Огнян Тодоров Експерт Безгръбначна фауна 
49 доц.д-р Диана Кирин Експерт Риби 
50 зоолог Красимир Дончев Експерт Земноводни и влечуги 
51 Зоолог Георги Стоянов Експерт Птици 
52 доц.д-р Ценка Часовникарова Експерт Хищници, дребни бозайници 
53 гл.ас.д-р Христо Димитров Експерт Бозайници 
54 проф. д-р Екатерина Павлова Експерт Мониторинг 
55 доц.д-р Мариана Дончева-Бонева Експерт Състояние на компонентите на околната среда 
56 доц. д-р Пламен Иванов Експерт Хидробиология 
57 д-р Любомир Кендеров Експерт Хидробиология 
58 Веселина Паскова-Мънъри Ключов експерт Връзки с обществеността 
59 Ваня Бижева Експерт Връзки с обществеността 

         Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 

http://www.ope.moew.government.bg/




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 "ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ"  

(Т. 1.12 - Т. 1.15)  - ВТОРИ МОДУЛ 

Д-Р АННА ГАВРИЛОВА 
НЕКЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ “ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И 

РАСТИТЕЛНИ СЪОБЩЕСТВА” 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕКОСИСТЕМИ, 
БИОТОПИ И РАСТИТЕЛНИ СЪОБЩЕСТВА 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
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МЕТОДИЧЕН ПОДХОД 
•В ПУ на ПП “Витоша” (2005 - 2014 г.) разпространението на екосистемите и 
включващите се в тях растителните съобщества е разгледано по височинни 
растителни пояси. 
•В ПУ на ПП “Витоша” (2015 - 2024 г.) съгласно заданието  «екосистеми и 
биотопи» и «растителност» се разглеждат в различни рубрики. 
•Tиповетe екосистеми са обособени в зависимост от: 

 вида на субстрата; 
 биологичния тип на едификаторните видове; 
 преобладаващите екологични условия; 
 степента на антропогенно участие при формирането им. 

•За биотопи са възприети: 
- естествените природни местообитания 
- вторично преобразувани местообитания в резултат от антропогенно 
въздействие 



РЕЗУЛТАТИ 
• Обща класификация на екосистемите (биогеоценозите) – 7 основни групи 
естествени, полуестествени и антропогенни екосистеми: 
1) Водни и мочурни екосистеми 
 Еутрофни езера 
 HD 92/43: 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition 
 EUNIS: C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds and pools 
 Дистрофни езера 
 HD 92/43: 3160 Естествени дистрофни езера 
 EUNIS: C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools 
 Планински торфени блата 
 HD 92/43: 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
 EUNIS: D2.3I - Balkanic quaking bogs  
2) Естествени и полуестествени тревни екосистеми 
 Калцифилни пионерни екосистеми  
 HD 92/43: 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi 
 EUNIS: E1.11 Euro-Siberian rock debris swards 



 Ксерофилни пасища и ливади 
 HD 92/43: 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) 
 EUNIS: Е1.2 Perennial calcareous grassland and basic steppes 
 
 HD 92/43: 62А0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 
 EUNIS: Е1.55 Eastern sub-Mediterranean dry grassland 
 
 Мезофилни пасища и ливади 
 HD 92/43: 6510 Низинни сенокосни ливади 
 EUNIS: E2.2 Low and medium altitude hay meadows 
 
 HD 92/43: 6520 Планински сенокосни ливади 
 EUNIS: E2.3 Mountain hay meadows 
 
 Ацидофилни субалпийски тревни екосистеми  
 HD 92/43: 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 
 EUNIS: Е4.32 Oroboreal acidocline grassland 
 
  



  HD 92/43: 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините 
  EUNIS: Е4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities  

 
  HD 92/43: 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 
  EUNIS: Е4.39 Oro-Moesian acidophilous grassland 

 
  Хигромезофитни ливадни и високотревни екосистеми  

HD 92/43: 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести 
почви (Molinion caeruleae) 
EUNIS: E3.51 Molinia caerulea meadows and related communities 

  
  HD 92/43: 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийски пояс 
  EUNIS: 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 
 
3) Храстови екосистеми 
 Субарктични храсталаци 
  Субарктични храстови съобщества на върби (фрагменти) 
  HD 92/43: 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 
  EUNIS: F2.322 Oroboreal Salix scrub 
  



 Високопланински храсталаци 
  Високопланински съобщества на клек 
  HD 92/43: 4070 Храстови съобщества с Pinus mugo 
  EUNIS: F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub  
 
  Високопланински ерикоидни храстови съобщества 
  HD 92/43: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 
  EUNIS: 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 
 
 Ксерофилни храсталаци 
 HD 92/43: 40А0 Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 
 EUNIS: F3.2412 Subcontinental peri-Pannonic scrub 
 
 HD 92/43: 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 
 EUNIS: F3.16 Juniperus communis scrub 
 
 



 4) Горски екосистеми 
 Естествени и полуестествени горски екосистеми 
  Хигромезофилни, мезофилни и ксеромезофилни екосистеми 
   Хигромезофилни крайречни  екосистеми 
   HD 92/43: 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 
   (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
   EUNIS: G1.1 Riparian and gallery woodland, with dominant Alnus, Betula, Populus or Salix; 
   G1.2 Mixed riparian floodplain and gallery woodland 
 
  Хигромезофилни мочурни екосистеми (фрагменти) 
   HD 92/43: 91D0 Мочурни гори 
   EUNIS: G3.E5 Nemoral peatmoss Picea woods  
 
  Мезофилни и ксеромезофилни екосистеми на иглолистни 
   HD 92/43: 91BA Мизийски гори от обикновена ела 
   EUNIS: G3.16 Moesian Abies alba forests 
 
   HD 92/43: 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 
   EUNIS: G3.4C2 Rhodopide Scots pine forests; G3.4C3 Balkan Range Scots pine forests  



   HD 92/43: 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-
   Piceetea) 
   EUNIS: G3.1E Southern European Picea abies forests  
 
   Мезофилни и ксеромезофилни букови екосистеми 
   HD 92/43: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
   EUNIS: G1.61Medio-European acidophilous Fagus forests 
 
   HD 92/43: 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
   EUNIS: G1.63 Medio-European neutrophile Fagus forests 
 
   Пионерни горски екосистеми 
   Гори от трепетлика, бреза, леска, планински ясен и др.  
   EUNIS: G1.923 Montane [Populus tremula] stands; G1.918 Eurasian boreal Betula woods; 
   G5.71 Coppice; G1.A2 Non-riverine [Fraxinus] woodland   
 
   Мезофилни габърово-горунови екосистеми 
   HD 92/43: 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum   
   EUNIS: G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests 
 
    



   Смесени клисурни горски екосистеми 
   HD 92/43: 9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
   EUNIS: G1.A462 : Moesian ravine and slope forests  
     
  Ксерофилни екосистеми 
   Ксерофилни букови екосистеми 
   HD 92/43: 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 
   EUNIS: G1.661 Middle European dry-slope limestone beech forests 
 
   HD 92/43: 91W0 Мизийски букови гори 
   EUNIS: G1.69 Moesian Fagus forests 
 
   Ксерофилни дъбови екосистеми 
   HD 92/43: 91H0 Панонски гори с Quercus pubescens 
   EUNIS: G1.7374 Pannonian Quercus pubescens woods 
 
   HD 92/43: 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
   EUNIS: G1.768 Moesio-Danubian thermophilous oak forests  
 
   Ксерофилни екосистеми на мъждрян и келяв габър 
   EUNIS: G1.7C63 Manna tree woods; G1.7C22 Helleno-Balkanic oriental hornbeam woods 
  



 Горски култури 
  Иглолистни горски култури 
   Иглолистни култури от местни видове – обикновен смърч,    
   обикновена ела, бял бор, черен бор, бяла мура 
   EUNIS: G3.F11 Native fir, spruce, larch, cedar plantations; G3.F12 Native pine plantations 
   
   Иглолистни култури от чуждоземни видове – зелена дугласка 
   EUNIS: G3.F2 Exotic conifer plantations 
 
  Широколистни горски култури 
   Широколистни култури  от  местни видове – бяла и черна тополи,  
   конски кестен 
   EUNIS: G1.C4 Other broadleaved deciduous plantations 

 
   Широколистни култури от чуждоземни видове – бяла акация, червен 
   дъб 
   EUNIS: G1.C3 False acacia ([Robinia]) plantations; G1.C2 Deciduous exotic oak plantations 



  
5) Хазмофитни екосистеми 
 Стръмни и отвесни силикатни скали 
 HD 92/43: 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 
 EUNIS: H3.152 Carpatho-Balkano-Rhodopide campion siliceous cliffs 
 
 HD 92/43: 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 
albi-Veronicion dillenii 
 EUNIS: H3.1B Bare siliceous inland cliffs 
 
 Стръмни и отвесни варовикови скали 
 HD 92/43: 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
 EUNIS: H3.2A1 : Helleno-Balkanic calcicolous chasmophyte communities  
 
 Сипейни екосистеми 
 HD 92/43: 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 
 EUNIS: H2.31 Alpine siliceous screes 
 
 Каменни реки – EUNIS: H5.37 Boulder fields 
 
6) Подземни екосистеми 
 HD 92/43: 8310 Неблагоустроени пещери 
 EUNIS: H1.2 Cave interiors  



   
7) Антропогенни екосистеми 
 Пътеки и временни складове 
 EUNIS: H5.61 Unsurfaced pathways 
 
 Култивирани територии с паркове и градини 
 EUNIS: I2 Cultivated areas of gardens and parks 
 
 Урбанизирани територии с дворни места 
 EUNIS: J2 Low density buildings 
 
 Пътища 
 EUNIS: J4.2 Road networks 



  Приоритетните местообитания съгласно Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС, 
включени в стандартния формуляр на ЗЗ „Витоша” (BG0000113) са 9: 
 
 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
 6110* Отворени калцифилни и базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 
albi 
 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 
планините 
 7140* Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
 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-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 
 
 Местообитание 40А0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 
липсва в стандартния формуляр, но се посочва за южна Витоша в “Ръководство 
за определяне на местообитанията от европейска значимост в България 
(Кавръкова и др. 2008). 



  Класификация на растителността на ранг формация по Бондев, 1991 
(Растителността на България) 

Местообитание от Натура 2000 по 
ръководството за местообитанията 

Психрофитна и криофитна хекистотермна растителност в алпийския безлесен пояс 

Коренна растителност 

1 

Ацидофилни психрофитни тревни (Cariceta curvulae, Festuceta riloensis, Seslerieta 
comosae, Junceta trifidi, Festuceta airoides, Agrostideta rupestris и др.) и храстови 
(Saliceta herbaceae, Saliceta retusea, Empetreta nigrae, Vaccinieta uliginosi и др.) 
формации. 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 

6150 
Силикатни алпийски и бореални тревни 
съобщества 

Ксеромезофитна, мезофитна и хигрофитна микротермна растителност в субалпийския храстов пояс 

Коренна растителност 

5 
Хигропсихрофилни (торфищни) формации (Cariceta acutae, Cariceta echinatae, 
Cariceta rostratae, Shagneta spp., Saliceta lapponi, Primuleta deori, Hygronardeta и др.) 

4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 

6410 

Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или 
глиести почви (Molinion caeruleae). По Бондев в 
комплекс с 3,5,8 и 26. 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

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. 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 

6230 
*Богати на видове картълови съобщества 
върху силикатен терен в планините 

7 Формация на връшняка (Bruckenthalieta spiculifoliae) 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 

8 
Ацидофилни психрофитни тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae, 
Bellardiochloeta violaceae, Agrostideta capillaris и др.) 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 

6410 

Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или 
глиести почви (Molinion caeruleae). По Бондев в 
комплекс с 3,5,8 и 26. 



  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 mugo). 9410 

Ацидофилни гори от Picea в планинския до 
алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 

18 Гори от бял бор (Pineta sylvestris). 91CA 
Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори 

Производна растителност 

22 
Гори от трепетлика (Populus tremula) на мястото на гори от смърч (Picea abies 
(L.) Karst.) и бял бор (Pinus sylvestris L.)     

23 
Гори от бреза (Betuleta pendulae) на мястото на гори от смърч (Picea abies (L.) 
Karst.) и бял бор (Pinus sylvestris L.)     

24 
Гори от бяла елша (Alneta incanae), на места възникнали вторично на мястото 
на гори от смърч (Picea abies (L.) Karst). 91E0 

*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

25 

Храсталаци от сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), дребна хвойна 
(Junipereta pygmaei), Chamaecytiseta absinthioides) и др. на мястото на гори от 
смърч (Picea abies (L.) Karst.), бяла мура (Pinus peuce Grisb.) и бял бор (Pinus 
sylvestris L.) 4060 

Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 

26 

Тревни формации (Agrostideta capillaris, Nardeta strictae и др.) на мястото на 
гори от смърч (Picea abies (L.) Karst.), бял бор (Pinus sylvestris L.) и бяла мура 
(Pinus peuce Grisb.)) 

6230 
*Богати на видове картълови съобщества 
върху силикатен терен в планините 

6410 

Ливади с Molinia на карбонатни, торфени 
или глиести почви (Molinion caeruleae). По 
Бондев в комплекс с 3,5,8 и 26. 

6520 Планински сенокосни ливади 

29 Изкуствени насаждения от бял бор (Pinus sylvestris).     



  Мезофитна микротермна неморална растителност в буковия горски пояс 

Коренна растителност 

32 
Гори от обикновен бук (Fageta sylvaticae) в Стара планина на места с 
лавровишня (Laurocerasus officinalis M. Roem L.). 9130 

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum (По 
Бондев 32-35) 

    9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

Производна растителност 

40 Смесени гори от ела (Abies alba Mill.) и обикновен бук (Fagus sylvatica L.) 91BA Мизийски гори от обикновена ела 

44 

Тревни формации (Agrostideta capillaris, Nardeta strictae, Bellardiochloeta 
violaceae) на мястото на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и ела (Abies 
alba Mill.). 

6230 
*Богати на видове картълови съобщества 
върху силикатен терен в планините 

6520 Планински сенокосни ливади 

48 Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae) 

91W
0 Мизийски букови гори (По Бондев 47-50) 49 

Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (K.Maly) 
Hyelmq.) и обикновен габър (Carpinus betulus L.). 

51 

Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (K.Maly) 
Hyelmq.), горун (Quercus dalechampii Ten.), планински ясен (Fraxinus excelsior 
L.), явор (Acer pseudoplatanus L.), хиркански клен (Acer hyrcanum Fisch. Et 
Mey.) и др. 9150 

Термофилни букови гори (Cephalanthero-
Fagion) 

55 
Смесени гори от обикновен габър (Carpinus betulus L.), клен (Acer campestre L.) 
и др.     



  Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в габърово-горуновия горски пояс 

Сверноприсредиземноморска растителност 

Коренна растителност 

56 Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli). 

9170 
Дъбово-габърови гори от типа Galio-
Carpinetum 58 Гори от горун (Querceta dalechampii).(59, 61, 62, 64) 

Производна растителност 

71 
Храсталаци от леска (Coryleta avellanae) предимно на мястото на гори от 
габър, горун, черен бор, бук, бял бор и др.     

72 
Храсталаци от обикновена хвойна (Junipereta communis) предимно на 
мястото на гори от горун, бук, черен бор, бял бор и др. 5130 

Съобщества на Juniperus communis върху 
варовик 

74 

Ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации (Festuceta vallesiacae, 
Festuceta stojanovii, Festuceta pancicii, Festuceta dalmaticae, Chrysopogoneta 
grylii, Agrostideta capillaris и др.).     

Ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини 

Коренна растителност 

91 Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Q. frainetto Ten.). 
91M

0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Производна растителност 

126 

Храстови (Amygdaleta nanae) и тревни (Artemisieta albae, Agropyreta 
pectiniformae, Agropyreta brandsae, Brometa riparii и др.) степни и ксеротермни 
формации. 40A0 

*Субконтинентални пери-панонски храстови 
съобщества 

129 

Ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta 
ischaemi), луковична ливадина (Poaeta bulbosae, Poaeta concinnae), садина 
(Chrysopogoneta grylli) и ефемери (Ephemereta) 6210 

*Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco 
Brometalia) 



  
Растителност в низините 

Мезофитна и хигрофитна микротермна растителност в низините, в котловинните полета и край реките 

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. 6510 Низинни сенокосни ливади 

Природни местообитания, които се срещат на Витоша, но нямат съответствие 
в класификационната схема на растителността по Бондев (1991): 

 
6430 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския 
до алпийския пояс 

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 

8220 

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове. Ацоциира се с 
8230 (Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-
Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii 

8230 
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion 
или Sedo albi-Veronicion dillenii 

8310 Неблагоустроени пещери 
91D0 Мочурни гори 



  Консервационна значимост на природните местообитания на Витоша 
съгласно Червена книга на Р България - т.3, Природни местообитания  

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 

22E4 Алпийски ацидофилни тревни съобщества VU 

05Е1 Ливадни степи VU 

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 



  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 

32G3 Гори от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) EN 

Тези консервационно значими местообитания попадат в границите на 27 
от общо 35 природни местообитания от Приложение I към Директива 
92/43/ЕЕС (HD), които се срещат на Витоша. 



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 “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА” 

(т. 1.12 – т. 1.15) – ВТОРИ МОДУЛ 

ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ 
КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ГОРИ“   

 1.13.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ГОРСКОДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ 

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/ 

09-10 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



  

По неокончателни данни, актуал.инвентаризация и картиране на ПП Витоша показва: 
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Разпределение на залесената площ по класове на възраст /в %/ 







Вид  гори 
 

Площ-ха % Възраст Бонитет Пълнота 

иглолистни   5824.2  37.2 51 2.7 0.77 

шир.вис.     1950.0  12.5 70 3.0 0.62 

превръщане   7669.8  49.0 58 2.5 0.70 

нискостъбл    186.6   1.2 31 4.3 0.57 

тополови        7.3   0.1 35 3.0 0.43 
ОБЩО/СРЕДНО  15637.9 100.0 56 2.7 0.71 



ВИД НАСАЖДЕНИЕ Запас З-с/1ха Прираст Прир/1ха 
куб.м с клони 

иглолистни 1799130 309 36373 6.25 
шир.вис.   388015 199 5705 2.93 
превръщане 1393530 182 24185 3.15 
нискостъбл 6685 36 371 1.99 
тополови   1075 147 45 6.16 
ОБЩО / СРЕДНО  3 588 435 229 66 679 4.26 



Условен 
Стоп. 
клас 

Площ-
ха  % 

Въ
з 

рас
т 

Бо
ни 
те
т 

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 

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 



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 
Дендрариум                   -       - 45,4 45,4 
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 
Скално урвест терен          -       - 173 173 

Техн, пр, б, с ероз,         -       - 12069,4 12069,4 
Семепроизв, нас,             -       - 108,0 108,0 

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     



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 “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА” 

(т. 1.12 – т. 1.15) – ВТОРИ МОДУЛ 

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН МИРЧЕВ  
ЕКСПЕРТ ПО ФИТОПАТОЛОГИЯ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ   

 1.13.5. ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ЗА 
ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

 ДЪРВЕСНИТЕ ВИДОВЕ 

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/ 

09-10 ЮНИ 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



    ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОД НА РАБОТА 



 
ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ 

 В фитопатологичната експертиза за основните дървесни видове в района на ПП Витоша 
важно  приложение има дендрохронологичния метод. Същността му се свежда до 
екстрахиране на данни от годишните пръстени за съответния дървесен вид. Тези данни 
съдържат ценна екологична информация и от съществено значение е факта, че тя не 
може да бъде получена от други източници. 
 
   Целта на това изследване е чрез съвременни дендроклиматични анализи да бъдат 
решени следните по-важни задачи: 
  да бъдат изградени 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 индексите за 
радиалния прираст на всеки дървесен вид чрез многофакторен регресионен анализ; 
  да се направи линеен регресионен анализ за промените на температурите на въздуха. 



ПРЕСЛЕРОВ СВРЕДЕЛ И ШАБЛОНИ ЗА ПРОБИ ПРИ 
ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ 



ПРОБИТЕ СЕ СКАНИРАТ ПРЕДИ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНИТЕ АНАЛИЗИ 
СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ 



СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ (SWEDISH CDENDRO AND COORECORDER 
SOFTWARE), КОЙТО  ПОЗВОЛЯВА ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИАЛНИЯТ ПРИРАСТ С  МНОГО 

ГОЛЯМА ТОЧНОСТ (± 0,01 mm) 

Стресов период 



СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ДЕТРЕНДИРАНЕ) 
Трендът (червен цвят) е плавна линия, която отразява 
влиянието на възрастта на дървото върху радиалния 
прираст (големината на годишните пръстени). Той се 
определя статистически чрез регресионни модели.  
Индексите за радиалния прираст в определена година са 
изчислени с помощта на формулата: 

               It = Rt  /  Gt                                   
    It - индекс за радиалния прираст в дадена година ; 
   Rt - измерена стойност за радиалния прираст, mm; 
   Gt - радиален прираст от регресионното уравнение, mm. 
На графиката, която е поместена на следващия слайд с 
червена стрелка е представен стресов период. 



РАДИАЛЕН ПРИРАСТ И ТРЕНД (ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ) ЗА ЧЕРЕН БОР 
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ДИНАМИКА НА ИНДЕКСИТЕ  И СТРЕС ЗА МОДЕЛНО ДЪРВО ОТ ЧЕРЕН БОР 
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                                                                          КАЛИБРАЦИЯ 
Това е математическа процедура за оценка на влиянието на един или повече фактори 
върху варирането на индексите за радиалния прираст. Конкретната цел на нашите 
изследвания е да установим влиянието на средните месечни температури на въздуха 
(дясно) и валежите (ляво) върху индексите за радиалния прираст чрез многофакторен 
регресионен анализ (response function). 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЧВАНЕТО И АНАЛИЗИ  



ДИНАМИКА НА СРЕДНИТЕ ИНДЕКСИ ЗА ЗИМНИЯ ДЪБ 
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ДИНАМИКА НА СРЕДНИТЕ ИНДЕКСИ ЗА ЧЕРНИЯ БОР 
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Годишни температури

РЕГРЕСИОННИ АНАЛИЗИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА СРЕДНИТЕ МЕСЕЧНИ  
ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА В РАЙОНА НА ГР. СОФИЯ 



ПРОГНОЗИ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ 



СЦЕНАРИИ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЕВРОПА (2000 – 2100 г.) 



ПОВРЕДИ ОТ ЕКСТРЕМНО НИСКИ (ЛЯВО) И ВИСОКИ (ДЯСНО) 
ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА 



ПОВРЕДИ ОТ “МОКРИ” СНЕГОВЕ: СНЕГОВАЛ И СНЕГОЛОМ 



ПОВРЕДИ ОТ СИЛНИ ВЕТРОВЕ: ВЕТРОЛОМ И ВЕТРОВАЛ 



ФИТОПАТОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРЕСОРИТЕ  



КАЛАМИТЕТНО НАПАДЕНИЕ ОТ КОРОЯДИ  



ПОРАЖЕНИЕ ОТ КСИЛОТРОФНИ НАСЕКОМИ СЛЕД ПОВРЕДИ ОТ СИЛНИ 
ВЕТРОВЕ 



ТИПОГРАФ 



МАЛЪК ГОРСКИ ЛИКОЯД (ГРАДИНАР) 



ВЪРХОВ КОРОЯД  



КРИВОЗЪБ ЕЛОВ КОРОЯД  



ПОВРЕДИ, КОИТО НЕ СА ТИПИЧНИ ЗА БЯЛ БОР: СНЕГОВАЛ И ВЕТРОВАЛ 



ЗАРАЗЯВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА С КОРЕНОВО ГНИЕНЕ ОТ ПЪНИ 



РАЗВИТИЕ НА КОРЕНОВО ГНИЕНЕ В ИГЛОЛИСТНА ГОРА 



    ПОРАЖЕНИЯ ОТ КОРЕНОВАТА ГЪБА В СТЪБЛОТО 



   ПРЕЧУПЕНО СТЪБЛО В РЕЗУЛТАТ НА НАПРЕДНАЛ СТАДИЙ НА ГНИЕНЕ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резултатите от анализите на различните сценарии за промяна на климата 
показват съществено регионално вариране. Съгласно последните прогнози за  
средните температури на въздуха, към която дървесните видове ще трябва да 
се приспособят през следващите 100 години, е свързана с повишение между 
3−5 °C. Промените на температурите на въздуха ще бъдат придружени от 
понижения на средногодишните количества на валежите. Очакваната промяна 
в сумите на валежите варира значително между сезоните и различните 
региони, което затруднява конкретизирането им за района на ПП Витоша. 
Предвижда се периодите със снежна покривка да се скъсят с няколко седмици 
за всеки градус повишение на температурата. Климатът ще стане по-
променлив, с повишен риск от екстремни прояви на времето, като 
продължителни суши, урагани и наводнения. Необходимо е да се подготвят 
адекватни мерки, за да се съдейства за плавно адаптиране на основните 
дървесни видове не само към влошените климатичните условия, но и към 
повишеното им вариране.  



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 “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА” 

т. 1.12 – т. 1.15 – ВТОРИ МОДУЛ  

т. 1.14. Флора 
т.1.14.1.1. Водорасли в ПП Витоша 

 
 
 
 
 
 
 

докторант Цветелина Ишева, ИБЕИ-БАН 
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История на проучванията на водорасли на Витоша 

• Първи проучвания на алгофлората прави акад. Стефан Петков 
от 1898 до 1934 г.  

 
• През 1922 г., в обобщаващия си труд “Растителността на 

витошките води” същият автор съобщава 314 вида, 87 
разновидности и 28 форми синьозелени, червени, жълтозелени, 
златисти, кремъчни и зелени (вкл. слятоспорови и харови) 
водорасли, разпространени в 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.  
 
 

 



• В края на 50-те и началото на 60-те години на 20 век са публикувани 
данни (Воденичаров 1958a,b, 1960, 1962) за отделни видове от различни части 
на Витоша като преобладават данните за водораслите от Боянските блата (днес 
несъществ.) 

 

• 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 и описват в района на Златните 
мостове нова разновидност от групата на зелените водорасли: 

Closterium rostratum var. bulgaricum 



 
• През 2001 г. в резервата “Бистришко бранище” за първи път за България е 
установен вид от жълтозелените водорасли с амебовидно морфологично 
устройство от род Myxochloris Pascher - Myxochloris sphagnicola Pascher 
(Stoyneva & Nacheva 2001).  
 

• За първи път за България са установени представители на сладководни 
кафяви водорасли от род Heribaudiella Gomont (Stoyneva et al. 2003). 
 

• Нови находища за България на червеноводорасловия вид Hildenbrandia 
rivularis (Liebm.) J. Ag. (Stoyneva et al. 2002). 
 
 

• Данни за 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). 
 

Съвременни проучвания на водорасли на Витоша 



Най-новите данни за водорасли от Витоша са от 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).  

 
На територията на ПП Витоша е установено високо видово богатство:  

463 вида, разновидности и форми водорасли от 110 рода на 8 отдела. 
 

 
 

 
 



 
 

354 вида, разновидности и форми от 69 рода 
(76,5% от всички). 

 
Нови за флората на България: 

 
 

82 таксона кремъчни водорасли 
 (23% от всички).  

 
Нови за флората на ПП Витоша: 

 

305 таксона кремъчни водорасли 
 (86% от всички). 

 
 

 С най-високо видово богатство е представена групата на кремъчните 
водорасли (диатомеи, Клас Bacillariophyceae): 

  



   В Червения списък на кремъчните водорасли на Европа 
(Red list of limnic diatoms of Central Europe,  

Lange-Bertalot 1996) попадат: 
 

106 таксона диатомеи (23% от всички), като от тях: 
• 5 таксона –  почти изчезнали 
• 6 таксона  –  силно застрашени от изчезване 
• 19 таксона  –  застрашени от изчезване 
• 20 таксона  –  изключително редки   
• 25 таксона  –  вероятно застрашени 
• 31 таксона  –  не са застрашени, но в регресия 

 
 

 
 

 
 



Описан е нов за науката вид:  
 
 

Gomphonema vitoshiensis  
Ivanov & Isheva 

 

 
Разпространение: 

р. Бистришка, Боянска и Струма  
(1700 - 2000 м н.в.) 



През последното десетилетие все по-интензивно се изследват 
влажните зони в планински райони в целия свят, с цел защита и 

опазване (Brittain & Milner 2001).  
 
 

Запазването на тези местообитания е приоритетно, тъй като 
скоростта на загуба на биоразнообразие в сладководните екосистеми е 

пет пъти по-бърза, в сравнение със сухоземните и морски такива 
(Ricciardi & Rasmussen 1999).  

 
 

Планинските влажни зони са последните сладководни хабитати, 
които не са или са частично повлияни от човека и служат за 

„убежище” или „хабитатни острови” за много видове (Werum 2001) .  
  



 
 
 
  
 
 
 

Изследванията до този момент показват, че територията на ПП 
Витоша се характеризира с много богата алгофлора и ценни за 

опазване редки, застрашени и потенциално нови видове. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Въпреки това, като цяло алгофлората на ПП Витоша не е добре 
проучена.  Липсват систематични изследвания и данни за много 

райони на планината.  



Лабораторна обработка и определяне на таксономичното 
разнообразие на алгофлората в ПП Витоша.  

 

Оценка на редки, застрашени и консервационно значими 
таксони водорасли.  

Дейности по проекта 
Теренни изследвания на разнообразни влажни зони 

на територията на ПП Витоша. 
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ИСТОРИЯ НА ЛИХЕНОЛОГИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В ПП ВИТОША 
 

 Първи данни – Разработките на Казанджиев (1900 и 1906) 
 

 Задълбочени проучвания – Попниколов (1930-1931) 
 

 По-нови данни – проект на ПП Витоша за проучване на 
лишейното разнообразие 

 



ВИДОВО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЛИШЕИТЕ В ПП ВИТОША 

Брой видове: 
 
 369 вида лишеи  (40.5% от българската 

 лихенофлора) 
 

 3 вида аскомицети паразитиращи по лишеи 
 

 5 вида нелихенизирани аскомицети, традиционно 
 включвани в лихенологичната литература 



За консервационно значими видове при лишеите може да се 
говори условно, поради незадоволителната им проученост  
 
Според разработения проект от ПП Витоша 
 9 вида се предполага да са изчезнали 
 5 вида – застрашени и критично застрашени 
 4 вида – уязвими 
 111 вида – с недостатъчно данни за каквато и да е оценка 

 
 22 вида лишеи са известни досега само от Витоша 

КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ  



3 вида са стопански важни (използват се във 
фармацевтичната промишленост): 
 
 Cetraria islandica (L.) Ach.  

Исландски лишей  
 
 Evernia prunastri (L.) Ach.  

дъбов лишей  
 
 Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.  

боров лишей  

СТОПАНСКИ ВАЖНИ ВИДОВЕ ЛИШЕИ В ПП ,,ВИТОША” 
 



ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ  
Заплахите са свързани главно с нарушаване на 
местообитанията им, причинени от естествени процеси или 
човешко влияние 
 Отъпкване - по отношение на епигейните видове (в близост 

до хижи, почивни станции, лифтови станции, туристически 
пътеки и др.), 

 Изнасяне на мъртва дървесина – уязвими са видовете, 
растящи само на такъв субстрат 

 Антропогенна натовареност – поява на нитрофилни видове 
в местата с прекомерно антропогенно натоварване 

 
Лишейните групировки и съобщества в по-голямата част на 
парка са с висока степен на естественост 
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Степен на проученост на макромицетите в  
ПП “Витоша” 

      Известни до момента от ПП “Витоша” са 664 вида макромицети от 2 
отдела (Ascomycota – 244 вида и Basidiomycota – 420 вида ), 7 класа, 19 
разреда, 75 семейства и 230 рода. 

       Данните за гъбите се съдържат в 37 научни труда и в  заключителния 
отчет по Проект “Микологично проучване на представителни растителни 
съобщества в ПП “Витоша”. За резерват “Бистришко бранище“ са 
публикувани 102, а за резерват “Торфено бранище“ – 4 вида макромицети. 



Консервационно значими видове гъби 

      В ПП “Витоша” до сега са установени 72 вида от Червения Списък на 
гъбите в България (Gyosheva et al.2006). 

•      46 вида от категориите Критично Застрашен (CR), Застрашен (EN) и 
Уязвим (VU) са включени в Червената Книга на Р.България, том 1 (Пеев и 
др.2011). 

•      2 вида (Catathelasma imperiale и Cortinarius praestans ) са включени в 
Приложение 2, чл.35а на ЗБР. 

•       1 вид (Gomphus clavatus ) е с Европейски статут на застрашеност 
(Критерий Aii според IUCN). 

•       2 вида (Cortinarius violaceus и Gomphus clavatus) са включени в 
НСМБР и се мониторират. 
 



Catathelasma imperiale (Quel.) Singer (Царска катателазма) 
Категория: Критично Застрашен (CR) 

  
 



Cortinarius praestans (Cordier) Gillet ( Великолепен паяжинник) 
Категория: Критично Застрашен(CR) 



Cortinarius violaceus (L.:Fr.)Fr. (Виолетов паяжинник) 
Категория: Застрашен (EN) 



Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) Gray (Виолетова тръбенка) 
Категория: Уязвим (VU) 



Strobilomyces strobilaceus (Scop.:Fr.) Berk. 
(Шишарковидна манатарка) 

Категория: Уязвим (VU) 
 



Стопански важни ядливи гъби в ПП “Витоша” 
    На територията на парка се срещат и събират от населението  
19 стопански важни ядливи гъби: 
•  Борова и Обикновена манатарки 
•  Пачи крак 
•  Тръбенка 
•  Анасонова, Горска и Полска печурки 
•  Челядинка 
•  Обикновена и Червенееща сърнели 
•   Пънчушка 
•   Жълта и Сърнена рогачки 
•   Кладница 
•   Кифла 
•   Овча прахан 
•   Смръчкула 
•   Обикновена и Зърнеста масловки 



Boletus edulis (Обикновена манатарка) 



Cantharellus cibarius (Пачи крак ) 



Hydnum repandum  (Жълта рогачка ) 



Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка ) 



Suillus luteus (Обикновена масловка ) 



      Видовете гъби, които трябва да бъдат предмет на специални 
мерки, които да се заложат в актуализирания план за 
управление на ПП “Витоша” са от двете важни групи: 

     
1. Консервационно значимите видове от Червения списък на 

гъбите и Червената Книга на България. 
     
 2. Стопански ценните ядливи гъби, които  се събират на 

територията на парка за лични нужди и търговски цели – 
ядливи манатарки, Пачи крак и Смръчкула. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 
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Брой видове: 340 

 Отдел Рогоплодни мъхове (Anthocerotophyta) – 2 вида 

 Отдел Чернодробни мъхове (Marchantiophyta) – 77 вида 

 Отдел Листнати мъхове (Bryophyta) – 261 вида 

Брой семейства: 68 

Брой родове: 96 

 

Бистришко бранище – 124 вида (24 чернодробни и 100 листнати) 

Торфено бранище – 89 вида (12 чернодробни и 77 листнати) 

Степен на проученост на мъховете в ПП Витоша 



Брой видове: 340 
 Отдел Рогоплодни мъхове (Anthocerotophyta) – 2 вида 
 Отдел Чернодробни мъхове (Marchantiophyta) – 77 вида 
 Отдел Листнати мъхове (Bryophyta) – 261 вида 
Брой семейства: 68 
Брой родове: 96 
 
Данните за видовото разнообразие на мъховете в ПП Витоша са 
публикувани в 31 научни труда. 
Проекти върху мъховете на ПП Витоша: “Опазване на горските приизворни 
торфища на Витоша”; “Дейности по устойчиво управление на природен парк 
Витоша - Определяне на видовия състав на растенията (вкл. мъховете) в 
представителна извадка от торфищните комплекси в ПП Витоша; Проучване 
състоянието на редки и консервационно значими видове мъхове в Природен 
парк Витоша» 

Степен на проученост на мъховете в ПП Витоша 



Консервационно значими видове мъхове в ПП Витоша 
 
Червен списък и Червена книга 
- Критично застрашени (CR) - 3 
- Застрашени (EN) - 12 
- Уязвими (VU) - 31 
- Почти застрашени (NT) - 7 
- Недостатъчно проучен (DD) - 1 
Видове от ЗБР 
- Приложение 2 - 2 
- Приложение 2а - 23 
Видове, обект на мониторинг от НСМБР - 3 
Видове с европейско консервационно значение 
- Директива 92/43 на ЕС /Бернска конвенция - 2 
- Европейски червен списък: 3 Рядък (R), 1 Уязвим (V), 2 Недостатъчно проучен (K) 



Buxbaumia viridis 
Категория: Почти застрашен (NT) 
ЗБР - Приложение 2 
Директива 92/43 на ЕС /Бернска конвенция 
НСМБР 



Hamatocaulis vernicosus 
Категория: Уязвим (VU) 
ЗБР - Приложение 2 
Директива 92/43 на ЕС /Бернска конвенция 
НСМБР 



Helodium blandowii 
Категория: Критично застрашен (CR) 



Sphagnum subnitens 
Категория: Уязвим (VU) 



Cephaloziella hampeana 
Категория: Критично застрашен (CR) 



1. Консервационно значимите видове от Червения списък на мъховете в 
България – особено тези, привързани към стари гори. 
 

2. Видове, които обитават торфища и високопланински приизворни 
участъци – изключително чувствителни на климатични промени, 
промяна в хидрологията и замърсяване. 

Приоритетни за опазване групи които трябва да бъдат 
предмет на специални мерки, които да се заложат в 
актуализацията на План за управление на ПП “Витоша”  
 



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 “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА” 

(т. 1.12 – т. 1.15) – ВТОРИ МОДУЛ 
 

т. 1.14. Флора 
т.1.14.3. Висши растения в ПП “Витоша” 

 
 
 
 
 
 
 

проф. д-р Александър Ташев, ЛТУ – София 

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/ 

09-10 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



Проучвания на висшите растения на Витоша 
• Първи систематизирани проучвания на висшата флора на 

Витоша планина прави Иван Урумов (1930). Той посочва около 
1800 вида, подвида, вариетета и форми на висшите растения в 
планината.  

 
• През 1963 г. е публикуван определител “Флора на Витоша” с 

автори Борис Китанов и Иван Пенев в който има ключове за 
определяне и кратки морфологични характеристики на  1489 
вида от 496 рода и 96 семейства. 

 
• Николай Андреев (1987) посочва за флората на Витоша 1489 

вида от 496 рода и 99 семейства. 
 

• В “Определител на висшите растения в България” (Кожухаров 
ред., 1992) за флората на Витошкия флористичен район са 
посочени 1683 вида, подвида и хибрида.  
 
 
 

Непълноти в знанията. 
Ненапълно проучен по отношение на висшата флора се счита районът на Боснешкия карст. По-слабо проучени са и южните склонове на Ви                             

 



Проучвания на висшите растения на Витоша 
• През 2002 г. е публикувано 2-ро издание на “Конспект на 

висшата флора на България” (Димитров ред., 2002) в който в 
приложение е посочено, че за флористичен район Витоша са 
известни 1810 вида от 567 рода и 109 семейства. 

 
• През 2005 г. е публикуван План за управление на ПП “Витоша”. 

В раздел 1.14.2 “Висши растения” са цитирани данните на Н. 
Андреев (1987) и данните от “Определител на висшите 
растения в България” (Кожухаров ред., 1992), като последните 
са станали основа на представения списък на флората (1683 
вида) в ПУ (Приложение 10(1). 

 
• През 2015 г. на основата на 4-то издание на “Конспект на 

висшата флора на България” (Асьов, Петрова ред., 2012) и 
собствени проучвания (Ташев 2015) е представен списък на 
флората на Витоша, включващ 1860 вида от 574 рода и 110 
семейства. 
 
 

Непълноти в знанията. 
Ненапълно проучен по отношение на висшата флора се счита районът на Боснешкия карст. По-слабо проучени са и южните склонове на Ви                             

 



Методи  при изследване на висшата флора в ПП ,,Витоша“  
 Основни определителни кючове: Флора на (Н.) Р. България I-ХI том (1963-2012); 

Определител на дървета и храсти в България  (Граматиков, 1992), Определител на 
растенията в България  (Делипавлов и Чешмеджиев  ред., 2011), Флора на България, Т 
ом I-II (Стоянов и др., 1966-1967) и др. 

 
 Референтни документи  за консервационната значимост на видовете: "Червена 

книга на Р България" (2011), Т. 1, Растения и гъби; Приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие (2002) и ЗИДЗБР (2007); Червения списък на висшите 
растения в България (Petrova & Vladimirov, 2009); Приложенията на Конвенцията по 
международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES, 
1973), Бернската конвенция (1979), Директива 92/43 ЕС  (1992) и др.  
 

 При изследване на флората в парка, трансектите са планирани след преглед на 
картните материали и наличните данни с оглед да се обхване по-голямо разнообразие 
от природни местообитания и видове, обитавани от тях. 



Непълноти в знанията за флората на ПП “Витоша”. 
 

•Ненапълно проучен по отношение на висшата флора се счита районът на 
Боснешкия карст; 
 

•По-слабо проучени са 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. 



 
 Извършен е критичен анализ на списъка от висши растения в парка, 
представен в ПУ “Витоша” 2005 г.; 
 
 В резултат на литературни и справки  в националните хербариуми 
(SOM, SO, SOA) и авторски сборове на терена е актуализиран списъка 
на видовете в парка; 

 
Латинските наименования на част от таксоните в списъка на висшите 
растения са актуализирани в съответствие със съвременния им 
таксономичен статус; 

 
 
 
 

 

Резултати 



Сравнителна характеристика на флористичното богатство 
на България, ПП “Витоша” и НП „Пирин“ 

 
Флора на: Семейства Родове Видове 

България  
(2012) 

155  
(100 %) 

914  
(100 %) 

4102  
(100 %) 

ПП “Витоша”  
(2015) 

110  
(70,9 %) 

574  
(62,8 %) 

1860  
(45,3 %) 

НП „Пирин“ 
(2014) 

98  
(63,2 %) 

487  
(53,3 %) 

1341  
(32,6 %) 



 Систематична структура  
на висшата флора в ПП „Витоша“ 

 

  
Отдел, клас Брой видове 

Equisetophyta (Хвощови) 7 
Lycopodiophyta (Плаунови) 4 
Polypodiophyta (Папратови) 24 
Pinophyta (Голосеменни) 9 
Magnoliophyta (Покритосеменни) 1816 

Liliopsida (Едносемеделни)  364 
Magnoliopsida (Двусемеделни) 1452 

Общо висши растения 1860 



Най-богатите на видове 
семейства от флората на 

България 
Asteraceae (552) 

Poaceae (343) 
Fabaceae (292) 

Caryophyllaceae (229) 

Rosaceae (215) 
Brassicaceae (191) 

Scophulariaceae (172) 
Apiaceae (158) 

Lamiaceae (152) 
Liliaceae  s.l. (142) 
Cyperaceae (116) 

Ranunculaceae (114) 
Boraginaceae (102) 

Най-богатите на видове 
семейства от флората на 

ПП “Витоша” 

Asteraceae (239) 
Poaceae (147) 

Fabaceae (128) 

Rosaceae (103) 
Caryophyllaceae (93) 
Scrophulariaceae (90) 

Lamiaceae (82) 
Brassicaceae (79) 

Apiaceae (77) 
Cyperaceae (62) 

Ranunculaceae (59) 
Liliaceae (58) 

Boraginaceae (50) 

Най-богатите на видове 
семейства от флората на 

НП „Пирин“ 

Asteraceae (154) 
Poaceae (118) 
Rosaceae (82) 

Caryophyllaceae (82) 
Fabaceae (82) 

Brassicaceae (70) 
Lamiaceae (64) 

Scrophulariaceae (63) 
Apiaceae (42) 

Cyperaceae (39) 
Ranunculaceae (37) 
Boraginaceae (30) 
Orchidaceae (26) 



Най-богатите на видове 
родове от флората на 

НП „Пирин“ 

Carex (30) 
Trifolium (20) 

Festuca (20) 

Hieracium (19) 

Alchemilla (18) 

Saxifraga (18) 

Campanula (18) 

Potentilla (18) 

Silene (17) 

Ranunculus (16) 

Най-богатите на видове 
родове от флората на 

България 

Hieracium (85) 
Carex (74) 

Centaurea (73) 

Trifolium (60) 

Taraxacum (58) 

Silene (54) 

Ranunculus (50) 

Veronica (48) 

Verbascum (45) 

Rubus (44) 

Най-богатите на видове 
родове от флората на 

ПП “Витоша” 

Carex (45) 
Hieracium (36) 

Trifolium (31) 

Veronica (27) 

Ranunculus (26) 

Centaurea (24) 

Vicia (22) 

Silene (21) 

Festuca (16) 

Viola (15) 



 
Консервационна значимост на висшите растения от флората на ПП 

„Витоша“ според  национални референтни документи 

Вид на документа ПП „Витоша“ 

Червена книга на Р България, т. 1, Растения и гъби (2011) 44 

Закон за изменение и допълнение на ЗБР, Прил. 3 (2007) 21 

Ендемити 93 

Балкански 72 

Български 21 

Субендемити 
 

114 



Разпределение на видовете от Червените списъци и 
Червената книга на Р България (2011) по категории 

Вид на документа ПП 
“Витоша” 

Червена книга на Р България, т. 1, Растения и гъби (2011) 
CR 
EN 
VU 

44 
13 
27 
4 



Консервационна значимост на висшите растения от 
флората на ПП „Витоша“ според  международни 

референтни документи 

Вид на документа ПП 
“Витоша” 

НП 
„Пирин“ 

Европейски списък (1983) - 17 
Европейски Червен списък (2011) - 1 
Червен списък на IUCN от 1997 г. (1998) 3 17 
Директива 92/43 на ЕИО (1992) - 4 
Конвенция CITES (1973) 43 27 
Бернска конвенция (1979)  1 4 



Предстоящи дейности по проекта 
•Теренни изследвания на разнообразни местообитания с високо 
флористично богатство на територията на ПП “Витоша”, особенно 
по южните склонове на планината. 
 

•Лабораторна обработка и определяне на таксономичното 
разнообразие на видовете от висшата  флора в ПП “Витоша” 
 
 

•Оценка на състоянието на находищата на консервационно значими 
таксони висши растения.  

 



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 
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ГЛ. АС. Д-Р БОРЯНА СИДЖИМОВА 
НЕКЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

1.14.4. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

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/ 

09-10 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



В плана за управление на ПП Витоша от 2005 г. липсва систематичен 
списък на лечебните растения, срещащи се на територията на парка.  
Съществуващите данни са за около 150 вида лечебни растения. 
От тях посочени като най-масово събирани за лични нужди са 
видовете жълт кантарион, риган, мащерка, черна боровинка, малина 
и иглика. 
Видове под забранителен и ограничителен режим са мечи лук, 
мечо грозде, жълта и петниста тинтява, лазаркиня и шапиче. 

1. Предходни данни в ПУ на ПП Витоша от 2005 г.  

Тази информация е крайно недостатъчна, поради което при 
План‘2 се налага необходимостта от цялостно изготвяне на 
раздела за лечебните растения в ПП Витоша.  



2. Степен на проученост на лечебните растения в ПП Витоша 
Събрана и анализирана е наличната информация за лечебните растения 
– литературна и хорологична.  
Прегледани са и са анализирани  8 съвременни  литературни източника,1 
разработка, обхващаща обзор на по-старите литературни източници и 9 
проекта, касаещи пряко или косвено лечебните растения в ПП Витоша.  
 

Изготвен е актуализиран систематичен списък на лечебните растения в 
ПП Витоша. Той включва 512 вида лечебни растения, които се отнасят към  
310  рода и  87  семейства. 
 

Отразени са резултатите от мониторинга на популациите на лечебните 
растения от НСМБР, проведен през 2014 г. Данните от мониторинга на 
популациите на 5 консервационно значимите лечебни растения -  Gentiana 
lutea ssp. symphyandra, G. punctata, Drosera rotundifolia, Salix pentandra и 
Arctostaphyllos uva-ursi са предоставени на ИАОС за включване в НСМБР.  



2. Степен на проученост на лечебните растения в ПП Витоша 
Определени са видовете лечебни растения  с потенциални ресурсни 
възможности на територията на ПП Витоша. Това са риган, жълт кантарион, 
малина, боровинка, леска, горска ягода, глог, мащерка, къпина, иглика. 

Черна боровинка 
(Vaccinium myrtillus) 

Риган (Origanum vulgare) Жълт кантарион (Hypericum 
perforatum) 



2. Степен на проученост на лечебните растения в ПП Витоша 
Отразени са резултатите от възстановяването и 
подпомагането на популациите на някои лечебни 
растения.  
Дейностите са извършени по проекти на ОПОС и 
LIFE+. Включват възстановяване на находищата на 
елвезиево кокиче /Galanthus elwesii /, алпийски 
повет /Clematis alpina/, бяла елша /Alnus incana/ - 
бяла върба /Salix alba L./, водна детелина 
/Menyanthes trifoliata/, кръглолистна росянка 
/Drosera rotundifolia/  и подпомагане на 
популациите на планински явор /Acer heldreichii/ , 
тис /Taxus baccata /, петтичинковата върба /Salix 
pentandra /- жълтата тинтява /Gentiana lutea ssp. 
symphyandra/.  

Clematis alpina 

Salix alba 



Определен е консервационният статут на лечебните растения, съгласно 
действащи национални и международни нормативни документи.  

2. Степен на проученост на лечебните растения в ПП Витоша 

Червен списък и Червена книга 
- Критично застрашени (CR) – 1  
- Застрашени (EN) - 5 
- Уязвими (VU) – 8 
 

Видове от ЗБР 
- Приложение 2а – 1 вида 
- Приложение 3 – 11 вида 
- Приложение 4 -  22 вида 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Видове под специален режим на 

ползване 
-събиране само за лични нужди -  22 

вида 
-с определени годишни квоти – 15 вида 



Salix pentandra 
 
  Категория: Критично 
застрашен(CR) 
  ЗБР - Приложение 3 
  Реликт 
  НСМБР – Мониторирано на 
Офелийте 
  Подпомагане на популацията 
- 200 броя са засадени в 
мочурливи места в смърчовите 
гори в района на х. на Артистите 
и п.д. Звездица 



Taxus baccata L.  
 
  Категория: Застрашен (EN) 
  ЗБР - Приложение 3 
  Подпомагане на популацията  с 400 
бр. фиданки в месността Бай Кръстьо.    

 



Galanthus elwesii Hook fil. 
 
  Категория: Застрашен 
(EN) 
  ЗБР - Приложение 3 
  CITRS – App II 
  IUCN Red List - DD 
  Възстановено 
находище –  на Боянска 
река.  
 
 
 
 



Gentiana lutea L. ssp. symphyandra 
(Murb.) Hay.  
 
Категория: Застрашен (EN) 
  ЗБР – Приложение 3 
  IUCN Red List - LC 
  НСМБР – мониторирано  на 
пробни площи  под х. Алеко и под  в. 
Малък Резен. Добро общо състояние 
на популацията. Не са установени 
заплахи.  
  Подпомагане на популацията - 
произведени са 200 растения и тази 
пролет предстои засаждането им 



Gentiana punctata L.  
 
  Категория: Застрашен (EN) 
  ЗБР – Приложение 3 
  НСМБР – мониторирано над х. 
Алеко по посока Черни връх. 
Растенията са в добро общо 
състояние. Не са установени 
заплахи за популацията.  



Menyanthes trifoliata L. 
 
  Категория: Застрашен (EN) 
  ЗБР – Приложение 3 
  IUCN Red List – LC 
  Подпомагане на 
популацията  - засадени са 70 
броя индивиди на територията 
на парка в мочурливи 
местообитания на обща площ 
0,06 ха. Растенията се развиват 
добре.  
 



Drosera rotundifolia L.  
 
  Категория: Уязвим 
(VU) 
  ЗБР – Приложение 3 
  Възстановяване на 
популацията - 180 
броя са засадени в 
подходящи торфища 
на обща площ 0,12 ха. 
Растенията се 
развиват добре.  



1. Консервационно значимите видове от Червения списък на 
лечебните растения, разпространени в ПП Витоша 
 

2. Реинтродуцираните видове лечебни растения 
 

3. Видовете под специален режим на опазване и ползване, за 
които се определят квоти за събирането им 
 

4. Често събирани билки в зони със засилен антропогенен 
натиск – информация за правилното събиране на лечебни 
растения, с оглед на тяхното устойчиво ползване 

Приоритетни за опазване групи които трябва да бъдат 
предмет на специални мерки, които да се заложат в 
актуализирания план за управление на ПП “Витоша”  
 

Лудо биле 

мащерка 



4.6.15 

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 “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА"  

(Т. 1.12 - Т. 1.15)  - ВТОРИ МОДУЛ 

ЗООЛОГ НИКОЛАЙ КАРАИВАНОВ 
КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ФАУНА“ 

1.15. ФАУНА 

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/ 

9-10 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



4.6.15 

Фауна обща характеристика 
 
     Познанията за животинския 
свят и големият брой 
изследвания на Витоша са 
свързани с нейното близко 
разположение до столицата 
София, където са най-
големите и стари научни 
учреждения, университети и  
природонаучни центрове. 

 



4.6.15 

Витоша е планина в Западна 
България. Най-високата ѝ 
точка е Черни връх. Така тя се 
нарежда на четвърто място по 
височина в България след 
Рила, Пирин и Стара планина. 
Витоша се намира между 
планините Стара планина и 
Рило-Родопския масив. Тя е 
единствената куполообразна 
планина в България и 
основното и било се откроява 
добре от останалите планински 
масиви. 
Формата на Витоша е почти 
кръгла с диаметър 20-25 km с 
площ около 278 km2 и средна 
надморска височина от 1400 - 
1500 m. 

Географско положение 



4.6.15 

Зоогеографска фарактеристика 
 
Витоша попада на територията на Рило-Родопския зоогеографски район, 
който се характеризира със следните особености: 
 
- Тук попадат най-високите  
планини в България 
 
- Евросибирските и европейски  
видове значително преобладават  
над средиземноморските.  
 
- В този район попадат много  
реликтни и ендемични видове.  
 
 
 
 



4.6.15 

Към момента според действащия план за 
управление за територията на Витоша са известни 
голям брой безгръбначни животни, над 800 вида. 
На Витоша са установени 148 ендемични форми. 
Планината се приема за една от богатите на 
ендемити територии. 
На Витоша са установени 85 реликтни фор- 
ми, 18 от които са типични арктоалпийски 
глациални реликти, и планината се приема за една 
от богатите на реликти територии. 
В парка са установени 9 вида риби, 22 вида 
земноводни и влечуги, 236 вида птици и 56 вида 
бозайници, от които 13 вида прилепи. 

Характеристика на фауната 



4.6.15 

Природен парк Витоша е първият парк на Балканския полуостров и е 
създаден през 1934 г. Заедно със самия парк са създадени и двата резервата в 
парка – Бистришко бранище и Торфено бранище. Бистришко бранище 
получава статут на биосферен резерват и е един от 16-те резервата от мрежата 
на биосферните резервати в България. Размерите и границите на парка са се 
променяли многократно след неговото създаване и в момента територията му е 
около 27 079 ха. От тази площ близо 24 000 ха са гори. 



4.6.15 

Разработени фаунистични групи включени в  
Актуализацията на ПУ на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г. 

 
Безгръбначни животни  
- д-р Огнян Тодоров 
 
 
Гръбначни животни: 
- Риби – доц. д-р Диана Кирин  
- Земноводни – Красимир Дончев 
- Влечуги – Красимир Дончев 
-Птици – Георги Стоянов и  
  Николай Караиванов 
- Бозайници – гл. ас. д-р Христо Димитров 
  доц. д-р Ценка Часовникарова  



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 “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА” 

(т. 1.12 – т. 1.15) – ВТОРИ МОДУЛ 

Д-Р ОГНЯН ТОДОРОВ 
експерт „Безгръбначна фауна“ 

1.15. ФАУНА 
1.15.1. БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 

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/ 

09-10 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 



Безгръбначни животни 

Изготвил: гл. ас. д-р О. Тодоров 



Безгръбначни животни 
• През отчетния период 

беше прегледана 
литература от 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.  

 



Безгръбначни животни 
• Събраната 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.  

 



Безгръбначни животни 
• Изготвен е списъкът с 

315 вида 
безгръбначните 
животни; 

• Списъкът е представен 
по таксони; 

• Направено е отделно 
проучване на пещерните 
безгръбначни. 

 



Безгръбначни животни 
Предвидени дейности до края на отчетния период: 

  

• Петдневно теренно посещение на района на Парка 
включително и на пещерата „Духлата“ в началото на 
юни; 

• Оформяне на списък и инвентаризация на 
консервационно значими видове, ендемити, реликти 
и редките стенобионтни видове; 

• Приоритизиране на заплахите за безгръбначните в 
пещерите; 



Безгръбначни животни 
Предвидени дейности до края на отчетния период: 

  

• Допълване и актуализиране на списъка с видове след 
теренното посещение; 

• Изготвяне на списък с полезни видове. 



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 

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/ 

09-10 юни 2015 г. 

с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

 РАЗДЕЛ “БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА"  

(Т. 1.12 - Т. 1.15)  - ВТОРИ МОДУЛ 

ДОЦ. Д-Р ДИАНА КИРИН 

КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „РИБИ“ 

1.15. ФАУНА 
 

1.15.2. Риби 



ЦЕЛ 

Актуализиране, прецизиране и допълване на общата информация за фауната – биологичен 

елемент риби от Плана за управление на ПП „Витоша“, включваща извършване на 

научноизследователска работа по следните задачи: 

ЗАДАЧИ 

І. Биологична характеристика 

• Богатство на таксоните (разпределени по семейства) 

• Брой на установените видове по групи 

• Обща информация за видовете с консервационен статус по семейства – по българско, международно 

законодателство, Червени списъци и др. 

• Обща информация за локални, български, балкански ендемити и световно застрашени видове 

• Степен на проученост 

• Видове, предмет на специални мерки и причини за това 



СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧЕНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

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). 

 



ПРОПУСКИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РИБИТЕ В ПП „ВИТОША“ 

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.  

 

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.) във водните екосистеми в парка. 

 

4. Липсват данни за степента на въздействие на интродуцираните видове върху автохтонните популации 

и състоянието на формираните от тях комплекси. 

 



І. Всички по-големи реки, притоци и езера на територията на ПП „Витоша“. 

 

ІІ. Сладководни видове риби  

 

На територията на ПП „Витоша“ 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]. 

ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 



Инвентаризационните изследвания се основават на утвърдени от МОСВ методики и стандарти, адаптирани 

и възприети за видовете риби и за територията на парка като защитена територия: 

 

• Мрежни уреди (Европейски стандарт EN 14757) 

• Елекроулов (Европейски стандарт BS EN 14011.3002 (Water Quality – Guidance on sampling fish with 

electricity). 

• Лабораторен екологичен анализ по утвърдени методики (Белкинова и др., 2013; Коларов, 1982; 

Мониторинг на риби, ИАОС, 2013; Николски, 1963; Райкова, Живков, 1993; Райкова – Петрова, 2001; 

Райкова – Петрова и др., 1993; Чугунова, 1959; Cheshmedjiev et al., 2010; Fame Consortium, 2004; Mihov, 

2010; Pehlivanov et al., 2012; Zivkov, Raikova-Petrova, 1996; Zhivkov et al., 2003 и др.).  

• Имената на видовете риби в отчета са представени по FishBase database (Frose and Pauly, 2012). 

• Полеви и електронни протоколи. 

• GPS приемник; уреди и материали за определяне на основни абиотични показатели и биометрични данни.  

• Персонални разрешителни от МОСВ и ИАРА. 

МЕТОДИ И СТАНДАРТИ 



АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

(май, 2015 г.) 

І. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

7.1. ВИДОВ СЪСТАВ И БОГАТСТВО НА ТАКСОНИТЕ  
I. Разред Salmoniformes 

I.Семейство Salmonidae 

•Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва 

•Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) – Дъгова пъстърва, интродуциран вид, С. Америка  

•Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) – Сивен, интродуциран вид, С. Америка 

 

II. Разред Cypriniformes 

 І.Семейство Cyprinidae 

•Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – Лещанка 

•Barbus cyclolepis Heckel, 1837 - Маришка мряна 

•Barbus petenyi Heckel, 1852 - Черна мряна 

 II. Семейство Cobitidae 

•Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) - Балкански щипок  

 III.  Семейство Balitoridae 

•Barbatula bureschi (Drensky, 1928) - Струмски гулеш  

 

III. Разред Scorpaeniformes 

 I. Семейство Cottidae 

•Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986 - Главоч  



7.2.1. Реликти 

Глациални реликти – два вида: 

І. Salmonidae 

•Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва 

•Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986 – Главоч 

 

7.2.2. Ендемити 

Балкански ендемити – два вида: 

•Barbus cyclolepis Heckel, 1837 – Маришка мряна 

•Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – Балкански щипок 

Български ендемит – един вид: 

Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986 - Главоч  

 

7.2.3. Включени в ЗБР и международни директиви 

•Barbus petenyi Heckel, 1852 - Черна мряна - Приложение 3 на Бернската конвенция и в Приложение 2 и 5 на 

Директива 92/43 на ЕС. 

•Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) - Балкански щипок - в България: уязвим (VU); Приложение 2 на Закона 

за биологичното разнообразие; международен: IUCN [DD], БеК-III, ДХ-II. 

•Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986 – Главоч - Приложение 2 на Закона за биологичното разнообрази. 

•Barbatula bureschi (Drensky, 1928) - Струмски гулеш  - в България: уязвим (VU), ЗБР-II; международен: IUCN 

[LC]. 

7.2.  КОНСЕРВАЦИОННА ЗНАЧИМОСТ 



КАРТИРАНЕ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА 

МЕСТООБИТАНИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ВИДОВ 

СЪСТАВ НА РИБИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ПП ВИТОША  

Фиг. 1. Брой изследвани реки и биотопи от тях на 

територията на ПП Витоша 



Фиг. 2. Срещаемост (%) на Salmo trutta на територията на ПП Витоша 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
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СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  

•Първи публикувани данни – края на XIX - началото на XX век; 
•Общ брой трудове с конкретни данни за Витошката херпетофауна – 47; 
•Видове с конкретни данни – 12 вида земноводни и 14 вида влечуги; 
•Общ брой съобщени находища – 321. 

Цялата налична информация е обобщена в: 
 
Цанков, Н., Г. Попгеоргиев, Б. Наумов, А. Стоянов, Ю. Корнилев, Б. Петров, А. 
Дюгмеджиев, В. Вергилов, Р. Драганова, С. Луканов, А. Вестерстрьом. 2014. 
Определител на земноводните и влечугите в Природен парк “Витоша”. Изд. 
ДПП “Витоша”, София, 248 стр.  



СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  



ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ  



Ichthyosaura alpestris  



Lissotriton vulgaris  



Anguis fragilis  Bombina variegata  Coronella austriaca  

Podarcis muralis  Rana temporaria  Salamandra salamandra  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
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НИКОЛАЙ КАРАИВАНОВ 
ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

1.15.2.3. ПТИЦИ 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
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4.6.15 

Проучвания върху орнитофауната на Витоша 
 

Първите данни са още от края на 19 век и началото на 20 век - работи на Г. 
Христович, П. Патев, J. Harrison, K. Andersen, H. Boetticher и др. В тях има кратка 

информация за отделни видове. 
 

Проувания конкретно върху птиците на Витоша.  
Публикациите на доц. Д-р Стефан Дончев (1961), (1990);  

Първото цялостно проучване на орнитофауната на планината. Съобщават 
се 135 вида птици, от които 114 са доказани от автора, а 21 вида са по 

литературни данни.  
През 1990 авторът допълва фаунистичния състав с 18 нови вида птици и 

още 4, които са били съобщени по литературни данни – черночела сврачка, 
белогърб кълвач, царски орел и белочела водна кокошка. 

Общия видов състав наброява 136 вида от които 98 гнездящи.  



4.6.15 

Проучвания върху орнитофауната на Витоша 
 

- Полеви определител на Шурулинков, Христов, Николов (2001);  
Определителят включва 236 вида птици.  
 
-Шурулинков, Даскалова (2014) в Природното богатство на Природен парк 
„Витоша”.  
Сборник обхващащ биологичното разнообразие на парка. 
Установени на Витоша са 236 вида птици, от които 120 гнездящи. От 
гнездящите птици 53 вида са прелетни и 67 са постоянни. Мигриращи 
(преминаващи) са 164 вида (42 вида от тях се срещат само по време на 
миграция, 117 вида са зимуващи и 5 вида са скитащи). Разнообразието на 
витошката орнитофауна се свързва с близко разположения миграционен път, 
присъствието на стоящи водоеми около парка и развитието на няколко 
височинни пояса. 



4.6.15 

През последните десетилетия откъслечни данни за някои видове птици на 
Витоша има и в редица орнитологични статии, монографии, Червена книга на 
България, Том 2 Животни (1985) (2011). 
 
През 2005 г. е приет “План за управление на ПП „Витоша” 2005-2014. МОСВ.  
За територията на парка са установени 181 вида птици.  
Заедно с видовете установени в близост до границата  
на парка броят им достига 236. 
Гнездящите видове са 120. 
В зоогеографско отношение преобладават видове  
от умерените ширини – палеарктични, европейски,  
холарктични и др.  
Южните (средиземноморски) видове са около 13%. 
 
 

Проучвания върху орнитофауната на Витоша 



4.6.15 

Голямото видово богатство на птиците в ПП Витоша е обусловено от 
няколко основни фактора:  

- Разнобразие от различни видове ландшафти - горски, открити тревни 
простраства, скални, околоводни и т.н.  

- Много добре изразена вертикална зоналност. 
- Местоположение - намира между Южна и Северна България, влияние на 
различни климатични и зоогеографски области. Поречието на р. Струма 
играе ролята на екологичен коридор от юг. 
- Витоша се намира в обхвата на прелетния път за птиците Viа Aristotelis.   
- Обявяването на Витоша за Национален (Народен) Парк още през 1934 г.- 
първият в България и на Балканския п-ов, също е допринесло за 
увеличаване и запазване на видовото богатство на птиците на Витоша. 
- Близостта до София и добрата проученост на района. 



4.6.15 

Видово богатство и таксономична принадлежност  

Тук не са включени 4 вида лешояди, както и птиците установени в близост до парка 



4.6.15 

Защитени според Закона за биологичното  
разнообразие са 209 вида. Общо 88 вида са  
включени в Червената книга на България  
(37 % от всички установени птици на Витоша),  
а 77 вида са включени в Приложение 1 на  
Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите  
птици (32,4 %).  

Природозащитен статус 



4.6.15 

Преобладават горските видове птици. В смърчовите гори характерни видове са сокерицата 
(Nucifraga caryocatactes). жълтоглаво кралче (Regulus regulus), боров синигер (Parus ater), 
кръсточовка (Loxia curvirostra), елшова скатия (Carduelis spinus), червенушка (Pyrrhula 
pyrrhula) и др.  

Откритият субалпийски пояс се обитава от ушата 
(балканска) чучулига (Eremophila alpestris balcanica), 
планинска бъбрица (Anthus spinoletta), пъстър скален 
дрозд (Monticola saxatilis), ръждивогушо ливадарче 
(Saxicola rubetra), пъстрогуша завирушка (Prunella collars), 
белогуш дрозд (Taurus torquatus) и др. 

Видов състав на птиците на Витоша  



4.6.15 

- Актуализиране на информацията за 
сегашния видов състав на 
орнитофауната  
- Информация за редки и слабо 
проучени видове  
- Проучвания в по-слабо изследвани 
райони на ПП  
-Проучване на птиците в зони с по-
засилено антропогенно присъствие  
- Прецизиране на режимите и зоните 
свързани с опазване на птиците в ПП  
- Предложения за бъдещи дейности 
свързани с опазване и проучване на 
птиците в ПП  

Насоки на работа при сегашния ПУ на ПП Витоша 
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1.15. ФАУНА 
 

1.15.5. БОЗАЙНИЦИ 

ДОЦ. Д-Р ЦЕНКА ЧАСОВНИКАРОВА 
ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ 



Висока степен на проученост на бозайната 
фауна в ПП „Витоша“ 
42 научни публикации на български език 
18 научни публикации на чужди езици 
2 научни и 1 научно-популярна книга 

Нееднородност в степента на проучване на 
отделните таксони 
 



 Детайлно e проучено разпространението на едрите бозайници в резултат на:   

 Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове в системата на защитените зони от 
екологична мрежа Натура 2000”  

 План за действие за дивата коза в България: 2007 – 2016 (Вълчев и др., 2006) 
 План за действие за кафявата мечка в България  (Спасов и др.,2008) 
 План за действие за дивата котка в България (Петров, 2008) 

Кафява мечка (Ursus arctus) Европейски вълк (Canis lupus)  Дива коза  
(Rupicapra rupicapra balcanica) 

 



 
 
В ПП „Витоша“ са разработени проекти, които подобряват 
степента на проученост на следните видове в парка:  
По проект «Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк “Витоша”»: 

Поддържане на местообитанията на eвропейския лалугер 
(Spermophilus citellus) в благоприятно състояние 
 Разширяване на обхвата на системата за регистриране на 
изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra 
balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда 
чрез GPS–GSM нашийници с цел намаляване на риска от 
бракониерство 
Установяване на находищата на дивата котка (Felis 
silvestris) на територията на Природен парк “Витоша”, с цел 
набелязване на мерки за опазването им 

 
 
 

 

Европейски лалугер 

Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) 

Балканска дива коза 

Дива котка 



Felis sylvestris 

 
 

 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за 
управление на Природен парк “Витоша” – Фаза ІІ” 

Основни цели на проекта са: 
 Опазване и възстановяване на 

местообитанията и популациите на видовете: 
 Балканска дива  коза (Rupicapra 

rupicapra balcanica) 
 Кафява мечка (Ursus arctus) 

 Създаване на зони на спокойствие за едрите 
хищници (мечка и вълк) чрез насочване и 
концентриране на туристическия поток 

  Опазване на пещерите и пещерната фауна 

Балканска дива коза 

 

Кафява мечка 

Остроух нощник 

 
Дългоух нощник 



ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA) 
 Основен полеви метод бе регистрацията на издаваните от прилепите ехолокационни и социални 

звуци. Записите бяха провеждани както на определени точки (стационарно), така и по трансектен 
метод. 

 Регистрация и анализ на издаваните от прилепите ехолокационни и социални ултразвуци с 
ултрaзвукови детектори: 
  “Pettersson D240 x” 
  “Tranquility Transect” със записващо устройство “Transcend MP 860” 

 Обработка на записите на ехолокационните звуци със специализиран софтуер „Adobe Audition” и 
„Bat Sound 3.1” за Windows 

 Видово определяне на основата на:   
 характерната форма на сонограмата  
 честота с максимална енергия на звука 
 максимална и минимална честота на звука 
 продължителност на звука 
 интервал между издаваните последователно 
 звуци.   

Сонограма на 
ехолокационни 
звуци на 
Полунощен прилеп 
(Eptesicus serotinus) 
  



ДРЕБНИ И ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ (MICRO- И MACROMAMMALIA) 
 Полеви маршрути за регистрация на присъствието на целевите видове 
 Отчитане на следи от жизнената дейност на видовете, имащи  значение за 

регистрация на присъствието на видовете и видовата им детерминация,  като: 
 

 
Следи Екскременти Жизнена дейност  

Вероятна следа от F. sylvestris                      Екскремент  на  вълк  Can lupus)  Къртичини 



Европейски вълк (Can lupus)  Ди коза  
(Rup 

 улавяне с живоловни капани тип „Шерман“  
 методът на капано - денонощията за отчитане на относителната численост на 

дребните бозайници (където е възможно) 
 визуално наблюдение 
 анкетен метод 

 
 



 На територията на ПП „Витоша“ са регистрирани 56 вида бозайници,  
което съставлява 59 %  от цялата сухоземна бозайна фауна в България 

55 
95 

Насекомоядни 
(Insectivora)  

14% 

Прилепи 
(Chiroptera) 

33% 

Зайцевидни 
(Lagomorpha)  

2% 

Гризачи 
(Rodentia) 

24% 

Хищници 
(Carnivora) 

20% 

Чифтокопитни 
(Arthiodactyla) 

7% 

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РАЗРЕДИ В ОБЩИЯ БРОЙ 
ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ, УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ПП “ВИТОША“ 
 

Брой видове 
в България 

Брой видове 
в ПП 

"Витоша" 

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ВИДОВЕТЕ УСТАНОВЕНИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША“OТ ОБЩИЯ 

БРОЙ ВИДОВЕ СУХОЗЕМНИ БОЗАЙНИЦИ В 
СТРАНАТА 

56 
95 



Новорегистрирани видове прилепи в ПП 
„Витоша“ 

Регистрирани нови 
видове прилепи за  
ПП „Витоша“ 
Прилепче на Натузий  
(Pipistrellus nathusii)  
Воден нощник   
(Myotis daubentonii)  
Нощник на Натерер  
(Myotis nattereri) 
Ръждив вечерник   
(Nyctalus noctula)  
Кафяв дългоух прилеп  
(Plecotus auritus) 

Прилепче на Натузий 
  

Воден нощник   
 

Нощник на 
Натерер 

Кафяв дългоух 
прилеп 

Ръждив 
вечерник 
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ДИРЕКТИВА 92/43 ЕС ПРИЛ. II 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ  КАТЕГОРИЯ VU 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ  КАТЕГОРИЯ NT 

ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ  КАТЕГОРИЯ LC 
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Консервационен статус на видовете    
 от разред Прилепи в ПП "Витоша" 



 От установените прилепи, тясно свързани с подземни местообитания на територията на 
ПП „Витоша“ са 7 вида: Малък подковонос , Голям подковонос , Южен подковонос , 
Голям нощник, Остроух нощник, Дългопръст нощник и Пещерен дългокрил прилеп  

 Според данните на Центъра за изследване и защита на прилепите при НПМ-БАН най-
богата на прилепи е пещерата Духлата. Тя се използва предимно за зимуване и в нея 
прекарват зимата няколкостотин екземпляра от видовете Малък подковонос , Голям 
подковонос , Остроух нощник и Голям нощник 

 Видове прилепи, свързани с горите или петрофилни, са Кафяв дългоух прилеп , Сив 
дългоух прилеп, Полунощен прилеп , Прилепче на Сави, Нощник на Натерер, Воден 
нощник; те използват пещерите и изкуствени подземни местообитания за зимуване 
или като транзитни или размножителни убежища 

 Пещерите Попов извор и Живата вода са важни swarming места, посещавани от много 
видове по време на търсенето на партньор през есента 

 В по-голямата част от  територията на ПП „Витоша“ се срещат предимно т. нар. “горски 
прилепи”; голяма част от постройките в близост до парка, както и на територията му се 
използват за убежища през различни сезони от годината (данни от проучване с 
ултразвуков детектор) 
 
 

  



• На територията на парка са регистрирани 22 вида дребни бозайници, които съставляват 
69 % от дребната бозайна фауна на България 

Разред 
Насекомоядни  

36% 

Разред 
Зайцевидни  

5% 

Разред Гризачи  
59% 

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РАЗРЕДИ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ 
ВИДОВЕ ДРЕБНИ БОЗАЙНИЦИ В ПП "ВИТОША"  
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 На територията на парка са регистрирани 16 вида едри бозайници от 2 разреда (Разред 

Хищници (Carnivora), Разред Чифтокопитни (Arthiodactyla),  които съставляват  83 % от едрата бозайна 
фауна на България 

 

Сем. Порови  

Сем. Кучеви  

Сем. Мечкови  

Сем. Коткови  

Сем. Свиневи  
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Сем. Кухороги  

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ВИДОВЕ 
ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ В ПП "ВИТОША" 
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Консервационен статус на видовете дребни и едри бозайници 
 в ПП "Витоша"  



 



Типични местообитания, в които бяха 
уловени снежни полевки в ПП „Витоша“ : 
 открити, скалисти местообитания 
 скални реки, покриващи 90% от грунда 
  разположени най-често до малки реки 
 

 склонове с югоизточно 
и югозпадно 
изложение 

 характерна особеност 
на биотопа е 
големината на 
скалните късове 



Проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша” Договор № DIR-5113326-C-010 

Основни цели: 
 Поддържане на местообитанията  
 Реинтродукция на лалугери в места където видът не е 

разпространен 

 До момента на реинтродукцията на територията на ПП „Витоша” съществува метапопулация на вида, сбор от 
малки популации (20-30 индивида), изолирани помежду си, но с вероятна ниска възможност са обмен на 
гени 

 След прилагането на консервационни мерки популацията в района на м. Накев камък нараства повече от 4,5 
пъти (от 9,5 инд/ха на 43 инд/ха) 

 От 2011 до 2014 г. са уловени и пуснати над 120 здрави мъжки и женски индивиди 
 



 Липсва пространствена диференциация на съобществата, те имат 
сходна структура в различните местообитания, поради сравнително 
постоянната и равномерна влажност  

 Фактори, определящи различията в структурата на съобществата:  
 Тип на растителността (гори/открити местообитания) 
 Наличие  или отсъствие на водоеми 
 Слаба роля играе надморската височина 

 Тази структура е характерна за планинските райони 



 Сред земеровките доминира голямата 
кафявозъбка, следвана от малката 
кафявозъбка 

 Край водоемите доминират водните 
земеровки 

 В ливадите на средния планински пояс 
– голямата белозъбка 

 От мишевидните изцяло доминира 
жълтогърлата горска мишка (в 
широколистните гори на по-малка 
надморска височина) 

 От полевките доминират подземната 
полевка (в ливадите) и кафявата горска 
полевка  
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 Пъстрият пор не е регистриран по време на теренната 
работа в ЗЗ BG0000113 

 Субоптимални условия - неблагоприятни физико-
географски условия (голяма надморска височина и 
планински климат) 

 Вероятно отделни екземпляри навлизат в зоната в 
района на селата Ярлово, Боснек и в по-малка степен при 
с. Кладница 

 Териториите, които предлагат потенциални условия за 
оптимална плячка на пъстрия пор възлизат на 
приблизително 488 ха, а тези със субоптимална плячка – 
на почти 5229 ха 



 Видът е установен само в р. Струма под         
с. Чуйпетлово  

 Относителната численост на видрата в тази 
зона е 0,02 инд/км; изчисленият запас на 
видрата в зоната е 2 индивида 

 Бедна  хранителна база 



 Регистрациите на вида са в южната и 
западна част на парка 

 Според площта на пригодните 
местообитания в зоната и приетата средна, 
референтна плътност за вида от 0,025 
инд./км2, може да се заключи, че 
територията на парка се обитава от 4-5 
индивида (териториални, възрастни вълци) 

 ПП „Витоша“ предоставя големи площи 
от пригодни местообитания за вида, 
местообитания пригодни за сърцевинни 
зони, както и висок хранителен потенциал 



 

 Числеността на вида е между 
7 и 9 индивида - близка до 
оптималната 

 Общата площ на 
подходящите местообитания 
е 24000 ха. Тази площ е 
достатъчна за съществуване 
на стабилна локалната 
витошка популация 

 Площ с висок хранителен 
потенциал  
 



Проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, Договор № DIR-5113326-C-010 

 Средна плътност (0,33 инд/км2), средна екстраполирана численост за 
територията на парка - 62 до 80 индивида  (+/- 10 индивида) 

 На територията на парка дивата котка се придържа в диапазона на 800 до 
1400 м, надморска височина, като разпространението й е относително 
равномерно 
 
 
 



  

 Численост -  40 – 50 индивида (20-22 
животни извън адаптационната ограда и 
35 в ограда) 

 Видът е в процес на реинтродукция 
 Козите извън оградата са в районите 

около изворите на река Струма и Сухото 
езеро и по-рядко в  района над 
пазачница „Матница” и Стръмни рид 
 

  Мерки за намаляване на риска от 
бракониерство и безпокойството около 
ключови местообитания и важни за вида 
скални комплекси 
 

Проект № 5103020-11-654 
„Изпълнение на приоритетни 

дейности от плана за 
управление на Природен парк 

Витоша – фаза II” 
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Ориентировъчна карта на ПП „Витоша“ 

 

Общата територия на ДЛС „Витошко - Студена“ е 16433,6 ха. От нея 15215,4 ха 
попадат върху района на действие на ПП „Витоша“, което е над 92,5 % от цялата площ 
на стопанството и обхваща над 56,1 % от общата площ на ПП „Витоша“.  

Територията от ДГС „София“, която се намира върху ПП „Витоша“ е 10031,5 ха или 37 
% от територията на парка. 

Табл. на разпределението на ловностопанските райони  
на ДЛС „Витошко – Студена“ 

 

 

ГТ ЗТ Общо ЛСР Недив.в ГТ Недив. в ЗТ Дивечопр.

Държавен ловностопански район (ДЛР):
1. Ловище БИСД "Матница" 28.2 0 28.2 0 0 28.2
2. Ловище БИСД "Бела вода" 505.1 4.3 509.4 17.9 0.5 491
3. Ловище БИСД "Петрус" 264.9 20.7 285.6 10.2 1.6 273.8
4. Л-ще БИСД"Б.глава"(от ДЛ "Брезник") 237.3 21.7 259 0 0.2 258.8
5. Ловище "Ветрен" 1376.3 1090.8 2467.1 13.7 0.4 2453
б. Ловище "Ушек" 1917.9 788.1 2706 0 1.5 2704.5
7. Ловище "Изворите" 1412.4 824.4 2236.8 6 2.1 2228.7
8. Ловище "Струма" 2827.3 86.9 2914.2 238.8 1.8 2673.6
9. Ловище "Палевина" 1096.4 121.9 1218.3 0.5 1.6 1216.2
10. Ловище "Острица" 1838.5 157.9 1996.4 5.8 3.5 1987.1
11. Ловище"Селимица" 1528 272.3 1800.3 115.9 1.9 1682.5
12. Л-ще"Стопанкси (карант.) двор" 12.2 0.1 12.3 0 0 12.3
Общо ДЛС: 13044.5 3389.1 16433.6 408.8 15.1 16009.7

хектари
Ловностопански район (ловище)



Динамика на популацията от благороден елен (Cervus elaphus) 
 

 







Динамика на популацията от дива свиня (Sus scrofa) 
 

 











Динамика на популацията от яребица (Perdix Perdix) 
 

  





Основни проблеми, заплахи и рискове за дивеча на територията на ПП „Витоша“ 
 

- Безпокойство - най – сериозния фактор за повечето видове от ловната фауна, 
особено в северните части на парка, в и около местата на сватбуване и отглеждане 
на малките 

- Висока плътност на хищниците  
- Завишена плътност на скитащи и бездомни кучета – сериозен проблем, 

съществуващ и при изготвяне на плана през 2005 г. 
- Затруднена миграция към прилежащите територии, като с голям приоритет трябва 

да бъде съхраняване на коридора Витоша – Верила – Рила. 
- Тежки зими – предимно за северната част 
- Не достатъчна хранителна база (открити площи, поляни, бръстилища) 
- Паша на домашни животни 
- Нарушени полови и възрастови структури 
- Бракониерство 
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Изходна информация 
 

 Национална система за мониторинг на биологичното 
разнообразие; 

 График на ПП Витоша за изпълнение на мониторингови 
дейности към НСМБР; 

 Международна кооперативна програма „Оценка и 
мониторинг за въздействието на замърсения въздух 
върху горските екосистеми“ /МКП-Гори/ 1986 – 2014 
год.; 
 

 



Изходна информация 
 

 Информационна система за защитени зони от 
екологична мрежа по проект "Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I"; 

 План за управление на ПП Витоша - 2005 г.; 
 Отчети за дейността на ПП Витоша - 2005г. - 2013 г.; 
 Отчети по проекти, възложени от ДППВ за мониторинг 

върху  местообитания, популации на защитени и 
застрашени растителни и животински видове; 

 



Изходна информация 
 

 Проект № DIR-5113326-4-98 Дейности по устойчиво 
управление на ПП Витоша – Договор DIR-5113326-010:  

• Разработени са методика за мониторинг на видово ниво 
за растенията (поотделно за видове Trollius europaeus и 
Lilium jankae).  

• Разработени са  методики за мониторинг на ниво 
местообитание (поотделно за всяко 27 местообитания). 

• Маркирани са пробни площи за всеки вид и всяко 
местообитание (общо 38). 

 



Изходна информация 
 

 Мониторинг върху популациите на защитени и 
застрашени растителни видове: 

• Ophrys cornuta, Fritillaria orientalis, Adonis vernalis, 
Anemone nemorosa, Hyssopus officinalis. 

• Инвентаризирано находището на Primula deorum в 
подножието на Черни връх. 
 

 



Изходна информация 
 Мъхове 
• Потвърдени са находищата на 4 вида - Buxbaumia viridis 

(DC.) Moug. et Nestl, Lescuraeasaxicola (Schimp.) 
Molendo, Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth и 
Grimmiamontana Bruch & Schimp. Всички са в Червения 
списък на бриофитите в България, а 1 е включен в 
Приложение ІІ на Директива 92/34 на ЕЕС, което 
предполага че ще бъде обект на изследване в НСМБР. 

 Мониторинг на кафява мечка. 
 Мониторинг на дива коза.  

 

 



Цели на Биологичния мониторинг на  
ПП Витоша 

 

Осигуряване на дългосрочни целенасочени наблюдения на 
елементите на биологичното разнообразие като се събират, 
обработват, анализират и оценяват данни  за неговото 
състояние, източниците на въздействие и предприемане на 
мерки за предотвратяване на загубите му.  

 

 



Обекти на мониторинг 
• Ниво „местообитания“ 

Включени в: 

 НСМБР 
 Информационната система от проект "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" 

 Проекти и научни разработки   

 

 



Обекти на мониторинг 
• Ниво „вид“ 

Включени в: 

 НСМБР 
 Информационната система от проект-"Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" 

• Проекти и научни разработки 

 



Схема за биологичен мониторинг - местообитания 
 

Обект за 
наблюдение 

Показатели Място за наблюдение Методика Периодичност Външни 
изпълнители 

Поток на 
информацията 

1 2 3 4 5 6 8 
Местообитания 
  
  
  

Благоприятното 
природозащитно 
състояние (БПС)  на 
природните 
местообитания в 
района  

  
  

- 
  

Ръководство за 
оценка на БПС 

  
5 години 

Съвместни 
екипи от 
експерти на 
ДПП и 
външни 
изпълнители  

От ДПП към 
ИАГ, ИАОС 

Умерено 
континентални 
ерикоидни 
храсталаци- 
4060, 4070, 4080, 
5130 

 абиотичните 
условия. 

 биотичните 
фактори 

 фитоценологи
чно описание  

• диагностични 
видове 
консервационн
о значими 
видове 

• инвазивни 
видове  

• заплахи  

Географски координати 
42.58825, 23.24646;  
42.59940, 23.28104; 
42.58645, 23.28827;  
42.58619, 23.28866; 
42.49547, 23.24937. 

Методика на 
Браун-Бланке. 

веднъж годишно 
по време на 
активния 
вегетационен 
сезон - юли-
август. 
  

  Изходните 
данни се 
нанасят в 
стандартен 
формуляр. 
Стандартните 
формуляри се 
обработват, 
анализират и 
трайно се 
съхраняват от 
Дирекцията на 
парка. 

 



Схема за биологичен мониторинг - 
местообитания 

 
 

Обект за 
наблюдение 

Показатели Място за наблюдение Методика Периодичност Външни 
изпълнители 

Поток на 
информацията 

1 2 3 4 5 6 8 
Естествени и 
полуестествени 
тревни формации 
6110 , 6150, 6210, 
6230, 62А0, 62D0, 
6410, 6510 
  

  Географски координати 
4711707.09, 186612.55; 
42.57744, 23.28570; 
4712377.36, 186378.81;  
42.49832, 23.17237;  
4711493.26, 187049.86;  
42.60477, 23.27493;  
42.58936, 23.28516;  
42.51387, 23.24052. 

        
  

 



Обект за 
наблюдение 

Показатели Място за наблюдение Методика Периодичност Външни 
изпълнители 

Поток на 
информацията 

1 2 3 4 5 6 8 
Преовлажнени 
тресавища, 
калища и 
мочурища - 
7140 

  Географски координати 
42.58670, 23.24671; 

        

Скални 
местообитания 
и пещери 
8110, 8220, 8230 

  Географски координати 
42.59503, 23.27488;  
42.49650, 23.17131; 
42.60537, 23.27451; 
42.63731, 23.24249. 

        

Схема за биологичен мониторинг - местообитания 



Обект за 
наблюдение 

Показатели Място за наблюдение Методика Периодичност Външни 
изпълнители 

Поток на 
информацията 

1 2 3 4 5 6 8 
Гори  
9110, 9130, 9150, 
9170, 9180, 91D0, 
91Е0, 91Н0, 91М0. 

  Географски координати 
42.60835, 23.29821; 
42.62151, 23.29525; 
42.60482, 23.30107; 
42.62161, 23.29429; 
42.50358, 23.20850; 
42.62220, 23.29340; 
42.58681, 23.24540; 
42.55497, 23.19308; 
42.55497, 23.19308; 
42.49635, 23.17283; 
42.63800, 23.21926. 

        

Схема за биологичен мониторинг - местообитания 



Схема за биологичен мониторинг - 
Флора 

Нисши растения  
•  Водорасли 
• Лишеи 
 Гъби  
Висши растения  
*  Мъхообразни 
*  Папратовидни и семенни 

 



Обект за 
наблюдение 

Показатели Място за 
наблюдение 

Методика Периодичност Външни 
изпълнители 

Поток на 
информацията 

1 2 3 4 5 6 8 
Lilium jankae 
 
Trollius 
europaeus 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.Характеристика на 
местообитанието 
абиотичните условия  
биотичните фактори 
доминиращ вид и 
съпътстващи видове 
консервационно 
значими видове 
инвазивни видове 
наличие на силни 
конкуриращи видове 
2.Плътност на 
популацията 
3.Наличие на сухи 
(увредени) индивиди 
4.Проективно 
покритие 
5. Заплахи  

42.58857, 23.30395;  
42.59067, 23.29028;  
42.57602, 23.29970;  
42.58857, 23.30395; 
42.59067, 23.29028; 
42.57602, 23.29970. 
  
  
  

  Веднъж в периода 
на масов цъфтеж 

Съвместни 
екипи от 
експерти на 
ДПП и 
външни 
изпълнители  

Изходните данни се 
нанасят в стандартен 
формуляр. 
Стандартните 
формуляри се 
обработват, 
анализират и трайно 
се съхраняват от 
Дирекцията на парка 

Схема за биологичен мониторинг - Флора 



Обект за наблюдение Показатели Място за 
наблюдение 

Методика Периодично
ст 

Външни 
изпълнители 

Поток на 
информацията 

1 2 3 4 5 6 8 
Drosera rotundifolia 
Gentiana lutea 
Primula deorum 
Epipactis palustris 
Trolius europаеus 
Lilium jankae 
Salix pentandra 

Arctostaphylos uva-ursi 

            

Схема за биологичен мониторинг - Флора 



Схема за биологичен мониторинг – Фауна  
• Безгръбначни 
• Риби 
• Земноводни и влечуги 
• Птици 
• Бозайници 

- Дребни 
- Прилепи 
- Едри 

 



Схема за биологичен мониторинг – Фауна  
Обект за 

наблюдение 
Показатели Място за 

наблюдение 
Методика Периодичност Външни 

изпълнители 
Поток на 

информацията 

1 2 3 4 5 6 8 
Мониторинг на 
кафява мечка  
  

  Южни склонове 
на Витоша, ДЛС 
„Витошко 
Студена“. 
Резерват 
„Бистришко 
бранище“  
  

  2 посещения 
април, октомври 
  

Съвместни 
екипи от 
експерти на 
ДПП и външни 
изпълнители  
  
  

От ДПП към ИАГ, 
ИАОС 
  

Мониторинг на 
дива коза 
  

  Южна Витоша 
над с. Кладница, 
около горната 
граница на 
гората и 
субалпийската 
зона 

  4 посещения 
Април, май, 
септември, 
октомври 

Съвместни 
екипи от 
експерти на 
ДПП и външни 
изпълнители  

От ДПП към ИАГ, 
ИАОС 
  

 





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 

 

 
 



















ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
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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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ПРОГРАМА НА РАБОТНА СРЕЩА 
за обсъждане резултатите от раздел 

"Културна и социално-икономическа характеристика" (т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул от  

„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 
 

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/ 

 

 
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

Дата: 18 - 19 юни 2015 г. 

Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

 

Цел: Представяне на резултатите от раздел "Културна и социално-икономическа характеристика"  

(т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул. Осъществяване на дискусия на експертно ниво. 

18 юни 2015 г. (четвъртък) 

13:00-14:00 
Регистрация Веселина Паскова 

Ключов експерт Връзки с обществеността Кафе 

14:00 

Откриване  

Представяне на експерти по Раздел 

„Културно и социално-икономическа 

характеристика“ 

ланд. арх. Димитринка Берберова 

Ръководител на екип  

„Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 

Сесия I 1.16. Ползване на територията и социално-икономически аспекти 

14:00–15:10 

Население и демографска 

характеристика  

Селищна мрежа 

Техническа инфраструктура, застроени 

площи и сгради 

 

Ваня Бижева 

Експерт Връзки с обществеността  

арх. Мария Арабова – Бояджиева 

Експерт селищна мрежа; сгради, 

съоръжения, техническа инфраструктура; 

собственост 

Дискусия 

15:10-15:30 Кафе почивка 

15:30-16:30 

Селско стопанство  

 

 

Горско стопанско 

Промишленост 

Лов, риболов, събиране на недървесни 

продукти  

 

 

социолог доц. д-р Мариана Драганова 

Ключов експерт Културно наследство и 

социално-икономически аспекти  

инж. Антоний Стефанов 

Ключов експерт Гори 

инж. Итил Гадженаков 

Експерт Ловна фауна 

доц. д-р Диана Кирин 

Експерт Риби 

Дискусия 

16:30-17:00 

Социологическо проучване на 

общественото мнение и мониторинг на 

туристическия поток 

социолог доц. д-р Мариана Драганова 

Ключов експерт Културно наследство и 

социално-икономически аспекти 

Дискусия 

17:00 Закриване на Сесия I 

 

 

 

http://www.ope.moew.government.bg/
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                        19 юни 2015 г. (петък) 

Сесия II 

1.16. Ползване на територията и социално-икономически аспекти; 

1.17. Настоящо ползване на прилежащите територии; 

1.18. Културно наследство; 

1.19. Ландшафт – структура и естетически качества; 

1.20. Състояние на компонентите на околната среда 

9:30-10:30 
Регистрация  

Веселина Паскова 

Ключов експерт Връзки с обществеността 

 

Кафе 

10:30 
Начало:  

Представяне програмата за деня 

10:30–11:30 

Туризъм, рекреация, спорт, услуги 

 

 

Ландшафт – структура и естетически 

качества 

ланд. арх. Пламен Ненов 

експерт Туризъм, спорт, услуги, 

туристическа инфраструктура 

д-р ланд. арх. Диана Каратотева 

Експерт ландшафт 

Дискусия 

11:30-12:30 

Информираност на обществеността за 

природния парк и отношението към 

него 

 

Настоящо ползване на прилежащите 

територии 

Културно наследство 

Недвижимо културно наследство 

Нематериално културно наследство 

 

 

Веселина Паскова 

Ключов експерт Връзки с обществеността 

Ваня Бижева 

Експерт Връзки с обществеността 

инж. Антоний Стефанов 

Ключов експерт Гори 

арх. Галя Пировска 

Експерт Недвижимо културно наследство 

ист. Кета Мирчева 

Експерт Нематериално културно 

наследство 

Дискусия 

12:30-13:00 

Състояние на компонентите на 

околната среда 

 

доц. д-р Мариана Дончева-Бонева 

Експерт Състояние на компонентите на 

околната среда 

Дискусия 

13:00 
Закриване 

Предстоящи срещи 

ланд. арх. Димитринка Берберова 

Ръководител на екип „Актуализация на ПУ 

на ПП „Витоша” 

13:00 Обяд 

 

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ В РАБОТНА СРЕЩА 

за обсъждане резултатите от раздел "Културна и социално-икономическа характеристика" (т. 1.16 - т. 1.20) – Трети модул 

от „Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.” 

 

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/ 

 

 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 

Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 

 

Дата: 18-19 юни 2015 г. 

Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

 

№ ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ/ ДЛЪЖНОСТ 

Национални, регионални, местни институции 

1 Ивелина Василева Министър на околната среда и водите 

2 Лиляна Павлова Министър на регионалното развитие и благоустройството 

3 Десислава Танева Министър на земеделието и храните 

4 Николина Ангелкова Министър на туризма 

5 Красен Кралев Министър на младежта и спорта 

6 Вежди Рашидов Министър на културата  

7 Тони Кръстев   Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/- МЗХ 

8 д-р инж. Ваня Григорова  Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/- МОСВ  

9 Росица Димова-Петрова Директор на Дирекция „НСЗП“ - МОСВ 

10 Николай Николов Директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" /ПБЗН/- МВР 

11 Йорданка Фандъкова Кмет на община Столична 

12 арх. Петър Диков Главен архитект на Община Столична 

13 арх. Бойка Къдрева Директор Дирекция „Териториално планиране“ 

14 Анатоли Илиев Информационен център „София-европейска столица на спорта 2018 г.“ 

15 инж. Валери Йорданов Кмет на Районна администрация район „Витоша“ 

16 арх. Радослава Донева Главен архитект на Районна администрация район „Витоша“ 

17 Димитър Сичанов Кмет на Районна администрация район „Панчарево“ 

18 арх.Боян Недев Главен архитект на Районна администрация район „Панчарево“ 

19 Иван Иванов Кмет на Община Перник 

20 арх. Маринела Чолева Главен архитект на Община Перник 

21 Владимир Георгиев Кмет на Община Самоков 

22 арх. Надежда Клинчева Главен архитект на Община Самоков 

23 Пламен Алексиев  Кмет на Община Радомир  

24 арх. Мария Стоянчева Главен архитект на Радомир 

25 Николай Гюров Кмет на с. Бистрица, Община Столична 

26 Васко Стоянов Кмет на с. Владая, Община Столична 

27 Петър Георгиев Кмет на с. Мърчаево, Община Столична 

28 Дойчин Сремкин Кмет на с. Железница, Община Столична 

29 Богдан Богданов Кмет на с. Рударци, Община Перник 

30 Васил Мирчев Кмет на с. Кладница, Община Перник 

31 Борислав Велинов Кметски наместник на с. Боснек, Област Перник 

32 Васил Миленов Кметски наместник на с. Ярлово, Община Самоков 

33 Иринка Йоргова Кметски наместник на с. Горна Диканя, Община Радомир 

34 Ирена Петкова Директор на РИОСВ - София 

35 Пламен Ангелов Директор на РИОСВ - Перник 

36 Вангелия Иванова Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДЗБР/ – Благоевград  

37 Петър Димитров  Директор на Басейнова дирекция за управление на водите /БДУВ/ – Дунавски Район 

38 инж. Росен Попсавов Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – София  

39 инж. Здравчо Тодоров  Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – Кюстендил  

40 доц.д-р Янчо Найденов  Директор на Лесозащитна станция - София  

41 инж. Свилена Божинова Директор на Горска семеконтролна станция - София 

42 инж. Дамян Дамянов Директор на Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ – Благоевград 

43 инж. Георги Христосков  Директор на ТП Държавно горско стопанство /ТПДГС/ София  

44 инж. Гергана Василева  Директор на ТП Държавно ловно стопанство  /ТПДЛС/ - Витошко-Студена  

45 инж. Тодор Тодоров Директор на ОП Управление на общински земи и гори /ОПУОЗГ/ 

http://www.ope.moew.government.bg/


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 

   

   

   

Дирекция на „Природен парк „Витоша“ към ИАГ 

46 ланд. арх. Снежана Петрова Директор   

47 Наталия Илиева Заместник директор, Ръководител на проект 

48 Антоанета Панайотова Юрисконсулт 

49 Марушка Генова Мониторинг и докладване по проекта 

50 Албена Станева Координатор на проект 

51 инж. Юлия Михайлова Експерт Консултативен съвет 

52 ланд. арх. Мария Петкова Координатор на ПУ 

53 Стоян Йорданов Експерт Културно наследство и социално-икономически аспекти 

54 Розалия Трайкова Експерт Туристическа инфраструктура 

55 Сава Попсавов Експерт Туризъм 

56 Лидия Господинова Старши специалист Ползване и опазване на природните ресурси 

57 Николай Николов Главен специалист ГИС 

Екип за разработване „Актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша" за периода 2015 – 2024 г.“ 

58 ланд. арх. Димитринка Берберова Ръководител на екип 

59 инж. Антоний Стефанов Управител и ключов експерт Гори 

60 ик. Анелия Димова Координатор на екип 

61 соц. доц. д-р Мариана Драганова Ключов експерт Културно наследство и социално-икономически аспекти 

62 Веселина Паскова-Мънъри Ключов експерт Връзки с обществеността 

63 Ваня Бижева Експерт Връзки с обществеността 

64 инж. Вахрам Алтунян Ключов експерт Географски информационни системи /ГИС/ 

65 инж. Мариан Николов Експерт Географска информационна система 

66 арх. Мария Арабова – Бояжиева 
Експерт Селищна мрежа, сгради, съоръжения,  

техническа инфраструктура и собственост 

67 инж. Итил Гадженаков Експерт Ловна фауна 

68 инж. Павел Панов Експерт Противопожарни дейности 

69 доц. д-р Диана Кирин Експерт Риби 

70 ланд. арх. Пламен Ненов Експерт Туризъм и техническа инфраструктура 

71 инж.Илия Петров Експерт Природни местообитания 

72 ланд. арх. д-р Диана Каратотева Експерт Ландшафт 

73 арх. Галина Пировска Експерт Недвижимо културно наследство 

74 ист. Кета Мирчева Експерт Нематериaлно културно наследство 

75 доц.д-р Мариана Дончева-Бонева Експерт Състояние на компонентите на околната среда 

          

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 





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 

1.16.1. НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

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“ 

ВАНЯ БИЖЕВА 

ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 
 • Територията на парк "Витоша" попада в три 

области: София-град, Софийска и Пернишка 
и общини: София, Перник , Самоков и 
Радомир 

• В подножието на Витоша  -  12 населени 
места, 4 квартала на гр.София и над 30 
вилни зони /извън границите на парка /, 
разпределени по административни 

 

 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 
 • 4 квартала на София - Княжево, Бояна, 

Драгалевци и Симеонов 

•  4 населени места - Мърчаево, Владая, 
Бистрица и Железница 

• 25 вилни зони; 

• Софийска област - 1 населено място и 1 
вилна зона 

• Пернишка област - 5 населени места 

 

 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 

 • Територията на населените места и другите 
урбанизирани територии имат 
незначителен дял - 0,2 % или 62 ха 

• Едиснствено с.Чуйпетлово с  територия 16,2 
ха е разположено изцяло в парка  

• Селищни територии/части от вилни зони от  
землището на с.Бистрица, с.Владая, 
кв.Бояна попадат вече в  в границите на 
парка  

 



 
 

СЕЛИЩНА МРЕЖА 
 • Останалите урбанизирани територии с 

площ от 45,8 ха са предимно в землището 
на с.Железница - вилна зона "Железница“/ 
"Цареви кошари” 



населено място

1934 1965 1992 2011

Чуйпетлово 271 54 48 29

СОФИЯ 1114925 1228282

Мърчаево 639 1029 1159 1171

Владая 1552 3390 3185 3464

Бистрица 2461 3100 3466 4983

Железница 1527 1621 1643 1716

Княжево 11487

Бояна 4221

Драгалевци 3898

Симеоново 2673 4031

САМОКОВ 11035 21611 28608 25967

Ярлово 2894 1599 775 388

ПЕРНИК 21269 63482 90549 76247

Боснек 823 414 234 140

Кладница 1508 1393 1299 1149

Рударци 904 1067 1467

брой тенденция

 
 

Характеристика на населението 

 
 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

Демографски процеси в община Перник 

 
 
 

• Демографските процеси  са негативните,  характерниза 
цялата страна.  

• Намалява броят на родените деца -  през 2012 г са родени 
736,  докато през 2009 г. -  829 деца- около 11%. спад  

• Починалите лица като за 2012 г. техният брой е 1 509. През 
2009 г. те са били 1 118, като нарастването е с цели 35%.  

• Естественият прираст е отрицателен, нараства от -289 до -
773 само за период от 3 години. Най-голямо нарастване на 
показателя се наблюдава в периода 2009-2010 г.  



 
 
 

Икономическа активност - община Перник  

 
 

• Заетите за 2011 г. е 21 628 души., като заетостта намалява 
спрямо 2009 г. с 1 737 души или 7,4%. Най-много работни 
места се осигуряват от микропредпритията, които са с 
преобладаващ дял в общинската икономика, катто и от 
големите предприятия.  

• Безработицата е 10,8%, което е под средната от 11,2% за 
страната , като една от причините е близостта до гр. 
София. Независимо от това обаче, броят на безработните в 
общината се увеличава. Това до голяма степен се дължи 
на икономическата криза от последните години.  



 
 
 

Образование  
 

По-голямата част от лицата с висше 
образование живеят в градовете на 
общината и най-вече в гр. Перник, докато 
диференциацията на населението със 
средно образование не е силно подчертана; 
населението с нисък образователен статус 
преобладава в селата на общината.  



 
 
 
 
 

Демографски процеси в община София 

 
 
 
 

1946 1965 1992 2011

СОФИЯ
530 168 894604 1114925 1228282

брой /тенденция

Данните показват, че има тенденцията за постоянно 
нарастване на населението на общината. Причините за 
този процес са предимно икономически. Нарастването 

е равно на 110 989 д. Делът на населението на 
гр.София от общото население на страната през 2001г. 

е 13,8%, а през 2011г. той достига 16,3%. 



 
 
 
 
 

Икономическа активност  

 
 
 
 

Населението в икономически най-активната възраст от 15 – 64 
навършени години в Столична община е 930723 д. или 72,1% от 
общото население. Този дял за средно за страната е 68,1%. 

 
От групата на икон. активните лица, заетите са 609922 (91,7%), а 
безработните 55553 д. (8,3%) 

 
 За България съотношението е 85,0 %: 15,0%. Това показва, че 
икономическото развитие на общината е по-слабо засегнато като 
цяло от икономическата 
криза 



 
 
 
 
 

Образование   

 
 
 
 

Хората с висше образование са с най-висок относителен дял, 
който достига 34,5% от населението на общината. За периода 2001 
абсолютното увеличение с 125220 ч.  
От населението на възраст от 20 до 69 години (930116 чов.) 42,7% 
(396898 чов.) са с висше образование, със средно 50,1% (465683 
ЧОВ.) и с по-ниско образование 7,2% (67593 д.). 

 
 



 
 
 
 
 

Демографски процеси в община Самоков  

 
 
 
 

По данни на НСИ населението на община Самоков към 2013 г. е 36 963 души. През последните 
десет години броят на населението в общината намалява с 3 562 души, което е спад с 8,79 %. В 
рамките на последните шест години, в периода 2007-2013 г., населението намалява с още 1 810 
души, или с почти 5% спрямо 2007. Разпределение на населението по населени места се 
характеризира с това, че основната част от жителите на общината са концентрирани в 

общинския център - гр. Самоков, където живеят 71,05 % от населението, при средно за 
страната градско население от 69,8 %. г. 



 
 
 
 
 

Демографски процеси в община Самоков  

 
 
 
 

За последните седем години (2007-2013 г.) за общината е характерен отрицателен естествен 
прираст, като в края на периода, през 2013 г., коефициентът на естествен прираст е с най-
неблагопритяна стойност - отрицателен – 7,7 %.   като абсолютен брой през 2013 г. е 285 души. 
 

 



 
 
 
 
 

Икономическа активност - Самоков  

 
 
 
 

Заетите в отраслите на икономиката през 2012 г. в 
общината заетите лица са 7 639 д. Броят на заетите 
лица в община Самоков за периода 2008-2012 г. се 
увеличава с 14 % . 
В структурата на заетостта през 2012 г. най-голям дял 
заемат дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети” (1 773 души, 23,21 %), „Хотелиерство и 
ресторантьорство” (1 719 души, 22,50 %), “Добивна 
промишленост” (1 448 души, 18,96 %) и „Образование” 
(639 души, 8,36 %). 



 
 
 
 
 

Икономическа активност - Самоков  

 
 
 
 

 
 

Равнището на безработица в община Самоков според данни на НСИ е 18,8 % за 2011 г., 
29 % от тях са на възраст до 29 години (младежи), а 50 % или 1464 д. са продължително 
безработни лица с регистрация над 1 година. 



 
 
 
 
 

Образование    

 
 
 
 

Според данните от 2011 г. разпределението на 
населението в общината според изброените 
по-горе 
критерии е следната:  
с висше образование – 4 344 души /12,21 %/,  
средно – 15 827 души /44 %/, 
 основно – 9 460 / 26,59 %/, 
 начално – 3 661 /10,25%/, 
 незавършили начално – 1 775 / 4,99 %/ и 
такива, които никога не са посещавали 
училище – 421 /1,18 %/. 



 
 
 
 
 

Образование  - Самоков  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Демографски процеси в община Радомир  

 
 
 

По данни от преброяването 
през 2011 г. (данни на НСИ) 
Община Радомир е с 
постоянно население от 20 
896 души, което я прави 
втората община по 
население в Област Перник 
(след Община Перник). 
Община Радомир е 
населявана от 15,6% от 
цялото население на Област 
Перник. 

Гъстота на населението –под средната за страната 



 
 
 

Демографски процеси в община Радомир  

 
 
 

Населението в Община Радомир, 
следва една и съща тенденция през 
последните години, относно 
местоживеене в селата или града, а 
именно увеличаване на процента 
население живеещо в града и 
съответно намаляване на 
населението живеещо в селата. 
Развитието на броя на населението 
в Общината следва общите 
отрицателни тенденции на 
национално ниво. Средно Общината 
от 2007 до 2011 г. губи брой жители, 
съразмерен със средното за 
страната (около 4 %), а именно 
5,8%.. 

Структура на населението –предимно градска 



 
 
 
 

Демографски процеси в община Радомир  

 
 
 

В общината се наблюдава трайна тенденция на отрицателен естествен прираст през 
последните години През 2011 година, в резултат на отрицателния естествен 
прираст, населението на областта е намаляло с 330 души. 

 
 
 
Прираст на населението 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Икономическа активност - община Радомир   

 
 
 
 

Продължително 
безработните лица заемат 
сериозен относителен дял 
от 
регистрираните 
безработни лица в Община 
Радомир - средно около 
33% за периода 
2008 - 2012 г. Към 
31.12.2012 г. техният брой 
е 399 души, което 
представлява 35,3% от 
общия брой регистрирани. 



 
 
 
 
 

Образование  

 
 
 
 

 
 



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  

AРХ. МАРИЯ АРАБОВА 
ЕКСПЕРТ „СЕЛИЩНА МРЕЖА, СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СОБСТВЕНОСТ“ 

1.16.7.1. СЕЛИЩНА МРЕЖА. ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ И СГРАДИ 

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“ 



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.  

  
  



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  

ДОЦ. Д-Р МАРИАНА ДРАГАНОВА 
КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 

“КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА" 

1.16.4. СЕЛСКО СТОПАНСТВО  

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“ 



 
Обща характеристика 

• Селското стопанство не е приоритетен отрасъл в 
прилежащите 4 общини (София-град, Перник, Радомир и 
Самоков) 

 В област София-град селското стопанство има по-скоро 
допълваща функция за задоволяване на лични/ семейни 
нужди 

 Община Перник - селското стопанство неперспективен 
отрасъл 

 Община Радомир - най-добре развито селско стопанство 
от 4 те прилежащи на парка общини  

 Община Самоков – с. Ярлово (най-много животновъди 
пашуващи в парка) 



• Земеделските територии в парка са 6321,034 ха.   
• Високопланински пасища в парка заемат площ от 6186 ха 

над горната граница на гората. 
•  Категории земеделски земи - ниско продуктивни VI, VII и 

IХ категория  
• 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.  



 
 

Община Радомир 

• Използваната  земеделска  площ  (ИЗП) -  177 523,8  дка, 
разпределена в 1 296 стопанства 

• Общата обработваема земя в общината - 132 434,2 дка, (в 
467 стопанства) = 45% от обработваемата земя на областта 

•  Общ брой стопанства в общината - 1320, (32% от 
стопанствата в област Перник) 

•  ИЗП = обработваемата земя, трайните насаждания, 
постоянно затревените площи и семейните градини 

•  Средният размер на ИЗП в общината е 137 дка, (19% над 
ср. размер за областта, а спрямо страната (101,3 дка) е над  
36%. 



Земеделски стопанства в Община Радомир и Област Перник за 2010 г. 
 

Община/ 
област 

Общ   брой 
стопанства 
(вкл. 
стопанства 
без ИЗП) 

Стопанства с ИЗП 

Брой 
стопанства 
(бр.) 

ИЗП 
(дка) 

Средна ИЗП 
(дка) 

Община 
Радомир 

1320 1296 177523,8 137 

Област Перник 4166 3992 458339,4 114,8 



• Към   2013   г.   община   Радомир   притежава   възстановени   
11 552,794   дка земеделски   земи,   от  тях:  
– 10 098,52   дка   -   публична   общинска   собственост 

(разпределени в 83 имота)  
– 1 454,274 дка – частна общинска собственост, 

(разпределени в 29 имота). 
Структура на земеделски земи  
 - публичната общинска собственост включва: пасища, 

мери, пътища и др. площи.  
 - пасища и мери  - 9 426 дка (предоставяни ежегодно на 

граждански сдружения за ползване при отглеждане на 
животни). 



Структура на стопанства според обработваната площ ИЗП – община Радомир 
  

 



 
 

Община Перник  
• Стопанисваната земеделска земя (обработваема 

земя, мери и пасища)  - 237 221 дка в т.ч.  
• - обработваемата земя  - 15 5367 дка  (65,5 % от 

стопанисваната земеделска земя), в т.ч. 108 907 
дка - нивите (45,9%.)  

• - естествените ливади - 45666 дка (19,3%) 
• - 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  



• В последните 15 години - съществено изменение в 
използваемостта на поземления фонд и то в негативна 
посока. 

• Намаление на посевната площ от 90 605 дка през 1990 г. 
на почти 30 880 през 2005 г.  

• Значително намаление на площите с фуражни култури 
(люцерна и др. многогодишни треви са на изчезване)  

• Последните 4-5 г. – обратна тенденция - възстановяване  и 
увеличаване площта, засята със зърнени култури, като 
през 2013 г. достига до 98 501,2 дка. 

• Над 98% от селскостопанските животни са съсредоточени 
в частния сектор.  



Посевна площ на основните селскостопански култури в община Перник 
 

Вид култура Площ, дка 

2000 г. 2005 г. 2013 г. 

Пшеница 18 340 15 680 30 000 

Есенен и пролетен ечемик 2 550 1 280 3 500 

Овес 700 500 3 600 

Фуражни култури (вкл. силажна царевица) 2 280 820 2 500 



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 
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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
РАЗДЕЛ „КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА„ (Т. 1.16 - Т. 1.20)  - ТРЕТИ МОДУЛ  

ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ 
КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ГОРИ“   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
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1.16.5. ГОРСКО СТОПАНСТВО 
1.17.3. ГОРСКО СТОПАНСТВО В  
ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 



1.16.5. Горско стопанство 

Ползване на дрвесина 
Сравнение на 

изпълнението по 
видове сечи, по 

години: 

Години 

Възобновителна сеч (с надлесни 
дървета) Отгледна сеч 

Предвиде
но по 2-та 

ЛУП 
Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Предвиде

но по 2-та 
ЛУП 

Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото 

в повече в по-
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

2005 2777 1542   1235 13361 4540   8821 
2006 2777 1832   945 13361 7597   5764 
2007 2777 1215   1562 13361 4832   8529 
2008 2777 1676   1101 13361 8213   5148 
2009 2777 2195   582 13361 1537   11824 
2010 2777 653   2124 13361 11018   2343 
2011 2777 1302   1475 13361 15566 2205   
2012 2777 2121   656 13361 12237   1124 
2013 2777 1123   1654 13361 9051   4310 
2014 2777 1439   1338 13361 12502   859 

Общо: 27770 15098   12672 133610 87093   46517 
% 100 54   46 100 65   35 



1.16.5. Горско стопанство 
Ползване на дрвесина (2) 

Санитарна сеч Техническа сеч В с и ч к о 

Предвиде
но по 2-та 

ЛУП 
Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Предвиден

о по 2-та 
ЛУП 

Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Предвиде

но по 2-та 
ЛУП 

Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото 

в повече в по-
малко в повече в по-малко в повече в по-

малко 

Години 

1794 10213 8419   0 844 844   17932 17139   793 

1794 23442 21648   0 70 70   17932 32941 15009   

1794 24284 22490   0 391 391   17932 30722 12790   

1794 5050 3256   0 10 10   17932 14949   2983 

1794 649   1145 0 93 93   17932 4474   13458 

1794 342   1452 0 300 300   17932 12313   5619 

1794 648   1146 0 0 0   17932 17516   416 

1794 757   1037 0 172 172   17932 15287   2645 

1794 2337 543   0 2878 2878   17932 15389   2543 

1794 613   1181 0 196 196   17932 14750   3182 

17940 68335 50395   0 4954 4954   179320 175480   3840 

100 381 281   100       100 98   2 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Общо: 

% 



1.16.5. Горско стопанство 
Ползване на дрвесина 
В периода 2005 – 2014 година, сечи са водени върху обща площ от 5221 ха 
/планирани: 5274 ха/, при които са добити 99 180 плътни куб.м дървесина 
/планирано: 180130 м3/, по вид, както следва: 

вид сеч 
Изпълнение 2005-2014 г 
по площ -      

ха / % 
по обем – 
пл.м3 / % 

Възобновит. 703.1 / 71.3 15100 / 54.0 
Отгледни  2764.7 / 71.7 87100 / 65.0 
Санит.сеч 1678.1 / 389.6 68340 / 381.0 
Технически 0 / 0.0 4940 / 0.0 
  5220.6 / 99.0 175480 / 98.0   

Ползватели: 
Oсновно външни изпълнители и по-малко местно население 



1.16.5. Горско стопанство 

Възобновяване и 
залесяване 
има увеличение на 
залесената площ на парка 
с кръгло 314 ха, за сметка 
намаляване на 
незалесената площ и 
развитие на сукцесионните 
процеси 

Го
рс

ки
 к

ул
т

ур
и 

от
 н

ем
ес

т
ни

 и
 ч

уж
ди

 в
ид

ов
е Дървесен вид 

1-20 21-40 41-60 61-80 
81-100 

101-120 
Общо % 

хектари   
аткдр     0.1    0.1      -       -       -     0.2     0,1 

вб         -      -    0.2      -       -       -     0.2     0,1 

здгл      2.7   12.2    4.6      -       -       -    19.5   13,2 
лст         -      -    0.9    1.8       -       -     2.7     1,8 

срсм        -    0.4      -      -       -       -     0.4     0,3 

ак      44.7   19.8   15.2    1.7       -       -    81.4   55,1 
бах         -    0.4      -      -       -       -     0.4   0,3 

и214      0.3    2.3    0.1      -       -       -     2.7     1,8 
ккс         -      -    3.2      -       -       -     3.2     2,2 

кс         -      -    1.3    0.4       -       -     1.7     1,1 
рег       0.6    3.2    3.0      -       -       -     6.8   4,7 
роб         -    0.2      -      -       -       -     0.2     0,1 

чдб       1.1    2.8   24.3    0.1       -       -    28.3   19,2 
Общо: 49.5 41.3 52.9 4.0     147.7 100.0 



1.16.5. Горско стопанство 

Констатирани нарушения 
В периода 2005 - 2014 г на територията на 
ПП са регистрирани следните основни 
видове нарушения:  
 Незаконна сеч - общо 38 броя /за 54 м3) 
 Паленето на огън пожари – 8 случая 

(опожарена площ – 198.3 ха).  
 Незаконна паша - 0 случая,  
 Лов – 5 случаи / 1 бр, и т.н. 

Пожари в ТП ДЛС Витошко-Студена 
2005 год - 1 бр., 4.0ха ; 
2007 год - 2 бр., 11.8 ха  
2008 год - 1 бр.,  1.6 ха   
2011 год - 1 бр., 0.2ха    
2012 год – 2 бр., 04 ха 
2013 год – 2 бр., 180.3 ха 



1.17.3. Горско стопанство в прилежащите територии 

Общата идентифицирана за прилежаща на ПП Витоша 
територия, възлиза на кръгло 4071 ха, от които 3488 ха (85.7%) е 
залесената площ : 

ТП ДГС София -              1162.0 ха;  
ТП ДЛС Витошко       53.7 ха; 
ТП ДГС Самоков -    832.1ха;   
ТП ДГС Радомир -               2023.3  ха; 
--------------------------------------------------------- 
Обща площ :                           4071.1 ха 



1.17.3. Горско стопанство в прилежащите територии 

по дървесни виидове: 
Основните дървесни видове в 
прилежашите на парка територии 
са: 
  
Бял бор -   1187.9 ха  34.1% 
Черен бор -    649.5 ха   18.7% 
З.дугл. -   361.9 ха  10.4% 
Бук      -    237.7 ха    6.8% 
Зимен дъб -    345.0 ха    9.9% 
Габър-      135.9 ха    3.9% 
Цер -       95.1 ха     2.7 % 
К.дб -       95.4 ха     2.7 % 



1.17.3. Горско стопанство в прилежащите територии 
Горскостопански дейности планирани с актуалните ГС планове 
Сечи 

Възобновителни сечи има да се 
прилагат върху 208.9 ха, от които 
оконч. фаза - върху 46.9 ха, по обем: 
14105 куб.м стояща маса (с клони)  
групово постепената сеч  - 19.1 ха  
(9.1%), в т.ч. Оконч.фаза – 2.5 ха 
краткосрочните постепенни сечи  
88.4 ха (42.4%); 
Постепенно-котловинна сеч -  49.1 
ха (23.5%), в т.ч. Оконч.фаза – 13.8 ха 
гола сеч и гола на м.пл – 52.3 ха  
(25.0%), основно за технич.м-я 

Отгледните сечи  / преобладващи  
1093.1 ха (62 %), с маса за отсичане – 
43000 куб.м с клони (51.2% от целия 
предвиден добив), в т.ч.:  
прорежданията (420.9 ха и 16220 м3)  
пробирките (569.0 ха) и 26155 куб.м.  
Санитарни сечи са предвидени едва на 
0.4 ха (5 куб.м).  



1.17.3. Горско стопанство в прилежащите територии 
Горскостопански дейности планирани с актуалните ГС планове 

Изпълнение на предвидените сечи в периода 2005-2014 г  за 
едни и същи подотдели: навсякъде изпълнението отстъпва 
значително на предвижданията.   
 
 /информацията все още се получава/ 



1.17.3. Горско стопанство в прилежащите територии 

Залесяване   

Предвидените   залесявания са съвсем ограничени – върху 12.4 
ха редуц.площ, като вид:  попълване на редини  7.7 ха, след гола 
сеч – 9.5 ха, при рек-я – 1.8 ха. Залесяването ще е ръчно – 8.9 ха 
и механизирано – 3.5 ха 
 Дървесните видове: бб, чб и см – общо 1.3 ха; еатп – 4.2 ха ; 
акация – 2.1 ха; явор – дазикарпум (сребрист явор)  - 0.6 ха. 
Освен това – предвидено е и 2.2 ха «презалесяване» 
Изпълнение – все още информацията се получава.  



1.22.2.4. Ползване на горите 
Данните все още не са получени от всички ДГС.  
Предстои да се обобщят. 



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  

ИНЖ. ИТИЛ ГАДЖЕНАКОВ 
ЕКСПЕРТ „ЛОВНА ФАУНА“ 

1.16.6. ЛОВ, РИБОЛОВ, СЪБИРАНЕ НА 
НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ 

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“ 



Ориентировъчна карта на ПП „Витоша“ 

 

Общата територия на ДЛС „Витошко - Студена“ е 16433,6 ха. От нея 
15215,4 ха попадат върху района на действие на ПП „Витоша“, което е 
над 92,5 % от цялата площ на стопанството и обхваща над 56,2 % от 
общата площ на ПП „Витоша“. 

Територията от ДГС „София“, която се намира върху ПП „Витоша“ е 
10031,5 ха или 37 % от територията на парка. 

Табл. на разпределението на площите на ПП „Витоша“ 
 

 

Име Обща % ГТ % ЗТ %
ДГС "София" 10031.5 37.0 9176.3 33.9 855.2 3.2
ДЛС "Витошко - Студена" 15215.4 56.2 12559.2 46.4 2656.2 9.8
Резерват "Торфено бранище" 786.6 2.9
Резерват "Бистришко бранище" 1061.7 3.9

27095.2 100.0 21735.5 80.2 3511.4 13.0



Организиран ловен туризъм 
 (на територията на ДЛС „Витошко – Студена) 

 
Основни цели: 

- Поддържане на високи дивечови запаси в рамките на определените допустими 
такива. 

- Поддържане на оптимална възрастова и полова структура. 
- Прилагане на методите на подборното ловуване. 
- Поддържане на добри трофейни и екстериорни качества на дивечовите 

популации. 
- Ограничаване на щетите от хищниците и бракониерството. 
- Превенция и борба с болести по дивеча.  

Методи и ловностопанска дейност: 

- Основен метод за постигане на целите е прилагането на подборното ловуване. 
- Изпълнението на залегналите с ловностопанския план дейности. 
- Извършване на наблюдения, събиране на данни за действителното състояние на 

дивечовите популации и планиране на необходимите дейности. 
- Подобряване и поддържане на съществуващата фуражна база и правилно 

планиране на необходимите мероприятия и съоръжения. 
- Разработване на дивечови ниви (около 600 до 800 дка) и дивечови ливади (около 

220 дка). Доставка на концентрирани, сочни и груби фуражи за подхранване на 
дивеча особено през зимния период. 

- Разселване на дивеч чрез изградените възпроизводствени дворове към базите за 
интензивно стопанисване на дивеча (БИСД). 



Таблица за отстрела и добитите медали по линията на организирания ловен 
туризъм до 2008 г. 

 

отстрел
златен сребърен бронзов общо ср./год. бр. год. бр. год.

благороден елен 22 97 87 248 40 111 1992 0 2004
елен лопатар 12 3 5 43 8 18 1992 0 1999-2000
муфлон 4 20 17 56 5 13 1985 0 1998
сърна 4 12 131 17 34 2006 8 2000
дива свиня 56 69 75 368 90 170 2007 40 1998

медали най-висок най-нисък
вид дивеч



Динамика на популацията от благороден елен (Cervus elaphus) 
 

 



Динамика на популацията от елен лопатар (Cervus dama) 
 

 



Динамика на популацията от сърна (Capreolus capreolus) 
 

 



Динамика на популацията от дива свиня (Sus scrofa) 
 

 



Динамика на популацията от муфлон (Ovis orientalis) 
 

 



Динамика на популацията от дива коза (Rupicapra rupicapra) 
 

 



Динамика на популацията от вълк (Canis lupus) 
 

 



Динамика на популацията от див заек (Lepus europaeus) 
 

 



Динамика на популацията от яребица (Perdix Perdix) 
 

  



Динамика на популацията от кеклик (Alectoris graeca) 
 

 



Извършени нарушения за последните 10 год. на територията 
на ДЛС „Витошко – Студена“ 

 

Брой  на 
нарушени

ята

Общ брой 
на 

добитъка

Брой на 
нарушени

ята

Общо 
(дка)

Брой на 
пожарите

Общо 
опожаре
на площ 

(дка)

Брой на 
нарушени

ята

Общо 
убит 
дивеч 
броя

2005 0 0 0 0 1 40 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 1 1
2007 0 0 0 0 2 118 0 0
2008 0 0 0 0 1 16 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 2 0
2010 0 0 0 0 0 0 1 0
2011 0 0 0 0 1 2 0 0
2012 0 0 0 0 1 4 1 0
2013 0 0 0 0 2 1803 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо 0 0 0 0 8 1983 5 1

Лов

Година

  Незаконна паша Разораване Пожари

Основни проблеми, заплахи и рискове за дивеча на територията на 
ПП „Витоша“ 

 
 Безпокойство - най – сериозния фактор за повечето видове от 

ловната фауна, особено в северните части на парка, в и около 
местата на сватбуване и отглеждане на малките. 

 Висока плътност на хищниците . 

 Завишена плътност на скитащи и бездомни кучета – сериозен 
проблем, съществуващ и при изготвяне на плана през 2005 г. и към 
настоящия момент. 

 Затруднена миграция към прилежащите територии, като с голям 
приоритет трябва да бъде съхраняване на коридора Витоша – 
Верила – Рила. 

 Тежки зими – предимно за северната част. 

 Не достатъчна хранителна база (открити площи, дивечови ниви, 
поляни, бръстилища) – основно проблема е за северната част на 
парка (територията към ДГС „София“) 

 Нарушени полови и възрастови структури на някои видове. 

 Пожари. 

 Бракониерство. 



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"  
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“КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА" 

1.16.7.1. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТОК 

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“ 



 
 
 ФОКУС:  

 
1.16 ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
 1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
   Профил на клиентите/посетителите на ПП 

“Витоша” 
   Информираност на обществеността за парка и 

отношението към него  
   Основни проблеми пред управлението на парка 
   Визия за парка 
 
   
 



ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
•  Социологическо проучване на общественото мнение с цел отразяване на 

обществените нагласи и разбирания във връзка с предстоящата актуализация 
на Плана за управление на ПП „Витоша”; 

• Мониторинг на туристическия поток (14.12.2013-13.12.2014); 
• Фокус групи и полустандартизирани интервюта 

 
Информацията е разработена във връзка с изпълнението на Обособена позиция №2 „Извършване на 
социологическо проучване на общественото мнение с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания 
във връзка с предстоящата актуализация на плана за управление на ПП „Витоша” от обществена поръчка с 
предмет „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока“, съгл. договор №ОПОС-
03-105/02.01.2014 г. между Дирекция на Природен парк „Витоша“ и ДЗЗД „ЕСТАТ - Онлайн сълюшънс“, в 
състав ЕСТАТ ООД и Онлайн сълюшънс ЕООД, 2014 г. 



 
 

Социологическо проучване на общественото мнение 

• Информираност за парка 
– Между 42-44% от интервюираните знаят статута на парк 

Витоша 
– Около 34%  - погрешно считат, че парка е национален 
– 36,4% от всички респонденти смятат, че паркът се 

управлява самостоятелно; за 33,7% - общината е 
управляващия орган 

– всеки пети не знае кой управлява парка 
– Над 50% от лицата посочват, че седалището на 

управлението на Парка е в София. 



Посещаемост и профил на посетителите 1/4 
• Малко над 1/4 от интервюираните (26,7%) 

посещават ПП “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%) 

• Възрастовите групи 16-29 г. и 50-59 г. са по-
активни в посещение 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.  



 
Посещаемост и профил на посетителите 2/4 

• Наличието на свободно време и компания са 
водещи фактори при определяне посещението в 
парка (валидно за цялата извадка и трите общини 
без Самоков).  

• Удобният транспорт и финансовите възможности 
са водещи само за хората от общ. Самоков.  

• Правопропорционална е зависимостта между 
доходите и посещаемостта. 

• Основна цел на посещение - пешеходен поход 
(65,9%) или пикник (54,1% ).  
 



Кое е определящо при посещението Ви на Витоша (в %) 
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Общ. Столична 50,8 9,3 15,7 22,9 1,2
Общ. Перник 58,2 1,8 9,4 30,0 0,6
Общ. Радомир 36,4 8,2 13,6 40,9 0,9
Общ. Самоков 30,0 40,0 21,7 6,7 1,6



 
Цел на посещението (в %) 
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Общ. Столична 68,7 1,7 6,0 54,5 3,8 6,0 1,4 0,3 19,3 2,3
Общ. Перник 54,1 1,8 5,3 64,1 5,3 17,6 1,2 0,6 6,5 1,2
Общ. Радомир 56,4 1,8 10,0 58,2 8,2 20 - 2,7 9,1 2,7
Общ. Самоков 91,7 0,8 0 22,5 0 4,2 0 5,0 4,2 0



 
Посещаемост и профил на посетителите 2/4 

• Преимуществено споделени посещения - 90% от 
интервюираните посещават Витоша със семейство или с 
приятели.  

• Местоживеенето не влияе върху честотата на посещение в 
парка (за София и друг областен град);  Колкото по-малко 
е населеното място, толкова по-рядко е посещението в 
парка.   

• 82% от всички интервюирани предпочитат да посещават 
парка през лятото. Следват есента (48,5%) и пролетта 
47,6%); зимата се предпочита от 37,6%.  



• Хората асоциират Витоша главно с: 
    природата (81%),  
    отдиха и туризма (76,5%),  
   спорта (19%), 
    хижите и базите за настаняване (17%)  



С какво асоциирате Витоша (в %) 
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Общ. Столична 81,7 79,4 21,7 18,5 2,2 1,5
Общ. Перник 73,5 72,9 15,3 10,6 1,8 2,4
Общ. Радомир 78,2 73,6 29,1 45,5 1,8 0,9
Общ. Самоков 100,0 70,8 5,0 2,5 0,8 0,8



Трите най-ценни и любими места, определени от 
интервюираните: 

• Туристически център „Алеко“  
• Туристически център „Златни мостове“  
• Черни връх  
 - за софиянци и перничани – най-ценно място - 

„Златни мостове“  
 - за хората от общ. Самоков и Радомир – „Алеко”  
 
 



Кое конкретно място (местност, връх, поляна, река, извор и др.)  
е най-ценно на Витоша (в %) 
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Общ. Столична 29,1 38,7 9,9 3,1 14,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Общ. Перник 22,9 29,4 11,2 1,2 26,5 0 0 0,6 0 0
Общ. Радомир 35,5 29,1 15,5 7,3 8,2 0 0 0 0 2,7
Общ. Самоков 47,5 20,8 0 0,8 26,7 0 0 0 0 0



 
Основни изводи 

 Образът на Витоша – интегриран (природа, отдих, 
туризъм, спорт и развлечение) и емоционален 
(ценност, гордост, кауза) 
 

 Бъдещото развитие на Витоша - баланс между 
опазване на биологичното разнообразие и 
развитие на спортно-туристически дейности; 



 
Мониторинг на туристическия поток – анкета с посетители 

• Почти две трети от посетителите през зимата ходят в планината поне 
няколко пъти месечно. 

• Най-посещаваният сезон - лятото  
• Значителни различия между представителството на различните 

възрастови групи сред туристите през зимата и лятото 
 - през  зимата - най-много са  тези  между 31-40  г., следвани от 21-30 

г.  
 - през лятото - групата 51-60 г. е една трета от всички посетители. 

Следват групите на 31-40 г. и 41-50 г. 
• Два основни потока на дестинации: 

– към по-високи вътрешни точки на планината 
– маршрути до близки до входните точки местности 

(”пенсионерската пътека” от Бистрица, езерата при Симеоново, 
езерата и водопада при Бояна и др. Дендрариумът - особено 
предпочитана дестинация през лятото).  



• Продължителност на престоя в планината -  по-малко от 
един ден (над 4 ч. – 52,7% от анкетираните)  

• Транспортната достъпност до планината е важен фактор за 
определяне честотата на посещенията. 

• Цел на посещенията/престоя - доминират разходките – 
84%; 1/5 ходят на  пикник; 16,4% изкачват високите части 
на Витоша   

• Най-често участниците в анкетата ходят на Витоша с: 
–  приятели – 54,7% 
– семейството – 34,4%  
– сами - 8,4%.  



• Удовлетвореност от престоя  3 аспекта: 
 
 - Достатъчност  на  маркировка,  места  за  отдих  

по туристическите пътеки, хижи и хотели; 
 - Състояние на хигиената, пътеките, 

маркировката, на местата за отдих; 
 - Оценка на промените през последните три 

години. 



Достатъчност  на  маркировка и обекти за подслон  

– 54,7%  от анкетираните  определят указателните табели 
като достатъчни; 41% - като недостатъчни; 

– За 51,35% маркировката е добра и много добра.  
– Неудовлетвореност по отношение на работещи хижи; 

недостатъчност на  хижи и хотели (50%), но и опасения 
от строеж на нови, което ще навреди на природата;  

– Преобладаващо  мнение - наличните обекти да се 
ремонтират и да работят, а не да се строят нови. 



 
 
 

Оценка състоянието на хигиената, пътеките, 
маркировката, местата за отдих 

• Оценка на чистотата ⇒ 41,0% я определят като 
много добра и добра; 30,7% - незадоволителна 

• Оценка състоянието на маркировката ⇒ много 
добра и добра (51,3%); незадоволителна (20%) 

• Оценка на местата за отдих край туристическите 
пътеки ⇒ много добра и добра (38%);  
незадоволителна (35,8%).  



 
 

Оценка на промените през последните три години 1/3 

Подобри 
се 

Няма 
промяна 

Влоши 
се 

Поддържането на чистота 34,0 51,3 14,7 

Поддържането на пътеките 32,3 53,5 14,2 

  Поддържането на указателните табели и 
друга маркировка 

44,6 44,2 11,2 

  Поддържането на местата за 
отдих (пейки, масички, беседки) 

28,9 49,2 21,9 

 Грижите за природата: растения, птици, 
животни 

20,3 62,9  16,8 



 
 

Оценка на промените през последните три години 2/3 
• Оценките за промени в положителна посока са 

свързани в най-голяма степен с указателните 
табели и друга маркировка - 44,6%.  

• Въпреки общо изразената критичност, 34,0% са 
заявили, че чистотата се е подобрила.  

• Около една трета отбелязват положителна промяна 
и в поддържането на пътеките.  

• Положителните  оценки  са  значително  по-малко  
във възрастовата група над 60 години (27,7%). 
Повечето от най-възрастните туристи считат, че 
няма промяна (43,8%), а 28,5%, че поддръжката се е 
влошила. 



 
 

Оценка на промените през последните три години 3/3 

• По отношение на местата за отдих: 
 - близо 50% не откриват промяна; 
 - поддръжката им се е подобрила (28,9%); 
 - поддръжката им се е влошила (21,9%).  
 
 Оценката  за  промяната  в  грижите  за  природата  

е  в  известна  степен условна поради по-слабата 
информираност на посетителите.  



 
 

Мониторинг – обобщение мненията на посетителите на парка 

• Препоръките и очакванията на туристите са свързани най-вече с 
осигуряването на обществен транспорт до планината, подобряване на 
чистотата, оборудване на повече места за отдих по туристическите 
пътеки и ремонт и функциониране на наличните хижи.  

• Акцент върху необходимостта от редовна поддръжка на пътеки, 
маркировка и съоръжения. 

• Категорично доминиране визията Витоша да е място за отдих на 
живеещите в прилежащите селища като максимално се съхранява 
природата и са увеличат  грижите  за  нея.   

• Визията Витоша да  се  превърне  в  модерен  спортен  и туристически 
център има малко поддръжници (17%). 

• Посетителите/туристите  изразяват  готовност  да  участват  в  
допитвания,  свързани  с парка, вкл. и с ползване на съвременни 
комуникационни средства, въпреки слабата им информираност с 
действащия план за управление. 



 
 

 Отношение към парка и проблеми  
(Резултати от фокус групи – София и Перник) 

 Образът на Витоша - абсолютно еднозначен. 
Планината се асоциира с чистия въздух (София и 
Перник).  

 Витоша е по-ценна заради близостта и 
достъпността си.  

Финансовите възможности и удобния транспорт - 
водещи фактори при определяне посещението в 
парк Витоша. 



• За участниците от София: Витоша е особена ценност, 
силна емоция, водещ  елемент на тяхната среда, което не 
се наблюдава при другите групи.  

• За софиянци Витоша е: 
 - “белият дроб на София”, място за отпускане, отмора,  
 - контрапункт на градския пейзаж,  
 - градска забележителност, която за развеждане на гостите 

на града. 
• Честа посещаемост - ясно изразена сезонност (лято) 
• Концентрация на посещенията – северната страна на 

парка 
• Фактор ограничаващ посещенията - липсата на време  

 



• Участниците от Перник: 
– Привързаност към планината, но без силен 

емоционален заряд  
– По-рядка посещаемост без ясно изразена 

сезонност 
– Концентрация на посещенията – южната страна на 

парка 
– Фактор ограничаващ посещенията – финансови 

средства  



• Основните проблеми от фокус групите: 
 - замърсяването на/в парка 
 - достъпност до планината (особено от южната 

страна) 
 - състояние на туристическата инфраструктура (от 

двете страни – недостиг на оборудване в местата за 
отдих – пейки, маси, огнища) 

• Бъдещето на парка - в балансираното му развитие 
(софийската група – с по-силен акцент към 
запазване на природата) 



 
 
 

 Отношение към парка и проблеми  
(Резултати от полустандартизирани интервюта) 

• Интервюирани: 
– Партньори 
– Ползватели 

1. Партньори на ПП “Витоша” - Институции, 
професионално обвързани с парка 
1.1. Институции с контролни или изпълнителски функции 

(РИОСВ, ТП ДГС, ТП ДЛС, дирекция „Пожарна 
безопасност“, представители на местната власт) 

1.2. Институции с подпомагащи дейности (спасителни 
мероприятия, залесяване, опазване на природното 
многообразие  и др.) 



Основни проблеми 
– Два основни проблема пред парка:  

• Лоша, неразвита, неподдържана туристическа и 
друга инфраструктура 

• Замърсяването 
– Други проблеми: 

• Бракониерството и изсичането на горите 
• Липсата или затруднен достъп до парка 

(транспорт)  



 
2. Ползватели: 
 2.1. Общообразователни училища 
 2.2.  Ски училища 
 2.3. Хижи/хижари 
 2.4. Местни жители от населените места в 

прилежащата територия на парка.  



2.1. Общообразователни училища 
 - Дейности:  доброволчество, участие в кампании за 

почистване и облагородяване  
 - Проблеми: лошо управление на парка; замърсяване с 

битови отпадъци; недобре поддържана инфраструктура 
2.2. Ски училища 
  - Дейности:  доброволчество, участие в кампании  
   - Проблеми: неуточнена собственост/неуредено 

стопанисване на собствеността; липса на съоръжения 
/паркинги; презастрояване и унищожаване на природата; 
защита на изчезващи видове; борба с корояда; поддържане 
на инфраструктурата на територията на парка (маркировки, 
места за отдих, ски съоръжения).  



2.3. Хижари 
 - Поляризирани мнения и оценки 
 - Проблеми:  
 -- достъпът до планината (основен проблем -  отговорност 

носи Столична община  
 -- непълноценно използване на ресурсите на парка (от липса 

на достъп и неподдържана техническа и туристическа 
инфраструктура).  

  причини - немарливост в управлението;  липса на 
консенсус/решение между различните заинтересовани 
страни  



2.4. Местни жители 
 - Дейности: 
 - Проблеми: 
    -- замърсяването – основен проблем 
    -- лоша инфраструктура 

   -- бракониерството, изсичане на гората 
    -- пожари   
   -- заболяване на гората  
   -- бездомни кучета  



 
 

Обобщение – визия за бъдещето на парка 
(партньори и ползватели) 

• Партньорите и интервюираните ползватели (без местните 
жители) виждат бъдещото развитие на ПП “Витоша” като 
баланс между запазване на природата и природните 
дадености в защитената територия и развитие на 
туристически и спортни дейности. 

• Местните жители от населените места в прилежащата 
територия на парка виждат бъдещето на парка като 
преимуществено запазване възможностите за туризъм 
с ограничаване на частния интерес, най-вече в областта на 
дърводобива. Силен акцент към икономическите ползи от 
ползването на ресурсите в парка. 

 



 
 

Изводи от трите проучвания 

• Сходство в осъзнатата ценност на 
парка/планината 

• Сходство в целите на посещение в парка 
• Сходство в честотата на посещаемост в парка 
• Сходство в мненията им относно основните 

проблеми в парка 
• Сходство във визиите им за бъдещото развитие на 

парка 



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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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 



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  

Д-Р ЛАНД. АРХ. ДИАНА КАРАТОТЕВА 
НЕКЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ „ЛАНДШАФТ“ 

1.19. ЛАНДШАФТ – СТРУКТУРА И 
ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА 

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“ 



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: 
В. Южнобългарска планинско-котловинна ландшафтна област, 
IX.Витошко-Ихтиманска ландшафтна подобласт, 
59. 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.  
• Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на масивни и метаморфни скали.  
• Група ландшафти от високопланинските иглолистни гори на интрузивни скали.  
• Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори на вулканични скали.  
• Група ландшафти на високопланинските формации от единични дървета, клекове и храсталаци на 

интрузивни скали.  
• Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти на интрузивни скали.  
• Група ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни скали.  
• Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф.  



 АКТУАЛИЗИРАНА СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТА 
 За подробно изучаване на вертикалната и хоризонталната структура на ландшафтите на територията на 
ПП Витоша се използват йерархични класификации. Мащабът, в който са разработени регионалното и 
типологичното ландшафтно райониране на България е 1:400 000. За по-подробно характеризиране на структурата 
на ландшафтите от територията на ПП Витоша се прилага по-подробна система за класифициране – по вид на 
земно покритие. Видът на земното покритие дава физиономията на ландшафта и е относително траен във времето. 
 За определянето структурата на ландшафта се използва ландшафтно-екологичния подход, който 
включва анализ и синтез на компонентите на ландшафта.  
 Възприема се схващането, че съвременните ландшафти са продукт от взаимодействието между 
природни и антропогенни фактори, т.е. определената ландшафтна структура на ПП Витоша е вторична.  
Определени се следните относително еднородни ландшафтни единици н ниво вид ландшафт – горски, ливаден, 
аквален, скален, аграрен и антропогенен ландшафт.  
При проведените теренни проучвания и разговори с посетителите на парка, този вид схващане за ландшафтната 
структура се оказва най-лесно разпознаваем, тъй като видът на земното покритие дава физиономията на 
ландшафта, неговият външен облик, като същевременно е относително траен във времето. 
 В рамките на получените относително еднородни ландшафтни единици – вид ландшафт, се отделят по-
малки ландшафтни единици – подвид ландшафт, като се използват показатели характеризиращи релефа 
(надморска височина, изложение и наклон), почвообразуващи скали, почвен тип, показатели за насажденията 
(състав, възраст, бонитет, състояние и строеж).  
 Получените най-малки класификационни единици са относително хомогенни по състав, по 
морфологична структура, имат общ произход, функциониране и еволюция. 



 Вид ландшафт горски 
Физиономичен компонент в този ландшафт е горско-дървесната растителност. Тя е силно повлияна от характера на 
климата, особеностите на релефа и скалната основа и антропогенната дейност извършвана в близкото минало. 
Преобладаващата част от насажденията са смесени и или чисти широколистни и по-малка част иглолистни. 
Разположен е изцяло в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни на Мизийска горско-растителна 
област. Тъй като територията на ПП Витоша се характеризира с голямо разнообразие на ландшафт горски, за по-
подробното му описание се предлага разделянето му по вид и произход на дървесната растителност. Разделя се на 
следните подвидове ландшафти: 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ ШИРОКОЛИСТЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН 
Визуалният облик се формира основно от чисти и смесени насаждения на об. бук, бяла бреза и об. габър с 
участието на черна елша, трепетлика, цер и други.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ ШИРОКОЛИСТЕН ИЗДЪНКОВ 
Физиономичните характеристики на този ландшафтен подвид се формират от чисти и смесени насаждения от об. 
бук, и по-малка част от чисти и смесени насаждения на об. габър, дъбове, бяла акация и бяла бреза.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ ИГЛОЛИСТЕН С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД 
Тук физиономичните характеристики се определят от участието на чист или смесени насаждения на об. смърч, бял 
бор, бяла мура и черен бор. Насажденията заемат много стръмни и стръмни, по често на сенчести и по-рядко на 
припечни склонове от 850 до 1900 m н.в. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ С ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ 
В структурата на тази разновидност на горския ландшафт участват иглолистни култури чисти или смесени на бял 
бор, об. смърч, черен бор, об. ела и мура с участието на зелена дугласка.  
 
  



Естетическото въздействие на ландшафт горски се характеризира с физиономичност и динамика. Основният 
физиономичен компонент е горско-дървесната растителност. Динамиката зависи от промените в горските 
фитоценози и може да има ежедневен цикъл (сутрин, обед и вечер, при това със светлосенките) и сезонен цикъл 
(пролетен, летен, есенен, зимен, когато зрителното въздействие е различно).  
Въздействието от смяната на сезонните цикли е най-чувствително при ландшафт горски широколистен, поради 
вегетационните особености на широколистните видове.  
С много високи естетически качества се оценяват горски ландшафти, в които основен физиономичен и структурен 
елемент са високостъблени насаждения на об. бук, бяла бреза и иглолистни видове. Тези ландшафти се 
характеризират със сезонна динамика.  
Особено силно е естетическото въздействие на об. бук през зимния сезон, когато сивата кора на стъблата му 
контрастира с зеления цвят на иглолистните видове, а също така и бялата кора на стъблото на бялата бреза на фона 
на иглолистни видове през лятото. Впечатляващо красиво е и есенното обагряне на листата на об. бук, което също 
контрастира на фона на иглолистните гори от територията на ПП Витоша. 
  



  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ НА ХРАСТАЛАЧНИ КЛЕКОВИ ФОРМАЦИИ 
Поради своя специфичен облик и функции над горната граница на гората клековите формации могат да се отделят 
като самостоятелна ландшафтна разновидност. Макар и малко по площ тези ландшафти имат водоохранно, 
противоерозионно и естетическо значение.  



Вид ландшафт ливаден 
Това са природно-териториални комплекси, в които отсъства дървесна растителност. При тях 
физиономичен белег за ландшафта са ливадните тревни съобщества. В зависимост от 
ползването им в миналото те се разделят на две разновидности – ливадни ландшафти и 
ландшафти на високопланинските пасища. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ НА ВИСОКОПЛАНИНСКИ ПАСИЩА 
Представляват открити тревни пространства с вторичен произход.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ЛИВАДЕН 
Формира сe от поляни и просеки в средния планински и високопланинския пояси, до 2200 m н. 
в. Ландшафтът се характеризира с открити тревни пространства с вторичен произход.  
Вид ландшафт аквален 
Водещ и физиономичен компонент в ландшафт аквален са повърхностните води. От 
разновидностите на ландшафт аквален, на територията на ПП Витоша се срещат: 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АКВАЛЕН ЕЗЕРЕН 
В структурата му участват естествени езера, които са със сезонен характер. Форимарт се 
основно в следствие на интензивното снеготопене. В структурата на този ландшафт влизат и 
няколко микроязовира 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АКВАЛЕН БЛАТЕН 
В структурата му участват мочурищата от територията на ПП 



Вид ландшафт скален 
Този ландшафтен вид е формиран от открити на повърхността скали в територията на ПП Витоша. Изграден е 
само от един ландшафтен компонент, който е с водеща и физиономична функция.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН МАСИВЕН ИНТРУЗИВЕН – В структурата му участват габро, 
диорит, сиенит и монцонит. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН МАСИВЕН ЕФУЗИВЕН – В структурата му участва андезит. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН СЕДИМЕНТЕН СИЛИКАТЕН – В структурата му участват 
конгломерат и пясъчик. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН СЕДИМЕНТЕН КАРБОНАТЕН –варовик, мергел и доломит. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН МЕТАМОРФЕН СИЛИКАТЕН –амфиболитови шисти и гнайси. 
Ландшафт скален от територията на ПП Витоша образува твърде интересни и уникални релефни форми, които 
имат висока естетическа стойност. Със своята сезонна динамика скалните ландшафти повишат естетическото 
възприемане на парковата територия като цяло. През летните месеци отсъствието на растителната компонента 
засилва усещането за надмощието и силата на природата.  
 
 



През зимните месеци снежната покривка по върховете на Витоша омекотява визуалното 
възприемане на ландшафта, като същевременно контрастира с зеленият цвят на иглолистните гори. 
 



Вид ландшафт аграрен 
На територията на ПП Витоша се среща само една разновидност на ландшафт аграрен. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АГРАРЕН ПАСИЩЕН 
Заема територията на планинските пасища в средния планински и високопланинския 
пояси от 1000 до 2150 m н.в.  
 
Вид ландшафт антропогенен 
В зависимост от вида на антропогенната дейност, която е оказала влияние за 
образуването им: 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕНЕН СЕЛИЩЕН 
Към него се отнасят природо-териториални комплекси, в които присъстват антропогенни 
елементи – сгради на заслони, хижи, планински вили, дворни места и други. 
 ПОДВИ ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕНЕН КОМУНИКАЦИОНЕН 
Включва различни категории пътища, включително горските, електропроводи, паркинги, 
ски писти и влекове. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕНЕН ИНДУСТРИАЛЕН 
Заема ограничена площ на територията на бивши кариери. 





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 бонитет 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. 
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1.16.9. ИНФОРМИРАНОСТ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПРИРОДНИЯ ПАРК  И 

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НЕГО 

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“ 



   

Четири  са  основните канали, които Д ПП ”Витоша” 
практикува  за поддържане  на информирана обществена 

среда, както за своята дейност, така и за екологично 
обучение и природозащитна дейност 

 
•  Сайтът на Дирекцията на Природен парк „Витоша”; 

 
•   Посетителските информационни центрове; 

 
•   Издаването на информационни материали; 

 
•   Организирането на образователни инициативи и събития.  



  Посетителски информационни  центрове  
 

•  Детски екостационар „Бели брези”  
 

•  Музей на совите; 
 

•  Музей на водното конче; 
 

•  Музей на мечката; 
 
•  Национален парков информационен център в Дирекцията на     
Природен парк „Витоша”; 
 

•  Природозащитен информационен център Витоша 



 Детски екостационар „Бели брези” 





 Национален парков информационен център  
в Дирекцията на  Природен парк „Витоша” 

 



 Природозащитен информационен център Витоша 



    
 
 
 
 

  Издаване на информационни материали: 
 
 
• Материали с информация за ПП „Витоша”, за неговото богатство и 
разнообразие – туристичеси карти, информационни дипляни за парка на 
българки и английски  за парка,  списанието ”Природен парк „Витоша” на 
два езика, брошури и книги с богат снимков и инфомационен матери  и др.; 
 
• Материали, свързани с дейностите на ПП „Витоша” – наръчници, 
информационни табла, листовки, инструкции; 
 
•  Образователни материали за деца и ученици – плакати, табла, книжки за 
екосистемите в ПП „Витоша”, образователни информационни  плакати и 
брошури за  животни и растения;  

 



Информационни  материали 

http://park-vitosha.org/books/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5/
http://park-vitosha.org/books/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80-2/
http://park-vitosha.org/leaflets/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1/


Организиране на  
природозащитни образователни инициативи и събития 

 
•   Инициативи за приобщавате на подрастващите /ученици и студенти/   
към темите, касаещи устойчивото опазване на околната среда като 
цяло и към грижа и любов съм ПП „Витоша” – уроци, лекции, походи, 
лагери,  конкурси, изложби, пленери и др. 
 

•   Събития  и дейности за приобщаване към проблемите на околната 
среда на цялата общественост – залесявания, почистване на 
туристически пътеки и кътове за отдих, походи с беседи на отварени 
врати на Дирекцията на ПП ”Витоша”, журналистически пътувания, 
чествания на различни празници – Еньовден, дните и седмицата на 
земята, парковете и др. 
 
•Партньори 
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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
 РАЗДЕЛ „КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА 
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1.18. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
1.18.1. НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

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“ 



Задачи: 
  Да се изготви списък и се отрази значението на всички недвижими 

културни ценности в ПП и прилежащите територии: манастири и църкви, оброци, 
крепости, пътища и др. Да се оцени значението им в местен, национален и 
исторически план.  

  Да се идентифицират и опишат: постройките, наименованията им, 
приблизителните им площи и състояние, органите на управление, отговорни за 
тези обекти и др.  

  Да се опишат декларираните и обявени недвижими културни ценности с 
техните охранителни зони,  както и извършваните проучвания.  



СЪГЛАСНО ДАННИТЕ ОТ АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  
„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ” В ПП ВИТОША СА РЕГИСТРИРАНИ 

13 АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТА 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002286 
Местоположение: 
Населено място: с.Бистрица, кв.Панчарево, Община Столична; местност: кв. Бункера 
Локализация: Лок. спрямо населено място: на 1 900 м и 5.8° азимут от центъра на с. 
Бистрица. 
Особености: Площ: 5 дка 
Вид и хронология: Култово място Късно средновековие   Оброк 
История на проучването: Обектът е регистриран при оглед на място от специалисти 
от НАИМ-БАН 
Опазване: 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: И. Чолаков, 31.03.2014 г. 



  Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, 
добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които 
нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

 
  Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в 

обработваеми земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни 
работи, както и дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на 
трайни култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да 
унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. 



Свети Тодор, с. Боснек 



Света Петка, с.Чуйпетлово 









Кладнишки манастир 





Хижи в Природен парк Витоша с потенциал за вписване като архитектурни 
ценности 



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 
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ИСТ. КЕТА МИРЧЕВА 
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1.18.2. НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 

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“ 



Нематериалното наследство - традиционните 
обреди и празници, традиционното пеене и 
свирене, традиционното танцуване и детски игри, 
традиционното разказване, занаяти, домашни 
дейности и поминъци, запазено в селищата от 
района на ПП "Витоша", произхожда и се пази и 
предава като жива традиция от една от основните 
етнографски групи в България - шопите.  
Те се отличават с темпераментни хора, 
оптимистични песни, прочутата "Марковска 
мелодия", народното двугласно, а в случая на 
Бистрица и тригласно пеене. 
Поради ранната за България урбанизация на района 
днес почти нищо не е оцеляло от старите занаяти - 
каменарство, коларо-железарство, тухларство, 
въжарство и др.  
Нематериалното наследство е наистина живо и все 
още уловимо в областта на традиционните обреди и 
празници, пеенето и танцуването.  



ШЕДЬОВРИ НА СВЕТОВНОТО НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО 

НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТAВИТЕЛНА ЛИСТА 
 "ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА”  

 
 вписани елементи  кандидатстващи елементи  
 - в световната листа – 1 - в националната листа – 1 
 - в националната листа - 1 



ЧИТАЛИЩАТА – ПАЗИТЕЛИ И НОСИТЕЛИ НА 
НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

• В 12 от 13-те принадлежащи към парка селища има функциониращи 
читалища – с. Ярлово, с. Железница, с. Бистрица, кв. Симеоново, кв. 
Драгалевци, кв. Бояна, кв. Княжево, с. Владая, с. Мърчаево, с. 
Рударци, с. Кладница, с. Боснек. 

• Сред тях като носители на автентичния фолкор се открояват 
читалищата в Бистрица, Железница, Кладница, Владая, Симеоново. 

• Очертава се и друга група читалища, които функционират в по-
урбанизирана среда и които по-скоро се появават като ревитализатори 
на нематериалното културно наследство – Княжево, Драгалевци, 
Бояна 



Читалище Певчески 
групи 

Танцови групи 
и състави 

Инструментални 
групи 

Други 

"Св. св. Кирил и Методий" 
с. Ярлово 

1 - - - 

"Пробуда" 
С. Железница 

2 3 1 - 

"Св. Цар Борис I" 
с. Бистрица 

3 3 1 - 

"Св. св. Кирил и Методий" 
Кв. Драгалевци 

- 1 - - 

"Виделина" 
кв. Бояна 

1 2 - - 

"Братя Миладинови" 
Кв. Княжево 

- 1 - - 

"Отец Паисий" 
кв. Симеоново 

2 2 - - 

"Светлина" 
с. Владая 

1 2 - 1 - детска фолклорна група 

"Светлина" 
С. Мърчаево 

- 1 - 1 - клуб за автентичен 
фолклор 

"Пробуда" 
с. Кладница 

2  3 1 1- детска група за словесен 
фолклор и игри 

"Св. Климент Охридски" 
с. Рударци 

2 - - - 

"Трудолюбие"  
с. Боснек 

1 - - 1- група за обичаи 

Всичко 15 18 3 3 



ФЕСТИВАЛИ 
Фестивал "Витошки напеви", 
Кладница 
 
Фолклорен любителски фестивал на 
хорото, кв. Бояна 
 
НФ"На семейната приественост в 
областта на фолклора" с.Владая 
 
Международен детски фолклорен 
фестивал, София 
 
Събор “АРТ МАСТЪРС”, хижа 
“Звездица” 
 
Международен фолклорен фестивал  
“Витоша” 
 
Международният фестивал на 
маскарадните игри «Сурва“, Перник 



Традиционни празници 

• Св. Теодор Стратилат – с. Боснек 
• Св. Йеремия – с. Рударци 
• Св. Йоан Богослов – с.Владая 
• Св. Георги Победоносец – с. Бистрица, с. Мърчаево 
• Св. Троица – Мърчаевски манастир, кв. Драгалевци 
• Св. св. Безсребърници Козма и Дамян – с. Боснек 
• Успение Богородично – Драгалевски манастир, с. 

Железница, с. Ярлово, с. Владая 
• Св. Неделя – с. Ярлово 
• Св. Пророк Илия – кв. Княжево 
• Св. Пантелеймон – кв. Бояна 
• Св. Петка – Владайски манастир 
• Св. Димитър – с. Ярлово 
• Св. Архангел Михаил – кв. Симеоново 
• Св. Николай Мирликийски – с Кладнишки манастир 

Храмови празници  на 
църкви и манастири 
 



Други празници от християнския и празнично-обредния календар 
• Коледуване – Бистрица, Железница, Кладница, Симеоново 

и др. 
• Богоявление – Кладница, Ярлово 
• Бабинден – Симеоново, Бистирица, Железница, Княжево 
• Баба Марта – Бистрица, Железница, Бояна, Княжево 
• Поклади (Сирни Заговезни) – в почти всички селища 
• Лазаруване – Бистрица, Драгалевци, Железница, Княжево, 

Симеоново, Кладница 
• Спасовден – Кладница, Симеоново, Ярлово 
• Гергьовден – Кладница и др. 
• Успение Богородично – Владая, Ярлово, Кладница 
• Илинден – Ярлово 
• Св. Петка – Бистрица, Ярлово 
• Св. Архангел Михаил – Ярлово 
• Св. Иван Рилски – Владая, Мърчаево 
• Никулден – Княжево 
• Св. Йоаким и Ана - Бистрица 



ПРАЗНИЦИ НА ДРУГИ КОНФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ 

В миналото на 2 август (Илинден по 
стар стил) следобед обект на 
поклонение от мюсюлмани и 
християни, но най-вече сред 
софийските роми е било тюрбето 
(гробницата) на Бали Ефенди, член на 
ислямския халветийски орден. Днес 
изключително малко хора посещават 
мястото, дори и на Илинден. 
Споменът е зазазен само сред някои 
от възрастните жители на Княжево и 
малцина от ромското население. 



ЖИВИ ТРАДИЦИИ НА ДРУГИ КОНФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ 
-Музей на Петър Дънов в Мърчаево 

- празник “Извор на доброто” и паневритмия в местността Церова поляна 



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 
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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
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ДОЦ. Д-Р  МАРИАНА ДОНЧЕВА-БОНЕВА 
ЕКСПЕРТ  

„МОНИТОРИНГ“ 

Т. 1.20 СЪСТОЯНИЕ НА 
КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА  

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“ 



Закон за опазване на окалната среда: 
Чл. 4. Компонентите на околната среда са:  
 атмосферният въздух,  
 атмосферата,  
 водите,  
 почвата,  
 земните недра,  
 ландшафтът,  
 природните обекти,  
 минералното разнообразие,  
 биологичното разнообразие и неговите елементи.  

 
Чл. 5. Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да 
бъдат:  
 естествени и антропогенни вещества и процеси;  
 различни видове отпадъци и техните местонахождения;  
 рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои 

генетично модифицирани организми.  



 
Встъпителен доклад – Конкретни задачи 

 
Определяне/оценка на: 
 състоянието на атмосферен въздух; 
 повърхностните и подземни води - точковите и дифузни източници 

на замърсяване; общото и относителното натоварване на 
водоприемниците с органични и суспендирани вещества;  
въздействието на антропогенната дейност във водосборите на реките 
и водоемите, повърхностните и подземните води; 

 състояние на геоложката основа, релефа и почвите. 
 третиране на битовите отпадъци и проблемите в това отношение. 
 нарушени площи (ерозирани, преовлажнени, унищожени от 

стопанска дейност, замърсени с битови и строителни отпадъци) в 
парка и граничещите с него земи. 



 
Състояние на атмосферния въздух 

 



Състояние на атмосферния въздух 

  

  

 

 
Средноденонощни концентрации на SO2 

– „Копитото” 
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Средногодишни концентрации на SO2 
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Състояние на атмосферния въздух 
 

 
Годишни концентрации на NO2  – „Копитото” 

 

 
Годишни концентрации на CO 

 
Годишни концентрации на бензен 



Състояние на атмосферния въздух 
 

 
Годишни концентрации на NO2  – „Копитото” 

 

 
Годишни концентрации на CO 

 
Годишни концентрации на бензен  



Състояние на атмосферния въздух 
 



Състояние на атмосферния въздух 
 



 
Атмосфера 
 
 Повишаване на годишните температури. Зимата от  

втората половина от миналото столетие става по-
мека, в сравнение с първата половина на 20-то столетие.  

 Валежите показват тенденция към спадане в края на 
миналото столетие. Най-дълги са били периодите на 
засушаване през 1940-те години и последните две 
десетилетия на 20-ти век  

 Намаление на височината на снежната покривка в 
последните години.  



 
 
Повърхностни и подземни води 
Повърхностни: 
 Определени 2 категории водни тела на територията на парка- 

„реки“ и „езера“ 
   Липсват   естествени планински езера 
 
Подземни води: преобладават пукнатинните 
Извори: около  40; 33 се използват за питейно-битово водопотребление.  
Минерални води – извън територията 
Карстови води – част от Босненския карстов район –подземно водно тяло  
BG4GT1T2T3037 



● Водите са неутрални (рН 6.89- 7.75).  
 ●Всички изследвани реки по границите  
на парка, са в отлично състояние  
по физико-химични показатели за качество. 
 
Основен проблем: 
 Преобладаващата част от каптираните извори за чешми са с кисели 

води и неподходящи за консумация 
 За голяма част от водните тела се установява органични замърсяване. 

Не може да се постигне добро състояние  по показателите БПК5, и 
съдържанието на амониев, и нитратен азот.  

 
Основната причина е, че няма пречистване на отпадъчните битово-
фекални води от всички обекти на територията на парка. 
 



Почви 
Разпространение на почвите: 
 
Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols)  – 789,39 ha; 
Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols) – 1144,86 ha; 
Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos) – 17135,5 ha; 
Канелени горски (Chromic Luvisols) – 0.2 ha; 
Рендзини (Rendzinas) – 1071.84 ha; 
Алувиално-ливадни (Alluvial Fluvisols) – 13.7 ha; 
Торфенисто блатни и торфени почви (Histosols) ; 
Примитивни почви (Leptosols); 
Антропогенни  (Anthrosols) – 0.06 ha; 
 
По-добре са проучени планинско-ливадните почви, 
тъмноцветните горски повлияни от пожари 
Кафяви горски почви, обследвани по МКП „Гори“ 



Почвени процеси (Ерозионни процеси) 
 
разгледани подробно в т.1.11.2 
 
Разпределение на площна ерозия по степени: 
• 0 степен  –   99,07%; 
• I степен   –   0.40 %; 
• II степен  –  0.11 %; 
• III степен – 0.39%; 
• IV степен – 0,03 %; 
• V степен  –   0.0 
 
Констатации: Някои от противоерозионните съоръжения не са в 
добро състояние, обрасли са с растителност, някои се рушат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Земни недра и минерално разнообразие 
Геоложкият строеж на планината Витоша е добре проучен.  
в т.1.9.1. е представена подробна информация за разнообразието от скали и 
минерали  
 
Нарушение на земните недра – кариери, разположени в северозападните и 
западните склонове 
• Кариери в грабро и монцонити: "Юрушки мост". 
• Кариери в монцонити: "Липата", "Първи май" и "Пладнище". 
• Кариери в сиено-монцонити: "Бъзговец". 
• Кариери в кварцови сиено-диорити (адамелинити):  
"Вуча падина", "Комуна", "Каменоделец",  
 
 



ОТПАДЪЦИ 
За общините граничещи с Парка са разработени: 
• Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична 

община. 
• Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците, община 

Самоков, 2010-2020г. 
Няма информация за количеството на отпадъците, които се генерират на 
територията на НП „Витоша“ 
• Сметосъбирането и сметоизвозването е задължения на концесионера, който 

след като транспортира отпадъците до територията на съответната община, 
ги поставя в съдовете за ТБО на общината. 

• Лицата, които осъществяват дейността по събиране на отпадъците от 
територията на екостационара  са лицата, отговорни за неговата охрана. 

• Провеждане на доброволчески акции за събиране на отпадъци. 
• Столична община – сключва договори с фирми за опясъчаване на пътните 

платна, събиране на пясъка, почистване на канавки. 
 

 
 
 
 
 
 



ОТПАДЪЦИ 
 
Проблеми: 

 
• Размита е отговорността за управлението на битовите отпадъци на 

територията на ПП „Витоша“ между Дирекцията на ПП „Витоша“, отделните 
концесионери, Столична община; 

• Занижен контрол от страна на съответните РИОСВ, как субектите, отговорни 
за управление на битовите отпадъци на територията на ПП  изпълняват 
своите задължения.  

• Необходимо е да се изяснят действията по отношение на генерираните 
отпадъци от утайки от септични ями; 

•  Необходимо е да се изяснят действията по отношение на пепелите и 
сгуриите от печките на твърдо гориво; 
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ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО 

 
Площта на парка е разделена на пет класа на пожарна опасност по петстепенната 

скала за класификация, съгласно принципите за противопожарно устройство, залегнали в 
Наредба №6 от 05.02.2004 година за устройство на горите и земите от горския фонд. 

 Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна 
опасност. 

   Горите в ПП"Витоша" са от I, II, III, IV и V клас на пожарна опасност. 
   Към I клас с много висока пожарна опасност са отнесени всички насаждения от 

млади иглолистни култури на сухи до свежи месторастения и иглолистни култури на сухи 
месторастения на възраст от 10 - 40 години, както и намиращите се в съседство голи площи . 

   Към II клас с висока пожарна опасност са отнесени всички млади широколистни 
култури на сухи до свежи месторастения и иглолистни култури на сухи месторастения на 
възраст от 20-40 години разположени до основни пътни артерии. 

   Към III клас със средна пожарна опасност са отнесени предимно издънкови 
насаждения на сухи месторастения и широколистни култури на сухи и свежи месторастения. 

   Към IV клас с ниска пожарна опасност са отнесени основно издънкови насаждения 
на свежи месторастения, както и намиращите се в съседство голи площи. 

   Към V клас с много ниска пожарна опасност са отнесени всички тополови 
насаждения на свежи до влажни месторастения, както и намиращите се в съседство голи 
площи. 

  Най-малката единица за обособяване на клас на пожарна опасност се приема отдела. 
  I - ви клас на ПО -     908.3 ха - много висока 
  II - ри клас на ПО - 10409.6 ха - висока 
  III- ти клас на ПО -   5360.1 ха - средна 
  IV- ти клас на ПО -   3290.2 ха - ниска 
  V- ти клас на ПО -    1764.7 ха  - много ниска 
Общо:   21732.9 ха 
  Върху карта в М 1:25 000 са нанесени с черен цвят съществуващите противопожарни 

съоръжения, а новопроектираните- със син цвят. На същите карти са оцветени и класовете на 
пожарна опасност: със светлочервен цвят - I клас, с оранжев цвят - II клас, с тъмножълт цвят 
-III клас, със светложълт - IV клас, със зелен цвят - V клас, както и пътищата за движение на 
противопожарна техника - с червена непрекъсната линия. Всички водни площи са оцветени 
със светлосин цвят. 
   С цел ефикасната борба при евентуални горски пожари, в ТП ДГС "София" на територията 
на ПП"Витоша" са изградени 2 противопожарни депа, разположени в седалището на ГСУ 
"Владая" в отдел 1119, подотдел "а" и в горския пункт на X ГСУ "Драгалевци" отдел 1169 
"б", които са оборудвани с по 1 кофпомпа, 1 преносима гръбна пръскачка, 4 кофи за вода, 7 
лопати, 2 брадви, 2 кирки, 10 тупалки, 1 моторен трион, 10 мотики, 5 туби за вода по 10 
литра, 3 железни гребла, 5 косера, 5 електрически фенера и друг противопожарен инвентар, 
който ще бъде поддържан в добро състояние.  

Противопожарни депа са разположени и в кметствата на с. Кладница, с. Боснек и с. 
Ярлово, както и в ловен дом "Студена" и в административната сграда на ТП ДЛС „Студена”. 

 
Освен това се предвижда изграждането на следните съоръжения и провеждането на 

следните мероприятия: 
  10.1. Бариерни прегради 
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  Съществуващите бариерни прегради в ПП"Витоша" са с обща дължина 43.8 км. Това 
са р. Владайска, на територията на ТП ДГС „София” и 41.7 км. асфалтови пътища и просеки 
с ширина над 20 м. на територията на ТП ДЛС „Витошко- Студена”. Няма проектирани нови 
бариерни прегради. 

  10.2. Лесокултурни прегради 
  Съществуващите лесокултурни прегради в ПП”Витоша" са с обща дължина 199.6 км 

и представляват шосета, горски автомобилни и тракторни пътища. Проектирани са нови 
прегради с обща дължина 54.1 км, като се предвижда разширение  на съществуващи 
тракторни и коларски пътища до  ширина 5 м. 

  10.3. Минерализовани ивици 
  В ПП"Витоша" съществуващите минерализовани ивици са c обща дължина от 15.0 

км. Проектирани са нови минерализовани ивици с обща дължина 18.7 км.  
  10.4. Санитарни мероприятия от двете страни на пътищата 
За да се избегне опасността от пожари преди обявяването на пожароопасния сезон е 

необходимо покрай шосетата и чакълираните пътища в ПП"Витоша"  тревата да се окосява, 
изнася и да се почистват леснозапалимите материали, намиращи се на разстояние 10-20 м от 
двете страни на пътищата. 

  10.5. Табели с противопожарно съсдържание 
Покрай пътищата, водещи към горските масиви както и на местата за паркиране  на  

коли  и  палене  на  огън  в  ПП"Витоша"  се  предвижда поставянето на предупредителни 
табели с противопожарно съдържание. Общият им брой за ПП"Витоша" е 117. 

  10.6. Местата за почивка и паркиране и местата за палене на огън  
Тези места се ограничават с минерализовани ивици, които напълно да ги изолират от 

околните насаждения. В ПП "Витоша", на територията на ТП ДГС „София”, са направени и 
се поддържат места за почивка и паркиране, които се намират до отдели и подотдели: 1096 о; 
1105 в; 1110 п1, 18; 1117 у; 1049-19; 1074 з. Местата за палене на огън са в отдели и 
подотдели: 1001в; 1115 10; 1780 а; 1075 и. (общо 11 бр). 

На територията на ТП ДЛС „Витошко- Студена” те са 6 броя - до шосето Боснек - 
Чуйпетлово по р. Струма; по р. Палакария северно от с. Ярлово; южно от отд. 142 "и" в м. 
"Петрус" до съществуващата беседка и чешма; х. "Селимица", м. "Танчовица – Лагера” и 
отдел, подотдел 27 "11", на р. Матница. 

 
  10.7. Наблюдателни пунктове 
  В ПП"Витоша" (територията на ТП ДГС „София”) има съществуваща стационарна 

наблюдателна кула, в отдел -1091-3. Предвидено е изграждането на две нови-  в 1176-1 и 
1180- 4, като за всяка една са предвидени по 40 000 лева по цени от 1.01.2009 година. 
Предвидени са и дежурства на общо 6 броя пожаронаблюдатели през летния сезон, по трима 
за всеки участък. 

В Ловен дом "Студена" е изградена система за видеонаблюдение, която изпълнява 
ролята на стационарен наблюдателен пункт. 

В отдел 1053 е изградена стационарна наблюдателна кула на предприятие 
„Управление на общински гори и земи” гр. София. 

  10.8. Водоизточници за зареждане на противопожарни автоцистерни 
В ПП "Витоша" такива водоизточници са предвидени за изграждане при реките 

Матница, Кладнишка, Струма,  Палакария, както и при яз. „Студена”. 
10.9 Пътищата за движение на противопожарни автоцистерни  
 
На територията на обекта тези пътища  са с обща дължина 65 км. 



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 

Местата за маневриране на противопожарни автоцистерни в ПП"Витоша" се намират 
в отдели и подотдели: 1086 в; 1093-11; 1097 з; 1099-17; 1101 ф; 1107 г1; 1108 в, е1; 1115 у; 
1117 в, 14; 1119-13; 1129 в; 1130 л; 1139 х; 1141 ж; 1143 в; 1069 г; 1075 х; 1067 в1; 1070 а, и; 
1061 н; 1050 п; 1073-2; 1055 ж, т; 1065 п, а1; 1060 е; 1057 п; 1042 у; 1030 ц1; 1023 щ1; 1024 ж; 
1028 ф; 1022 х, о; 1011 л1; 1014 г; 1012 а, г; 1007 м; 1779 о; 1006 м; 1780 б.  
   10.10 Площадки за кацане на авиационна техника  
 

На територията на ПП"Витоша" е предвидено в района на ловен дом "Студена", да се 
оборудва площадка за кацане на хеликоптери. 
 

  За изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия, в ПП "Витоша" са 
предвидени общо за десетилетието: около 85 000 лева за територията попадаща в  ТП ДГС 
„София” и 70 000 лева за територията попадаща в ТП ДЛС „Витошко- Студена”, които ще се 
изразходват съгласно предвижданията на годишните оперативни планове за борба с горските 
пожари. 

 
Подготвил: инж. Павел Панов, Експерт Противопожарни дейности към екип  
"Актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша"  
за периода 2015 г. - 2024 г 
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ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНА СРЕЩА 

за обсъждане резултатите от раздел „Екологична и Социална и икономическа оценка – 
ПЪРВА ОЦЕНКА" (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти модул от 

„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 
 
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/ 
 
 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 
 

 
На 29 и 30 юни 2015 г, на основание приет План график на дейностите от Възложителя, 
се проведе Работна среща за представяне и разглеждане резултатите от раздел 
„Екологична и Социална и икономическа оценка – ПЪРВА ОЦЕНКА" (т. 1.21 - т. 1.24) 
– Четвърти модул от „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“. 
 
ПЪРВИ ДЕН /29.06.2015 г./ 
13:00-14:00 ч. Регистрация и кафе 
 
Работната срещата започна в 14:00 ч. Присъстваха общо 24 представители на 
заинтересовани страни.  
По време на следобедната Работна среща с оглед обема на обсъжданите резултати,  детайлни 
оценки и показатели, се наложиха  две кафе паузи – една след представянето на т. 
1.21.3.Естественост и една преди т. 1.22. Социална и икономическа оценка. 
  
Модератор на срещата Веселина Паскова - Мънъри, Ключов експерт по връзки с 
обществеността  
 
ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип разработващ актуализиращия се 
ПУ на ПП „Витоша“ отправи встъпителни думи и представи темите, обект на двудневната 
работна среща. Подчерта, че представените оценки са резултат на работата на целия Екип от 
експерти, както и значението на  редовното участие в процеса на разработване на ПУ от 
заинтересованите страни чрез организираните работни срещи от Изпълнителят. 
След откриването започна работата по Сесия I 1.21.Екологична оценка; 1.22.Социална и 
икономическа оценка 
ланд. арх. Димитринка Берберова, Ръководител на екип  - Представи т. 1.21.Екологична 
оценка от Заданието 
 
Дискусия: 
ланд. арх. Снежана Петрова, Директор на Дирекция на ПП „Витоша” – Изрази мнение, че в 
План2 очаква да се акцентира върху уязвимите видове, например лалугер, дива коза. 
Отбеляза, че кеклик няма във Витоша. Оценките, които се представят, трябва да са с акцент 

http://www.ope.moew.government.bg/
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върху моментното състояние.Предлага таблицата за Уязвимост да съдържа още една графа, 
в която да се вписва потенциалната уязвимост 
зоолог Николай Караиванов, Ключов експерт Фауна – Отбеляза, че в таблицата са 
описани предимно силно уязвимите видове. 
проф.д-р Надка Игнатова, Ключов експерт Абиотични фактори – Поясни, че са описани 
реалните опасности, а не потенциалните в нейната област. 
ланд. арх. Снежана Петрова – Предложи Дендрохронологичният анализ да отпадне, 
защото е метод /предложението бе прието/. 
 
ланд. арх. Димитринка Берберова - Представи 1.21.2.Рядкост, 1.21.3.Естественост, 
1.21.4.Типичност, 1.21.5. Размери, 1.21.6. Биологично разнообразие, 1.21.7. Стабилност и 
нестабилност 
 
ланд. арх. Снежана Петрова – Препоръча 1.21.2.Рядкост и 1.21.6. Биологично разнообразие 
да представят разнообразието сравнено на национално и международно ниво, каквото е 
изискването на Заданието. 1.21.5. Размери – да бъдат конкретизирани в парка и извън него, 
като се впише, че парка няма буфер. 1.21.7. Стабилност и нестабилност – отбеляза, че парка 
има проблем със стабилността на откритите площи - тяхното самозалесяване. 
 
ланд. арх. Димитринка Берберова – Представи 1.22. Социална и икономическа оценка и 
отправи въпрос към Дирекцията на парка, с който да се уточни участието му в национални и 
международни организации. 
 
Дискусия: 
ланд. арх. Снежана Петрова – Поясни, че в момента не се плаща членски внос в 
международни организации, но имат участие в реализирани международни проекти. 
Засегна се темата за дърводобива на територията на парка, като Цветан Динев, ТП ДГС-
София отбеляза, че горското стопанство разполага със склад, от който се продава дървесина. 
ланд. арх. Димитринка Берберова – Предложи 1.22.5. Формулиране на основните и 
специфичните проблеми на територията да бъде представена през втория ден от работната 
среща /има единодушно съгласие/, като днес се продължи с дискусия. 
ланд. арх. Снежана Петрова – Представи част от моментното състояние на Дирекцията: 
* Правилник за дейността и Плана за управление;  
*няма ритмичност във финансирането;  
*всяка година ИАГ-МЗХ изпраща до Дирекцията, какъв ще бъде нейният бюджет за същата 
година едва в средата и, поради което произлизат редица затруднения, но най-вече че 
бюджета е изключително малък;  
*недостатъчност в капацитета на персонала и машинния парк 
Поясни, че транспортната инфраструктура е изцяло в компетенциите на общините и че те не 
могат да въздействат пълноценно върху обновяването и поддръжката й. 
Сава Попсавов, Експерт туризъм – Предложи да се обърне внимание на антропогенното 
въздействие, което имат кражбите на телефонни медни кабели. Предлага да се санират 
площите заети от изоставени и полуразрушени сгради. 
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ВТОРИ ДЕН /30.06.2015 г./ 
от 9:00: до 10:00 ч. –  регистрация и кафе 

 
Работната срещата продължи от 10:00 ч. Присъстваха общо 30 представители на 
заинтересовани страни.   

 
ланд. арх. Димитринка Берберова – Представи 1.22.5. Формулиране на основните и 
специфичните проблеми на територията 
 
Дискусия: 
ланд. арх. Снежана Петрова – Поясни, че по отношение на: 
• Пътеки, алеи – от Кадастъра се заличават туристически пътеки, алеи, които по естествен 

начин се заличават, поради тяхното неизползване. 
• Линейна ерозия – Тя е национален проблем, като от години не се правят малките 

противоерозионни укрепления в парка. 
• Горски пътища – Поради проблема с тях, предлага да се заложи проект за 

противопожарни горски пътища. 
• Ловни полета – Има наличие на ловни полета в близост до туристически обекти. 

Предлага да се преразгледа територията им, около такива места. 
• Зониране – Очаква да получи точни списъци, карти с приоритетни зони, за да може 

дирекцията да работи по-ефективно и в тази посока.Поясни, че 2012 г. е имало 
действаща комисия, чиято задача е била да прецизира границите на парка, но поради 
заповед на министъра тогава работата е прекратена. 

Ирена Илчева, НИМХ-БАН – Отбелязва, че трябва да се конкретизират водохващанията, 
при които има изсъхвания, защото ако някои от тях са тези отдадени на концесия, то би 
следвало да направи проверка. Препоръча Дирекцията на извършва периодичен мониторинг 
на водните ресурси. /бе пояснено на Илчева, че подробна справка е представена в предходна 
работна среща, която е публикувана в www.pu-vitosha.com/. 
проф. д-р Надка Игнатова – Поясни, че по Задание са изследвани водохващанията по 
границите на парка. Представи подробно местата от които са се взели водни проби, 
методите и начини на изследване, както и подробен анализ на резултатите за състоянието на 
водните ресурси в парка и по границите му. Поясни, че в т. 1.16. има представени подробни 
списъци за водите 
Поясни проблемите, които в момента са установени, по отношение на:  
• Висока киселинност се наблюдава само при някои от чешмите, поради което не трябва 

да се ползват  за питейни нужди; 
• Високи нива на амониев азот и проблем с биохимичната потребност на нитратен азот 

само в някои реки в пресечните точки с парка 
• Високи нива на амониев азот и олово в 6 броя карстови извори, които са каптирани и се 

използват за питейни нужди. Тези нива се нормализират по време на процеса по 
бутилиране на водата от страна на концесионерите. Директната консумация на 
минерална вода от тези извори не се препоръчва. 

ланд. арх. Снежана Петрова – Предлага в новия ПУ на ПП Витоша да има програма за 
пречистване на отпадните води и периодични проверки на водите. 
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РАБОТНА СРЕЩА 
за обсъждане резултатите от раздел „Екологична и Социална и икономическа оценка – 

ПЪРВА ОЦЕНКА" (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти модул от 
„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 

29 и 30 юни 2015 г. 
 

 
 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 
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           ПРОГРАМА НА РАБОТНА СРЕЩА 
за обсъждане резултатите от раздел 

"Екологична и Социална и икономическа оценка – ПЪРВА ОЦЕНКА" (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти 
модул от „Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.„ 

 

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/ 
 

Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 
 
Дата: 29 - 30 юни 2015 г. 
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 
 

Цел: Представяне на резултатите от раздел " Екологична и Социална и икономическа оценка –  
ПЪРВА ОЦЕНКА" (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти модул   

Осъществяване на дискусия на експертно ниво за ПЪРВА ОЦЕНКА от ПУ на ПП „Витоша“. 
29 ЮНИ 2015 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) 

13:00-14:00 Регистрация Веселина Паскова 
Ключов експерт Връзки с обществеността Кафе 

14:00 Откриване 
ланд. арх. Димитринка Берберова  
Ръководител на екип  
„Актуализация на ПУ на ПП „Витоша“ 

Сесия I 1.21.ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
1.22.СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 

14:00-14:40 

1.21. Екологична оценка 
1.21.1.Уязвимост 
1.21.2.Рядкост 
1.21.3.Естественост 
1.21.4.Типичност 
1.21.5. Размери 
1.21.6. Биологично разнообразие 
1.21.7. Стабилност и нестабилност 

ланд. арх. Димитринка Берберова  
Ръководител на екип  
проф. д-р Надка Игнатова 
Ключов експерт Абиотични фактори 
проф. д-р Александър Ташев 
Ключов експерт Растителност и Флора 
инж. Антоний Стефанов 
Ключов експерт Гори 
зоолог Николай Караиванов  
Ключов експерт Фауна 

14:40-15:00 Дискусия 

15:00-15:40 

1.22. Социална и икономическа 
оценка 
1.22.1. Урбанизирана среда 
1.22.2. Социално-икономически 
условия 
1.22.3. Собственост 
1.22.4.Управление 

ланд. арх. Димитринка Берберова  
Ръководител на екип 
доц. д-р Мариана Драганова 
Ключов експерт Културни и социално-
икономически аспекти 
инж. Антоний Стефанов 
Ключов експерт Гори 
арх. Мария Арабова - Бояджиева 
Експерт Селищна мрежа, сгради, съоръжения,  
техническа инфраструктура и собственост 
ланд. арх. Пламен Ненов 
Експерт Туризъм и техническа инфраструктура 
проф. д-р Екатерина Павлова  
Експерт Мониторинг 

15:40-16:00 Дискусия 
16:00-16:10 Кафе почивка 

16:10-16:30 
1.22.5. Формулиране на основните и 
специфичните проблеми на 
територията 

ланд.арх. Димитринка Берберова  
Ръководител на екип 

16:30-17:00 Дискусия  
17:00 Закриване на Сесия I  

http://www.ope.moew.government.bg/
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30 ЮНИ 2015 Г. (ВТОРНИК) 

Сесия II 
1.23.ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 
1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, РАЗПИСАНИ В ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН‘1 

09:00-10:00 Регистрация Веселина Паскова 
Ключов експерт Връзки с обществеността 

Кафе 

10:00 Начало:  
Представяне програмата за деня 

Веселина Паскова 
Ключов експерт Връзки с обществеността 

10:00-10:40 1.23. Потенциална стойност на 
защитената територия 

ланд. арх. Димитринка Берберова  
Ръководител на екип 
проф. д-р Надка Игнатова 
Ключов експерт Абиотични фактори 
проф. д-р Александър Ташев 
Ключов експерт Растителност и Флора 
инж. Антоний Стефанов 
Ключов експерт Гори 
зоолог Николай Караиванов  
Ключов експерт Фауна 
Веселина Паскова 
Ключов експерт Връзки с обществеността 

10:40-11:00 Дискусия 

11:00-11:40 

1.24. Оценка на постигането на 
целите и изпълнението на режимите 
и задачите, разписани в части 2, 3 и 
4 на План‘1 

ланд. арх. Димитринка Берберова  
Ръководител на екип 
проф.д-р Екатерина Павлова  
експерт Мониторинг 

11:40-12:00 Дискусия 

12:00 Закриване  
Предстоящи срещи 

ланд. арх. Димитринка Берберова 
Ръководител на екип  
„Актуализация на ПУ на ПП „Витоша 

12:00-13:00 Обяд 
13:00 Отпътуване 

 
 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 
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 „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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СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ В РАБОТНА СРЕЩА 

за обсъждане резултатите от раздели „Екологична и Социална и икономическа оценка – ПЪРВА ОЦЕНКА“ (т. 1.21 - т. 1.24) – Четвърти модул от 
„Актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.“ 

 

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/ 

 
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите 
Изпълнител: „Пролес Инженеринг“ ООД 
 

Дата: 29-30 юни 2015 г. 
Място: с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

№ ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ/ ДЛЪЖНОСТ 
Национални, регионални, местни институции 

1 Ивелина Василева Министър на околната среда и водите 

2 Яна Георгиева Главен директор на ГД ОПОС и  
ръководител на УО на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 

3 Росица Димова-Петрова Директор на Дирекция „НСЗП“ - МОСВ 
4 инж. Димитър Стоев Началник отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ 
5 инж. Борислав Бечев Държавен експерт отдел "Защитени територии" в Дирекция "НСЗП"- МОСВ 
6 Николина Ангелкова Министър на туризма 
7 д-р инж. Ваня Григорова  Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/- МОСВ  
8 Тони Кръстев   Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/- МЗХ 
9 д-р Анна Петракиева Главен експерт отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите“ - ИАГ 

10 Георги Тинчев Главен експерт отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите“ - ИАГ 
11 д-р Елена Рафаилова Главен експерт отдел „Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите“ - ИАГ 
12 Христина Стойкова Директор на Областна дирекция  „Земеделие“ Софийска област 
13 Йорданка Фандъкова Кмет на Община Столична 
14 Мария Бояджийска Заместник кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" 
15 инж. Валери Йорданов Кмет на Районна администрация район „Витоша“ 
16 Димитър Сичанов Кмет на Районна администрация район „Панчарево“ 
17 Иван Иванов Кмет на Община Перник 
18 Васил Станимиров Кмет на Община Ковачевци, Област Перник 
19 Владимир Георгиев Кмет на Община Самоков 
20 Пламен Алексиев  Кмет на Община Радомир  
21 Ирена Петкова  Директор на РИОСВ - София 
22 Пламен Ангелов Директор на РИОСВ - Перник 
23 Вангелия Иванова Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДЗБР/ – Благоевград  
24 Петър Димитров  Директор на Басейнова дирекция за управление на водите /БДУВ/ – Дунавски Район 
25 инж. Росен Попсавов Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – София  
26 инж. Здравчо Тодоров  Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – Кюстендил  
27 инж. Дамян Дамянов Директор на Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ – Благоевград 
28 инж. Георги Христосков  Директор на ТП Държавно горско стопанство /ТПДГС/ София  
29 инж. Гергана Василева  Директор на ТП Държавно ловно стопанство  /ТПДЛС/ - Витошко-Студена  

Дирекция на „Природен парк „Витоша“ към ИАГ 
30 ланд. арх. Снежана Петрова Директор  
31 Наталия Илиева Заместник-директор, Ръководител на проект 
32 Албена Станева Координатор на проект 
33 ланд. арх. Мария Петкова Координатор на ПУ 
34 Сава Попсавов Експерт туризъм  
35 Десислава Гюрова Експерт Флора 
36 ланд. арх. Николай Николов Експерт ГИС 
37 Розалия Трайкова Експерт Туристическа инфраструктура 
38 Марушка Генова Мониторинг и докладване по проекта 
39 инж. Лидия Господинова Експерт Абиотични фактори 
40 инж. Юлия Михайлова Експерт Консултативен съвет 
41 ланд. арх. Стоян Йорданов Експерт Културно наследство и докладване по проекта 
42 Никола Дойкин Експерт Фауна 
43 инж. Юлиан Антонов Експерт Гори 

Екип за разработване „Актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша" за периода 2015 – 2024 г.“ 
44 ланд. арх. Димитринка Берберова Ръководител на екип 
45 инж. Антоний Стефанов Управител и ключов експерт Гори 
46 ик. Анелия Димова Координатор на екип 
47 инж.Вахрян Алтунян Ключов експерт ГИС 
48 проф.д-р Надка Игнатова Ключов експерт Абиотични фактори 
49 инж. Станислав Станов Експерт Горска инвентаризация 
50 доц. д-р Александър Ташев Ключов експерт Растителност и Флора 
51 инж.Илия Петров Експерт Природни местообитания и растителни съобщества 
52 зоолог Николай Караиванов Ключов експерт Фауна 
53 доц.д-р Мариана Драганова Ключов експерт Културни и социално-икономически аспекти 
54 арх. Мария Арабова - Бояджиева Експерт Техническа инфраструктура 
55 ланд. арх. Пламен Ненов Експерт  Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
56 проф. д-р Екатерина Павлова Експерт Мониторинг 
57 доц. д-р Мариана Дончева-Бонева Експерт Състояние на компонентите на околната среда 
58 Веселина Паскова-Мънъри Ключов експерт Връзки с обществеността 
59 Ваня Бижева Експерт Връзки с обществеността 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД 

http://www.ope.moew.government.bg/




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 
 РАЗДЕЛИ „ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА – 

ПЪРВА ОЦЕНКА“ (Т. 1.21 - Т. 1.24) – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ 

1.21.1. УЯЗВИМОСТ  
1.21.2. РЯДКОСТ 

1.21.3.ЕСТЕСТВЕНОСТ  
1.21.4. ТИПИЧНОСТ  

1.21.5. РАЗМЕРИ 
1.21.6. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  

1.21.7. СТАБИЛНОСТ И НЕСТАБИЛНОСТ 

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/ 

29-30 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 



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.“ 

ПЪРВА ОЦЕНКА 
 
Цел на Първа оценка от План‘2 е на базата на събраната актуална информация и данни за 
абиотичните и биотичните елементи и социално- икономическата  характеристика  да  
оцени  факторите,  видовете  екосистеми,  местообитания,  съобщества  и  видове  от  флората  и  
фауната, културните и социално-икономическите аспекти на средата на обекта и неговите 
прилежащи територии. 
Изборът на абиотичните и биотичните елементи се базира на тяхната световна, европейска 
или национална значимост, степен на влияние и необходимостта  от  дългосрочно  опазване  в   
съответствие  с   тяхното  екологично  състояние.  Оценката  включва  преглед  на   описаната 
информация и нейното оценяване по еднакви показатели и критерии за екологичните фактори 
и по други критерии за културните и социално- икономически дадености. Възприети са 
степени „ниска“, „средна“, „висока“ и значение „национално“, „европейско“, „световно“. 
Оценките са направени отделно за ПП „Витоша“, ПЗ Пещерата „Духлата“ и Прилежащите 
територии, съобразно действащите режими в тях. 
 
За  Екологичната  оценка  критериите  са:  Уязвимост,  Рядкост,  Естественост,  
Типичност,  Размери,  Биологично  разнообразие  и Стабилност и нестабилност 
представени в таблици: 1.21.1. Уязвимост; 1.21.2. Рядкост, 1.21.3.Естественост, 1.21.4. 
Типичност, 1.21.5. Размери, 1.21.6. Биологично разнообразие и 1.21.7. Стабилност и 
нестабилност 
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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 

1.21.1. УЯЗВИМОСТ  

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/ 



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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1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
1.21.1. Уязвимост 
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока 

ФАКТОРИ/ ЕЛЕМЕНТИ СТЕПЕН ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ - 

ПЛАН‘1 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 

КЛИМАТ 
Температура на въздуха ++ Тенденциите в хода на средногодишните температури 

за   територията   на   ПП   Витоша   са   позитивни   и 
статистически  значими  (95%  значимост,  оценена  с 
коеф. На Spearman). Във високите планински части се 
наблюдава  значително  затопляне  през  последните  7 
десетилетия.    Средната    месечна    температура    на 
въздуха  за  станция  Черни  връх  през  м.  януари  се  е 
повишила с 0,11°С за периода 1941 - 2008. 

Валежи ++ Очаква се с повишаването на средните температури на 
въздуха  да  се  увеличи  и  количеството  на  течните 
валежи. 
Тенденциите  са  територията  на  ПП  Витоша  са  за 
увеличаване  на  годишния  валеж  със  статистическа 
значимост    (95%    значимост,    оценена    по    коеф. 
Spearman).  От  края  на  70-те  години  на  20-ти  век, 
обаче,   се   наблюдава   тенденция   към   намаляване 
количеството на есенните и зимни валежи (за период 
1901 г. – 2000 г.) – коеф. Spearman (95% значимост). 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 

5 
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 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 
През        изминалия        век 
средните     температури     в 
Европа  са  се  повишили  с 
почти  1°С  и  се  очаква  да 
продължат    да    нарастват, 
като  в  най-оптимистич-ния 
вариант      се      предвиж-да 
увеличение  с  около  2°С  до 
2100 г. 
(www.ipcc.ch). 

++ Повишаването   на   температурите,   според   повечето 
учени,   се   дължи   на   замърсява-нето   на   въздуха. 
Концентрацията на така наречените парникови газове 
(СО2, СО, СН4  и др.) започва подчертано да нараства 
от средата на 19 век. 

Направен  е     рег- 
ресионен     анализ 
на        въздушните 
температури       за 
различни     интер- 
вали     от     време 
(годишен,       веге- 
тационен и зи-мен 
периоди) в 
региона.   Целта   е 
да    се    установят 
тенденциите         в 
динамиката      им. 
Резултатите      по- 
казват,     че     има 
добре       изразени 
тенденции  за  леко 
повишаване        на 
температу-рите  на 
въздуха   за   всеки 
период. 

Към   стойностите   за   отделни 
метеорологични     елементи     е 
необходимо   да   се   включат   и 
комплексни климатични 
показатели.  Те  ще  допълват  и 
обобщават    наличната 
информация    чрез    анализ    на 
комби-нираното     влияние     на 
няколко          метеореол-огични 
елемента.   Най-често   в   нашия 
регион  се  използват  индекса  
на засушаването   по   де   
Мартон   и климатогра-мите на 
Валтер. 

ГЕОЛОГИЧЕН/  ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ 
Каменни реки + Подхранването    на    каменните    реки    със    скален 

материал е процес, който продължава и до днес, макар 
и с по-слаби темпове, отколкото през кватернера. Това 
ги   прави   незастрашени   от   изчезване.   В   известна 
степен   уязвимостта   им   се   обуславя   от   факта,   че 
процепите  между  скалните  блокове  са  потенциални 
места за изхвърляне на отпадъци. 

Каменните      реки 
не   са   ледникови 
форми,   а   форми 
на мразово 
изветряне  на 
интрузивни   скали 
–       сиенити       и 
монцонити. 

Няма 
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Пещери + В  Природен  парк  Витоша  достъпът  до  по-опасните 
пещери  (като  Духлата)  е  ограничен,  което  ги  прави 
слабо  уязвими  от  външна  намеса.  Контролираният 
достъп защитава както пещерата от недоброжелатели, 
така и любителите туристи без необходими умения и 
екипировка. 

Няма Няма 

Речни долини +++ Почти    всички    реки,    извиращи    от    Витоша    са 
златоносни. Поради тази причина в близост до някои 
населени места тече активно промиване на злато. Този 
процес  е  свързан  с  преработка  на  големи  количества 
наносен   материал,   което   води   до   разрушаване   и 
промяна на облика на речните корита. 

Няма Поставяне   на   информационни 
табели,       забраняващи       тези 
дейности в границите на парка. 

Кариери ++ Кариерите за добив и обработка на скален материал в 
границите на парка са извън експлоатация. В този си 
вид  те  загрозяват  пейзажа.  Същевременно  могат  да 
бъдат опасни, като се превръщат в гнезда на ерозия и 
водят до образуването на срутища. 

За четири от 
кариерите  в  парка 
има  действащи 
проекти  за 
рекултивацията им. 

Да  бъдат  предложени  проекти 
за        рекултивация       и       на 
останалите кариери. 

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ 
Хидрографска мрежа 
Речна  мрежа + + Планинските райони са засегнати в по-малка степен 

от влиянието на климатичните промени и екстремните 
явления – наводнения и засушаване. 
В  период  на  дълготрайно  засушаване  (10  г.)  и  през 
периода  на  маловодие  част  от  реките  и  деретата  ще 
пресъхват.  Аналогично  и  водохващанията  също  ще 
пресъхнат. 

Повърхностни води 
Речен отток + + В  период  на  дълготрайно  засушаване(10  г.)  и  през 

фазата   на   маловодие   речния   отток   ,   включително 
минималния    и    екологичния    отток    ще    намалеят 
критично. 
При най-неблагоприятния водостопански баланс (при 
дълга  редица  за  оттока,  максимално  потребление  за 

Задълбочава   се   недостига   на 
вода       за       питейно-битовото 
водоснабдяване,     основно     за 
малките  населени  места,  както 
и         необезпечаването         на 
екологичния отток на реките. 
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населените места и индустрията на гр. Перник, и при 
максимален  вариант  за  водопотреблението  на  всички 
туристически   водоснабдителни   групи   и     центрове, 
изчислено   по Наредба №4 и при 100% натовареност 
на хижите и обектите в Парка) ще настъпи критично 
намаляване    на    речния    отток,    включително    на 
минималния и екологичен отток 

Мерки    за        повишаване    на 
водорегулиращата      роля      на 
горските системи, за 
мониторинг     и     контрол     на 
разрешителния        режим        в 
санитарно-охранителните   зони 
и    резервати    и    спазване    на 
нормативната уредба. 

Подземни води 
+ В  период  на  дълготрайно  засушаване  (10  г.)  и    при 

най-неблагоприятния водостопански баланс ще доведе 
до намаляване на подземните водни ресурси. 

ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
-Наличието   на  дифузни   източници   на   замърсяване 
(Септични ями, заустване на непречистени отпадъчни 
води,    транспортни    средства    и    др.)    е    реална 
предпоставка за замърсяване с органични вещества на 
водните тела в парка; 
-   Липса   на   пречистване   на   отпадъчните   води   от 
преобладаваща    част    от   точковите    източници    на 
замърсяване    повишава   риска    от    замърсяване    на 
водните тела; 
-   Преобладаващата  част  от  каптираните  извори  за 
чешми се характеризират с кисели води, рН варира 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 (6,24 до 
6,38   рН   единици)   -   „Меча   поляна“,   „Офелиите“, 
Селимица“, „Кумата“ и др. 

-В План`1 
практически  не  са 
включени  данни 
за  състоянието  на 
водните тела  в 
парка  по  физико- 
химични 
показатели  за 
качество. - 
Резултатите  
от извършените 
хидрохимични 
анализи за План` 2 
през април 2015 г. 
показват 
повишаване на 
съдържанието на 
амониев   и 
нитратен  азот, 
както и  на 
стойностите на 

Пречистване         на         всички 
генерирани  отпадъчни  води  на 
територията    на    парка    и    в 
контактната зона; 
-Подобряване на стойностите 
на рН на изворни и речни 
водохващания, преди 
подаването им в чешми за 
питейни цели 
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БПК5.  За  88  %  от 
изследваните 
контролни 
пунктове  не  се 
постига „добро“ 
състояние   по 
показателя за 
органично 
замърсяване 
(БПК5). С амониев 
азот  са  замърсени 
над нормата за 
„добро“ състояние 
47 %, а с нитратен 
азот 71 %  от 
изследваните 
водни  тела,  за 
които  не  може  да 
се постигне добро 
състояние,  по 
изискванията   на 
Рамковата 
Директива   за 
водата 
2000/60/ЕС. 

ХИДРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
Екологично   състояние   на 
течащи води 

+++ Екологичното   състояние  на   реките   в   изследваните 
пунктове   на   територията   на   ПП   по   биологичен 
елемент  за  качество  фитобентос,  по  методиките  на 
Наредба Н-4 е отлично 
Изследваните  реки  Владайска  в  м.Конярника  под  БР 
„Бистришко бранище“ Боянска на долната граница на 
парка, над кв. Бояна; Драгалевска на долната граница 

Отсъстват данни в 
План‘1 

Мониторинг    за    екологичното 
състояние на реките 
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на  парка,  над  кв.  Драгалевци;  Бистришка  на  долната 
граница  на  парка, под БР  „Бистришко бранище”, над 
кв.  Бистрица.  Пунктовете  са  подбрани  така,  че  да 
представят   референтните   антропогенно   неповлияни 
условия във високата зона на планината (пункта на р. 
Владайска) и на долната граница на парка (пункта на 
р.  Бистришка),  както  и  такива  в  които  да  се  оцени 
антропогенното     влияние     върху     фитобентосните 
съобщества    (пунктовете     на    реките    Боянска    и 
Драгалевска). 

Стойности  на  диатомейния 
индекс IPS 

++ Стойностите  на  диатомейния  индекс  IPS  за  реките 
Владайска и Бистришка са близки до максималната му 
стойност    (20.0)    и    са    съответно    19.7    и    19.8. 
Стойностите  на  IPS  за  реките  Драгалевска  и  Боянска 
са по-ниски – съответно 19.5 и 18.4. 

Мониторинг    за    екологичното 
състояние на реките 

ПОЧВИ/ПРОЦЕСИ 
Буферност на почвите + На   територията   на   Парка   преобладават   почвите   с 

висока   буферна   способност   над   тези   със   слаба 
буферна способност, което ги прави слабо уязвими на 
замърсяване 

Загуби на органично 
вещество 

+++ Пожари Промени в 
стойностите на 
активната 
киселинност; 
краткосрочно 
понижаване 
съдържанието на 
органичен 
въглерод   и 
съдържание на 
общ азот 
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Бивши кариери за добив на 
инертни материали 

Откосите на бившите кариери са податливи на ерозия 
и обрушаване. Това може да доведе до образуване на 

+++ срутища,   което   е   потенциално   опасно,   особено   в 
близост  до  постройки,  пътища,  пътеки  и  всякакви 
туристически обекти. 

Разработване    на    проекти    за 
рекултивация от оторизирани за 
дейността проектанти, 
съдържащи  адекватни  мерки  за 
предотвратяване       риска       за 
човешкото   здраве   и   околната 
среда. 

Ерозионни процеси -   Съгласно   данните   от  инвентаризациите   за   ЛУП, 
2008,  2009  г.  за  ерозионните  процеси  на  територията 
на Парка, са установени терени с възникнали 
ерозионни процеси и потенциана заплаха за развитие Не се установява 

в тях, на площна и линейна ерозия,  върху обща площ тенденция 
поради 
202.0 ха. Площите със слаба до средна(II-ра степен на липса на данни за 

ерозираност)  са  86.4  ха,  Ерозиран  е  целият  хумусен площното 

хоризонт (А) върху площ -  24.8 ха . Площи със средна разпределение 
и 
III.степен на ерозираност са 85.0 ха. Площи със силна степен на 

IV.степен на ерозираност се срещат ограничено – 5.8 ерозираност на 

ха  (по  Класификационна  схема  на  типовете  горски почвите  в План‘1 
месторастения в НРБ, 1983 г.) 

План‘2 актуализира площите и 
степените на ерозираност 
съгласно Класификационна 
схема на типовете горски 
месторастения в Република 
България, ИАГ, 2011 г. 

Рекреационна     деградация 
на     почвата     с     линейна 
ерозия 

При проучванията за 
констатирани площи  и  уча 
мрежа, силно повлияни от 
и  автомобилен  транспорт: 
връх, ТП ДЛС „Витошко-С 

целите на План‘2 са   ДПП   „Витоша“   , 
стъци  от алейната  и  пътна   ТП   ДГС   и   ДЛС 
туристическо   натоварване   планира  и 
център  „Алеко“  –  Черни реализира проекти 

тудена“и др.     и дейности за 
възстановяване  на 
алейната  и  пътна 
мрежа в ПП 

Особено  внимание  на  пътната 
мрежа  без  настилка  от  100  км. 
„Веломаршрут“. 
Препоръка:        затваряне        на 
определени         участъци         и 
възстановителни мерки, 
паралелно определяне на нови. 
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Противоерозионни 
съоръжения 

Върху      значителна      част      от      съществуващите 
противоерозионни      съоръжения      –      баражи,      са 
установени  повреди  на  преливниците  със  заплаха  за 
повреждане    и    на    баражните    стени,    от    тук    и 
активизиране на линейна ерозия във   водосборите на 
реките Матница , Жедна и др. 

Отсъствие на 
поддържащи 
дейности за 
противоерозион- 
ните съоръжения 

Необходими са  мерки за 
почистване и ремонтиране на 
преливниците, както и 
възстановяване на повредената 
баражна стена на Бараж 2 на р. 
Жедна. 
Препоръка: 
Планиране и изграждане на 
екологосъобразни рибни 
проходи при баражите на р. 
Матница 

ЛАНДШАФТ 
Естествени ландшафти + + + Степента на уязвимост на естествените ландшафти се 

оценява    като    средна.    Устойчивостта    на    тяхната 
структура се     определя     от     процесите     на 
самоорганизация     на     ландшафта.     С     най-висока 
устойчивост  се  характеризират  ландшафти  скален  и 
горски.  В  състава  ландшафт  горски  участват  чисти  и 
смесени   насаждения  на об.  бук,  об.  смърч, дъбове  и 
др. от територията на ПП Витоша. 
Причини   от   естествен   характер,   който   могат   да 
нарушат  устойчивостта  на  ландшафт  горски  в  ПП 
Витоша са: ветровали (особено при об. смърч, поради 
плитка     коренова     система),     снеголоми,     лавини, 
насекомни каламитети, съхнене на насажденията и др. 
Причини     от     антропогенен     характер     включват 
последиците   причинени   от   човешката   дейност   на 
територията     на     ПП     Витоша,     като:     пожари, 
нерегламентирано    събиране    на    билки,    бране    на 
защитени и редки видове растения, ерозия на почвата, 
нерегламентирани          сечи,          формиране          на 
нерегламентирани депа за отпадъци и др. 

Най-сериозна и 
значима 
тенденция  спрямо 
План‘1 е 
продължаващото 
съхнене на 
Обикновения 
смърч  и  неговите 
насаждения, които 
променят 
осезаемо облика 
на иглолистните 
ландшафти   в   ПП 
„Витоша“ 

Възстановителни   дейности   за 
смърчовите      насаждения      за 
подобряване  на  ландшафтните 
картини на Парка. 
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Антропогенни ландшафти + + + Съществуването    на    тези    ландшафти    зависи    от 
антропогенната дейност и поддържането им от човека. 
Това  са  хижите,  заслоните,  пътища,  влекове  и  др. 
съоръжения от територията на ПП Витоша. 

Тенденциите 
спрямо  описаните 
антропогенни 
ландшафти в 
План‘1   остават   с 
незначителна 
положителна 
промяна 

Необходимост  да  се  планират 
строги изисквания и режими за 
възстановяване на 
антропогенните   ландшафти   и 
участващите елементи в тях. 

ЕКОСИСТЕМИ 
На    територията    на    ПП 
Витоша      се      срещат      7 
основни  групи  естествени, 
полуестествени и 
изкуствени        екосистеми, 
които се поделят на 35 типа 
–   водни   и   мочурни   (3), 
естествени и 
полуестествени  тревни  (5), 
храстови        (4),        горски 
(естествени или 
полуестествени       –       10, 
горски     култури     –     4), 
хазмофитни   (4),   подземни 
(1) 

+++ С висока степен на уязвимост са водните и мочурните 
екосистеми, почти цялата територия на които се пада 
на   уникалните   за   страната   торфищни   екосистеми. 
Основните   заплахи   за   тях   са   свързани   както   с 
естествени     природни     процеси     като    глобалните 
климатични  промени,  така  и  индуцирани  от  човека 
фактори  като  еутрофикация  на  водите  в  резултат  на 
туризъм и животновъдство, дрениране, обща промяна 
в       хидрологичния       режим.       Естествените       и 
полуестествените   тревни   екосистеми   в   цялия   си 
височинен  диапазон  на  разпространение  са  умерено 
уязвими. Фактори, които оказват най-съществена роля 
върху   тях   са   общата   ксерофитизация   на   климата, 
сукцесионни   и       ерозионни   процеси,   интензивен 
туризъм в субалпийската зона. 
Храстовите екосистеми са средно до високо уязвими, 
с  изключение  на  екосистемата  на  високопланинските 
ерикоидни     съобщества.     Те     са     изложени     на 
сукцесионни     промени,     в     резултат     от     общото 
засушаване   на   климата   и   антропегенна   дейност   в 
миналото.    Потенциална    заплаха    може    да    бъде 
интензификацията на туристическата инфраструктура, 
която да доведе до деградация на екосистемите 

В План’1 няма 
оценка  на 
уязвимостта на 
ниво екосистеми. 

Провеждане на мониторинг на 
състоянието на уязвимите 
екосистеми и въвеждане на 
мерки за премахване или 
намаляване на негативно 
действащите 
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ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 
На    територията    на    ПП 
Витоша   са   установени   43 
типа природни 
местообитания       съгласно 
класификационната    схема 
на EUNIS. 

++ В План’1  са 
посочени  61  типа 
природни 
местообитания 
съгласно 
Палеарктичната 
класификация, 
която  към 
настоящия момент 
не е актуална. 

Местообитания/   Приложение 1 на ЗБР 
Общо         34         природни 
местообитания,    които    се 
срещат     в     ПП     Витоша 
попадат в Приложение 1 на 
ЗБР. 

+ + + -Съгласно   данните   от         Проект   „Картиране   и 
определяне    на    природозащитното    състояние    на 
природните  местообитания  и  видове  –  фаза  I”     са 
определени  и  картирани  природните  местообитания 
на   територията   на   парк   вкл.   и   територията   на 
резерватите  Бистришко  бранище  Торфено  бранище. 
По   този   проект   са   установени   34   бр.   природни 
местообит.,      от   които   7   бр.   са   в   благоприятно 
състояние,       23       бр.      са       в      неблагоприятно- 
незадоволително състояние и 1 бр.   (прир. местооб. с 
код 9410 - Ацидофилни гори от Picea в планинския до 
алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)) в неблагоприятно 
-лошо състояние. 
-В     картите     от     картиране     –     фаза     I     (за 
високопланинската част на парка вкл. и за резерватите 
Бистришко бранище Торфено бранище) се наблюдават 
„бели  петна”,  т.е.  липсват  природни  местообитания. 
Категорично     терените  в  тези     петна  са  заети  от 
природни   местообитания,   но   са   пропуснати   при 
картирането. 
От     посочените     местообитания     25     типа     имат 
съответствие      с      номенклатурните      единици     за 

В План’1 са 
посочени  18 
природни 
местообитания, 
определени 
съгласно 
Палеарктичната 
класификация 

Препоръка: 
Спешно картиране и попълване 
на    картата    на       природните 
местооб. от Фаза I 
Провеждане       на       регулярен 
мониторинг  на  състоянието  на 
природните    местообитания    и 
въвеждане     на    комплекс     от 
мерки    за    отстраняване    или 
намаляване      на      отицателно 
действащите         фактори        и 
възстановяване     на     увредени 
местообитания 
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местообитанията в Червена книга на Р България – т. 3, 
Природни  местообитания  и  попадат  под  категория 
застрашени  (EN)  –  12,  и  уязвими  (VU)  –  21.  Още  7 
местообитания    са    определени    като    потенциално 
застрашени (NT). От последната група особен интерес 
представляват   местообитания   5130   Съобщества   на 
Juniperus      communis      върху      варовик      и      6210 
Полуестествени  сухи  тревни  и  храстчеви  съобщества 
върху     варовик      (Festuco-Brometalia).     В     някои 
територии    от    тези    местообитания    в    Боснешкия 
карстов      район,      беше      установено      агресивно 
самозалесяване   на   бял   бор   от   съседни   култури, 
заемащи  места  на  изсечени  в  миналото  естествени 
букови гори. 

Приоритетни местообитания/ Приложение 1 на ЗБР 
На територията на ПП 
Витоша   са   установени   7 
приоритетни 
местообитания, включени в 
Приложение 1 на ЗБР. 

+++ С висока уязвимост са местообитания 4070 *Храстови 
съобщества c Pinus mugо, 91D0 *Мочурни гори и 91Е0 
*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae).  Средно 
уязвими     са     местообитания     6110     *     Отворени 
калцифилни   или   базифилни   тревни   съобщества   от 
Alysso-Sedion  albi,  6230  *Богати  на  видове  картълови 
съобщества върху силикатен терен в планините, 9180 
*Смесени  гори  от  съюза  Tilio-Acerion  върху  сипеи  и 
стръмни  склонове  и  91H0  *Панонски  гори  с  Quercus 
pubescens. 

Актуалният текст 
на Закона    
за биологично 
разнообразие  към 
момента   на 
изготвяне на 
План’1 не 
използва 
номенклатурата   
за природните 
местообитания  
от Директива 
92/43 на ЕЕС и в 
него на са 
посочени 
приоритетни 
типове 
местообитания. 
Поради тази 
причина      те     
не присъстват     и    
в План’1. 

ДПП „Витоша“ 
Реализира  проекти  и  дейности 
за възстановяване на 
приоритетни природни 
местообитания  на  територията 
на Парка. 

 
Провеждане       на       регулярен 
мониторинг  на  състоянието  на 
природните    местообитания    и 
въвеждане     на    комплекс     от 
мерки    за    отстраняване    или 
намаляване      на      отицателно 
действащите         фактори        и 
възстановяване     на     увредени 
местообитания 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 
 

Природни местообитания извън Приложение 1 на ЗБР 
В План’1 тази 

Общо   5 природни 
попадат + местообитания 

извън приложение 1 на ЗБР. 

В   тази   група   попадат   местообитанията,   заети   от 
пионерни  горски  съобщества  от  трепетлика,  бреза, 
леска,  планински  ясен  и  др.,  както  и  иглолистните  и 
широколистни култури от местни и неместни видове. 

група 
местообитания  е 
тълкувана в 
контекста на 
растителните 
съобщества, 
определени 
съгласно 
Палеарктичната 
класификация. 

Не се налагат специални мерки 
за тяхното опазване извън тези, 
определени от статута на 
защитената територия. 

АНТРОПОГЕННИ МЕСТООБИТАНИЯ 
В  тази  група  попадат  пътеки  и  временни  складове, 
култивирани територии с паркове и градини, 

На територията 
Витоша попадат 
антропогенни 
местообитания. 

на ПП 
4 типа + 

урбанизирани   територии   с   дворни   места,   пътища, 
паркинги   и   др.   Асфалтираната   инфраструктура   на 
парка представлява основния коридор за навлизане и 
разпространение на рудерални видове на територията 
на    парка.    На    територията    на    природния    парк 
незаконно се използват моторни превозни средства от 
тип  АТВ  и  кросови  мотори,  които  в  много  случаи 
увреждат   както   наличната   инфраструктура,   така   и 
природните местообитания. 

В План’1 няма 
на оценка 

антропегенните 
местообитания. 

Ограничаване   на   достъпа   на 
моторни  превозни  средства  от 
тип АТВ или кросови мотори. 

РАСТИТЕЛНОСТ 
Съобщества/формации 
Съгласно класификацията 
на растителността по 
Бондев  (1991)  (по  задание) 
растителните съобщества 
на територията на ПП 
Витоша могат да се отнесат 
към  27  формации  и  групи 
от формации 

Като  уязвими  във  висока  степен  могат  да  се  посочат 
групата торфищни формации, заемаща обширни 
територии в субалпийския пояс, остатъчните 
фрагменти от крайречни гори на бяла елша в горното 
и  средното  течение  на  повечето  реки,  извиращи  от 
Витоша и остатъците от коренни гори на цер и благун 
в близост до долната граница на парка. В 
субалпийската  част  на  планината  се  формират  най- 

В План’1 като 
основна заплаха за 
растителните 
съобщества  в  ПП 
Витоша е 
посочено   общото 
засушаване на 
климата. 

Изготвяне и въвеждане на 
актуален  комплекс  от  мерки  за 
отстраняване 
минимизиране на 

или 
негативно 

влияещите   фактори,   както   и 
възстановяване   на   увредените 
крайречни съобщества. 
Адекватно  опазване  на  горите 
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обширните  комплекси  от  торфищна  растителност  за 
територията   на   страната   като   цяло.   Единственото място,   
където   крайречните   гори   от   бяла   елша   на Витоша  се  
доближават  до  типичния  облик  и  видов състав за този тип 
растителност е средното течение на Куртова река. 
Останалите формации и групи формации се отличават със  
средна  уязвимост.  Особен  интерес  представляват буковите   
гори   с   подлес   от   тис   в   околностите   на Боянския   
водопад,   буковите   гори   с   участие   на планински явор  
(Acer heldreichii)  и старите смърчови гори.  Поради  
ограничените  си  размери,  участието  в тях на 
консервационно значими видове и високата им 
чувствителност  към  промени  в  условията  на  средата или  
негативно  действащи  фактори,  тези  съобщества също 

Антропогенните заплахи са 
свързани с утъпкване и 
уплътняване на почвите в 
туристически натоварените 
участъци, липса на паша и 
коситба в тревните съобщества 
или тяхното разораване, 
ерозионни процеси, бракониерско 
изсичане и унищожаване на 
растителни видове, паша на кози, 
водоползване, пожари, нападения 
на болести и вредители, 
сукцесионни процеси, главно с 
участието на сибирската хвойна, 
ветровали, застрояване в 
територията на ПП. 

от  обикновен  бук  с  подлес  от тис   
и   горските   съобщества   с 
участието  на  планински  явор  в 
тяхната цялост. 
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Горскодървесна растителност 

Въздействие 
гори 

по видове 

+++ 

++ 

++ 

Иглолистни  гори  –  5824,2  ха  (в  т.ч.  4,3  ха  клек)  или 
37,2%    от    залесената    площ    на    парка.    В    т.ч, 
иглолистните  култури  са  върху  площ  от  2691,0  ха 
(17.2%) 
Средна  възраст  при  насажденията  е  между  45  (ББВ) 
до 89 години (при ССрН). За културите – ср.възраст е 
36 г (ИКББ) и 46 г (за ИКЧБ). Смърчовите насаждения 
са силно уязвими от вредители – kороядa 
(Tipographus). 
Широколистни   високо-стъблени   гори   –   1950,0   ха, 
което е 12,5% от залесената площ на НП), 
Предимно  букови  гори,  разположени  в  по-ниските 
части   на   ПП,   в   близост   до   зони   с   по-осезателно 
антропо-генно   въздействие.   Повреди   от   болести   - 
загниване на бука; 
Издънкови гори – 7669,8 ха – 49.0 % от всички гори; 
Нискостъблени и Тополови гори е  съответно: 186,6 ха 
(1,2%) и 7.3 ха (0.04%) 

Съответстващи    на    заплахата 
ПВД, предимно в иглолистните 
гори  /санитарни  сечи,  съгласно 
Наредбата за сечите. 

Стояща   и   лежаща 
дървесина 

мъртва +++ Относително висок процент на СМД, не е възложено 
нейната инвентаризация 

Подробно  обследване  на  обема 
мъртва стояща и лежаща 
дървесина 

Наличие на неместни и 
чуждоземни видове + 

Иглолистни: Атл.кедър – 0.2, вейм.бор – 0.2, зел.дугл 
–  19.5  ха,  листв.  –  2.7,  сребр.  смърч  –  0.4  ха;  Широ- 
колистни:  акация  –  81.4  ха,  ЕАТп(И-214,  Бах,  Роб, 
Рег) – 10.1 ха, конски кестен – 3.2, черв.дъб – 28.3 ха 
или общо – 147.7 ха или 0.9% от залесената площ на 
ПП. 

Постепенна  трансфор-мация  на 
насажденията /културите, в 
чийто  състав  има  не  местни  и 
чужди видове. 

Антропогенни фактори ++ 

- Извеждане на сечи: Възобновителни сечи върху 
703.1 ха (71.3% изпълнение на ГСпланове на ТП ДГС 
София и ТП ДЛС „Витошко –Студена“ в/у терит.на 
ПП Витоша) и 15100 куб.м (54.0% от предвиденото по 
ГСПл); Отгледни сечи върху 2764.7 ха (71.7%) и 
87100 куб.м (65%); Санитарни сечи – 1678.1 ха 

-   Планираните   и 
извеждани 
годишна 

на 
база, 

сечи   не 
ват 
увредени 

покри   - 
всички 

- Реализирането на планираните 
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(389.6%) и 68340 куб.м (381.0%) и 
технич.сечи – 4940 куб.м, ОБЩО сечи са 
водени върху 5220.6 ха (99.0%) и са добити 
175 480 пл. куб.м дървесина (98%). 

-  Регистрирани  са  нарушения  от  незаконна  
сеч  на дървета в парка – общо 38 случая за 
54 куб.м, но има тенденция   на   увеличаване   
и   това   може   да   окаже въздействие   върху 
горските екосистеми в ПП. 
-Незаконно добиване на дървесина има и в 
прилежащите паркови територии,  което 
ще окаже въздействие и върху горските 
екосистеми в периферията на парка. 

насаждения, а само най-силно засегнатите, 
в близост до пътна инфраструктура. 
- Сечите се извеждат от фирми и по-рядко 
от местното население. Представител –
експерт на Парка не участва при приемане 
/ освидетелстване на сечищата и няма 
пряко отношение към  дейностите по 
изпълнение на ГСПл. Това не гарантира 
прилагане на конкретни норми и режими 
според действащия ПУ   и щадящо 
екосистемата /оставащите на корен 
дървета в насажденията/, опазване на 
инфраструктурата в горите и т.н. 

сечи,     залесявания     и     други 
дейности в горските и безлесни 
територии на  ПП „Витоша“, да 
се   осъществява   съгласувано   с 
План’2  за  периода  2015-2024  г, с 
определените в него режими, 
норми,      препоръки      съгласно 
направеното         функционално 
зониране. 

 
-Търсене        на        обществена 
подкрепа  от  страна  на  ДПП  за 
решаване    на    проблемите    с 
нарушенията   в   горските   и   в 
безлесните   територии   на   ПП 
„Витоша“. 
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обществена 
подкрепа за 
недопускане         и 
нетърпимост   към 
наруше-нията в 
гората. - Липсва 
субординация 
между  екипа 
/експертите   на   Д 
ПП    „Витоша“    с 
отговорни     пред- 
ставители на 
съседните на 
парка    ТП  –  ДГС 
/ДЛС. 
-  Липсва  и  не  се 
прилага  модел  за 
стопанисване     на 
парковата      тери- 
тория     само     от 
един   субект   –   Д 
ПП  „Витоша“.  На 
практика на 
същата терито-рия 
се       разпоре-жда 
стопански  субект, 
който      също      е 
подчинен на МЗХ, 
но    има    коренно 
различ-ни  цели  и 
интереси. 
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Естествени фактори +++ Регистрираните повреди от ветроломи, ветровали, 
снеголоми, снеговали и др.п., макар и със силно 
въздействие са спорадични, на относително малки и 
локализирани участъци. 

-Повреди   от   диви  животни   са   спорадични  (мечка, 
сокерица, гризачи и др.) 

Повреди   от   болести   и   вредители   (корояди,   имел, 
коренова   гъба   и   др.),   са   с   потенциала   да   бъдат 
засегнати цели колонии на видово ниво (напр. Смърч, 
масово увреждания от корояд) 

-  Пожарите  на  територията  на  НП,  поради  добрата 
превенция, са спорадично явление и имат ограничено 
въздействие. 

В  рамките  на     специализиран 
проект по чл.64 от ЗЗТ – План‘2 
предвижда специален проект за 
извършване          на          пълна 
инвентаризация  на  смърчовите 
гори  и  определяне  на  поддър- 
жащи мерки, според 
състоянието  им  и  в  контекста 
на   опазване   на   биологичното 
разнообразие   (предотвратяване 
загубата          на          коренните 
смърчовите гори ПП Витоша) 

Въздействие   и   уязвимост 
по     дървесни     видове     и 
насаждения 
 
 
Бяла мура 
Pinus peuce Griseb. 
 
Обикновен смърч 
Picea abies (L.) H. Karst. 
 
Бял бор 
Pinus sylvestris L. 
 
Черен бор 
Pinus nigra J.F.Arnoldsy 
 
Обикновен бук 
Fagus sylvatica L. 

+ 
 
 

++ 
 
 

++ 
 
 

+ 
 
 

+ 

1.Климатични условия 
2.Гъбни болести 
Armillaria ostoyae 
Armillaria mellea 
Cenangium ferruginosum Heterobasidion annosum Fomes 
fomentarius 
Fomitopsis pinicola  Ganoderma applanatum 
Lophodermium pinastri  L. Seditiosum 
Melampsora pinitorqua Microsphaera 
alphitoide 
Nectria galligna 
Pleurotus ostreatus 
Sphaeropsis sapinea 
Schizophyllum commun  Stereum hirsutum 
Viscum album 
3. Насекомни вредители 
Agrilus viridis 
Aradus cinnamomeus 
Attelabus nitens 

Климатичните 
промени  водят  до 
повишен   риск   от 
биостресори   в 
горите. Това се 
дължи на: 
 увеличават     се 
щетите   от   гъбни 
патогени   и   насе- 
коми     с     местен 
произход; 
 нахлуват    нови 
екзотични      стре- 
сори,   внесени   от 
човека   или   миг- 
рирали; 
 променя          се 
популационната 
динамика на 

1.Да   се   закупят   и   монтират 
дендрометри      за      основните 
дървесни   видове   в   района   на 
ПП „Витоша“ и ежегодно да се 
следят   промените   в   здравния 
им     статус     чрез     радиалния 
прираст. 
2.Да се подготви издава-нето на 
постери,  в  които  да  се  включи 
фотоси и информация за степе- 
ните на увреждане и основните 
гъбни    болести    и    насекомни 
вредители. 
3.Специално   внимание   да   се 
отдели  на  инвазивните  видове. 
Те    да    са    на    български    и 
английски     езици     и     да     се 
поставят  на  места,  които  често 
се   посещават   от   туристи.   С 
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Зимен дъб 
Quercus petraea  Liebl. 

+ Curculio glandium 
Erannis defoliaria 
Hylobius abietis 
Ips amitinus 
Ips typographus 
Ips sexdentatus 
Monochamus spp. 
Operophtera brumata 
Pityogenes chalcographus 
Phyllaphis fagi 
Rhynchaenus fagi 
Rhyacionia buoliana 
Scolytus intricatus 
Tomicus piniperda 
Tortrix viridana 

важни биотични 
сресори. 

тяхното     съдействие     ще     се 
подобри  мониторинга  в  района 
на ПП „Витоша“. 
4.   Да   се   изваждат,   където   е 
възможно, изсъхналите 
дървета,   за   да   се   ограни-чи 
разпространението   на   опасни 
вредители (пре-димно корояди). 

Замърсяване на въздуха + Важен стресов фактор за дървесните видове в района 
на  ПП  Витоша  е  замърсяването  на  въздуха,  което  се 
дължи на близостта до милионния град София. 

Данните    за    три 
замърсителя         в 
атмосф.       въздух 
(озон,          азотни 
оксиди     и     серен 
диоксид)      показ- 
ват       нарастване, 
както  в  парка  (м. 
Копитото),  така  и 
в   няколко   точки 
на София. 
Използвани        са 
данни след 2002 г. 
В     този     период 
започват      работа 
първите       автом. 
системи. 

Да      се      осигури      актуална 
информация за възд. 
замърсители    чрез 
Изпълнителната     агенция     по 
околна      среда      (ИАОС)      и 
поддържаната  от  нея 
Национална автомат. система за 
контрол  качеството  на  атмосф. 
въздух в реално време. 
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Морфографич- 
ният анализ  за 
влиянието на 
температурно- 

Дендрохронологичен 
анализ + 

Дендрохронологията  се  базира  на  размерите  на  год. 
пръстени,  които  точно  фиксират  всички  изменения, 
както  вътре  в  екосистемата,  така  и  във  външните 
условия.  Тя  позволява  да  се  възстановят  множество 
изменения   в   горските   съобщества   и 
климатичните    условия    за    периоди 
десетилетия. 

влиянието   на 
от няколко 

валежния режим 
бор, върху бял 

черен бор и зимен 
дъб   показ-ва,   че 
неблаго- 
приятните кли- 
матични    условия 
(високи    темпера- 
тури  на  въздуха  и 
малко        валежи) 
съвпадат    с    въз- 
никването на 
диклайни. 

 
ФЛОРА 
Низши растения 

Чрез многофакторни рег- 
ресионни  анализи  точно  да  се 
установи влиянието на 
температурния и валежния 
режим върху радиалния 
прираст на основните дървесни 
ви-дове в ПП „Витоша“. 

Водорасли +++ Силно уязвими от промените във водния режим Няма направена 
оценка в План‘1 

Опазване на местообитанията и 
тяхното благоприятно 
природозащитно състояние 

Лишеи ++ Популациите   са   чувствителни   на   замърсяване   и 
промени на местообитанията им Не 

Запазване  естествения  характер 
на  местообитанията,  особено  в 
местата с повишено 
антропогенно влияние 

Гъби 

Гъби + + + 

Най-висока е степента на уязвимост на ядливите гъби и 
конкретно  на  манатарките,  Пачия  крак  и  Обикновената 
смръчкула,  които  се  берат  без  необходимия  контрол. 
Висока  е  степента  на  учавимост  и  на  консервационно 
значимите видове в засегнатите територии от ветроломи, 
корояда и ново строителство 

Няма направена 
оценка в План‘1 

Въвеждане и строго спазване на 
норми и режими за събиране на 
ядливи  гъби  на  територията  на 
Парка. Мониторинг на 
консервационно значимите 
видове в нарушените територии 
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Висши растения 
Мъхове +++ 1)Промените   на   климата,   зачестилите   периоди   с 

екстремно      високи      температури,      съчетани      с 
недостатъчни   валежи   се   отразяват   неблагоприятно 
върху   състоянието   на   популациите   на   мъховете, 
особено  на  тези  видове,  които  са  привързани  към 
стабилни    горски    местообитания    и    влажни    зони 
(мочури, торфища) 
2)антропогенна  дейност,  водеща  до  нарушаване  на 
местообитанията    (особено    уязвими    са    горските 
местообитания и влажните зони) 
3)ветроломи, снеголоми и патогенни инвазии, водещи 
до   нарушаване   на   горския   склоп   и   промяна   в 
микроклимата на местообитанието 

няма 1)Опазване      на      горските 
местообитания    и    естествения 
хидрологичен режим на извори, 
реки  и  потоци,  което  частично 
буферира        неблагоприятните 
климатични тенденции 
2) Дългосрочен мониторинг на 
ключови за мъховете 
местообитания – торфищни и 
горски 

Висша флора +++ Разширяващата  се  антропогенна  дейност,  водеща  до 
нарушаване  на  местообитанията  в  които  се  срещат 
консервационно значими растения и зачестилите през 
последните  години  природни  катаклизми,  водещи  до 
ветроломи,    снеголоми    и    патогенни    инвазии,    в 
резултат  на  което  страдат  популациите  на  редките 
растения,  които  са  особено  чувствителни  към  тези 
въздействия. 

Няма направена 
оценка в План‘1 

Опазване    на    консервационно 
значимите     местообитания     в 
парка  в  които  обитават  редки 
видове      и      мониторинг      на 
находищата   на   най-уязвимите 
консервационно значими 
видове     растения,     както     и 
ограничаване    на    достъпа    до 
техните находища 

Лечебни растения ++ -неправомерно събиране на защитени лечебни 
растения 
-неправилно събиране на лечебни растения 
-събиране   на   повече   от   допустимите   количества 
лечебни растения 
- прекомерна паша или утъпкване от животни 

Към момента тези 
заплахи не са 
установени и се 
считат за 
потенциални. 

Периодичен мониторинг на 
популациите на 
консервационно значимите 
лечебни растения. 
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ФАУНА 
Безгръбначни животни 

Безгръбначни   животни   ПП 
„Витоша“ ++ Голямото видово разнообразие на безгръбначната фауна 

Засилване 
проучването 

Стабилизиране 
местообитанията 

на застрашени 
на безгръбначната 

Осигуряване на 
размножаване 

видовия  състав  на 
безгръбначната 
фауна. 

на 
на   редките   и 

видове от 
фауна. 

условия за 
на видовете. 

Например   запазване   на   мъртва 
дървесина    и    увеличаване    на 
влажните зони. 

ПЗ Пещера „Духлата“ ++ Недостатъчно проучена пещерна фауна 

Засилване 
проучването 

на 
на 

видовия  състав  на 
пещерната 
безгръбначната 
фауна. 

Ограничаване на достъпа до 
пещерата с ненаучна цел. 
Ограничаване на замърсяването 

Гръбначни животни 

Риби(сладководна 
ихтиофауна +++ -Намаляване нивото на водните басейни; 

-Замърсяване на водните местообитания 

-Пресушаване на 
водни участъци 
-Тенденции към 
намаляване  нивото 
на водните басейни 

Строг контрол върху 
екологичното състояние на 

и водните басейни 
местообитания 

Земноводни и влечуги ++ 

2  от  25-те  вида,  срещащи  се  в  границите  на  парка,  са 
силно уязвими поради ограниченото си разпространение и  
малочислени  популации  -  I.  alpestris  и  T.  hermanni. 
Според   Цанков   и   кол.   (2014)   H.   arborea   също   е 
застрашена,   съдейки   по   рядкостта   и   в   подходящи 
местообитания,   но   причините   за   това   са  неизвестни. 
Съгласно   тези   автори   и   според   нашите   наблюдения, 
основни   заплахи   за   групата   са   засушаването   (вкл. 
пресушаване   на   водни   обекти   от   човека),   пожарите, 
трафика  на  МПС,  директно  преследване  от  човека  и 
зарибяване. 

Няма 

-   Подсигуряване   на   постоянен 
вток  във  водоема  под  х.  Алеко, 
където е (ре)интродуциран видът 
I. alpestris; 
-Ограничаване на сечите в 
околопарковата територия; 
- Изграждане на система за 
пожаронаблюдение и 
известяване; 
-  Популяризиране  на  групата  и 
природозащитния статус на 
отделните видове сред 
посетителите на Парка 
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Птици ++ 
и 

+++ 

Средна     до     висока     степен     на     уязвимост     за 
орнитофауната  на  парка.  Силно  уязвими  са  видове 
птици с ограничени и изолирани местообитания, както 
и   видове   с   ниски   и   намаляващи   числености   през 
последните       години.       Спрямо       антропогенното 
присъствие  и  безпокойството  са  уязвими  дневните  и 
нощни  грабливи  птици  и  то  тези  от  тях  които  са 
гнездящи или постоянни за територията на парка. 

Силно  уязвими  са  и  някои  видове  кокошеви  птици  с 
ограничено разпространение и ниска численост. 

Възникването на горски пожари, особено през 
размножителния период биха имали фатални 
последствия върху птиците и най-вече върху 
наземногнездящите видове. 

Няма   съществени 
промени 

Допълнителни          проучвания 
върху популационната 
динамика,       тенденциите       и 
лимитиращите фактори. 

 
Контрол върху туристопотока и 
особено        върху        дейности 
увреждащи   околната   среда   и 
екосистемите. 

Птици (Ловна фауна) +++ Намаляване и изчезване на популацията от планински 
кеклик през последните 10 год. 

Влошаване 
(тенденция на 
намаляване) на 
запасите за 
последните 10 
год. 

Проучване. Проучване на 
хибридизация и влиянието и 
резултатите от разселването в 
прилежащите територии на 
тракийски кеклик. 
Ограничаване на 
безпокойството и 
бракониерството. Мерки за 
минимизиране на щетите от 
хищници и от дивата свиня. 

Бозайници +++ Установените   заплахи   за   бозайната   фауна   на   ПП 
„Витоша“  могат  да  бъдат  разделени  на  две  групи  – 
заплахи   с   пряко   и   заплахи   с   непряко   действие. 
Заплахи   с   пряко   действие   за   прилепната   фауна, 
обитаваща  пещерите  в  Боснешкия  карстов  район  са 
замърсяването     на     пещерите     с     органични     и 
неорганични     отпадъци,     драстичното     изкуствено 
понижаване   или   повишаване   на   водното   ниво   на 
подземните  реки  и  на  дебита  на  карстовите  извори  в 

Засилената 
образователна    и 
пропагандатор-ска 
дейност сред 
местното   населе- 
ние   са   намалили 
до  известна 
степен   
незакон-ния лов,
  но 

Продължаване   на   дейностите, 
свързани     с      обучението     и 
квалифика-  цията  на  парковата 
охрана. Засилване на 
пропагандаторската 
работа сред местното 
население.      Изработване      на 
информационни       табла       за 
повишаване    информираността 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 

26 
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 

следствие  на каптиране или  изпомпване  на  подземни 
води, унищожаване или промяна на пещерната среда в 
следствие   на   промяна   на   подовия   субстрат   или   в 
следствие   разрушаване   и   засипване   на   пещерните 
галерии, теченията на подземните реки и др. Заплахи с 
непряко   действие   за   пещерната   бозайна   фауна   са 
безпокойството       и       промените       в       пещерния 
микроклимат,  настъпили в  резултат  на  отварянето  на 
изкуствени  входове,  което  често  води  до  засушаване 
на пещерата от една страна, а от друга осветлението и 
многото    посетители   са   причина    за    промяна   на 
температурния режим и газовия състав на подземната 
атмосфера. 
Основна     заплаха     за     прилепите     в     района     е 
унищожаването   на   убежища.   Част   от   прилепите 
обитават  постройки  на  границата  или  в  Природния 
парк.   За   да   се   избегне   прякото   унищожаване   на 
прилепи   или   загиването   им   при   разрушаване   на 
убежището   в   неподходящ   сезон,   всички   ремонтни 
работи   засягащи   сгради   с   убежища   трябва   де   се 
извършват   в  периодите  април  –  средата  на  май  или 
август   –   септември.   В   Парка   горско-стопанските 
мероприя- 
тия   трябва   да   са   съобразени   със   запазването   на 
убежищата на прилепите. По този начин ще се запази 
връзката  между  отделните  територии,  което  е  много 
важно  за  прилепите,  които  са  животни  извършващи 
миграции.   Това  е  особено  важно  при  извършващите 
се санитарнни сечи. 
Засиленият     дърводобив     в     различни     части     на 
планината  и  извършването  на  голи  сечи  водят  до 
унищожаването   на   убежища   и   загуба   на   ловни 
местообитания на прилепите. 
Заплахи за едрите бозайници са сечите в старите гори, 

скритото брако- 
ниерство  все  още 
е   важен   фактор. 
Разработват   
се проекти,  които 
отчитат 
състоянието  на 
популациите на 
редките    и 
консервационно 
значими  видове  в 
парка. 

на туристите. Необходимо 
е провеждането на сравнителни 
проучвания на местообитания и 
видове    в    антропогенно    най- 
повлияните    райони    в    парка. 
Създаване на 
организация  на  посетителския 
поток,  така  че  да  се  сведе  до 
минимум     безпокойството     за 
видове- те, особено в местата  с 
концентрация     на      консерва- 
ционно значими видове. 
Необходимо е      предпри- 
емането на   мерки, 
ограничаващи прякото човешко 
въздействие,   като   забрана   за 
водене на курсисти по пещерно 
дело  в  пещерите,  Създаване  на 
строг    регламент    за    възмож- 
ностите     за     извършване     на 
изследователски дейности 
свързани   с   нарушаването   на 
целостта   на   пещерната   среда, 
Забрана   на   любител-   ски   и 
нерагламентиран  златодобив  в 
подземните   реки,   забрана   за 
разкриване на сметища в целия 
карстов  район  и  премахване  на 
съществуващи   такива, 
почистване       на       замърсени 
участъци  в  пещерите  в  района, 
ограничаване  на  замърсяването 
на  подземните  и  повърхностни 
води,   забрана   за   промяна   на 
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лов,    безпокойство    и    бракониерство,    водещи    до 
фрагментирането на локалните популации, инциденти 
по  пътищата,  хибридизацията  и  пресата  на  чакала  и 
скитащите   кучета   специално   при   популациите   на 
дивата котка и балканската дива коза. 

водното    ниво    на    карстовите 
извори,  забрана  за  отваряне  на 
галерии       и       тунели       към 
съществуващи подземни 
пещерни системи. 

Бозайници (Ловна фауна) + Стабилни и постоянни са популациите бл. елен, елен 
лопатар,   сърна   и   дива   свиня.   Сериозни   щети   на 
числеността на сърната нанася вълка. 

Почти не се 
забелязват 
промени. 
Популациите  са  с 
темп на 
нарастване за 
последните  10 
год. 

Ограничаване    на    пашата    и 
безпокойството.     Контрол     на 
хищниците  и скитащите кучета 
.     Възможност     за     подборен 
отстрел      за      регулация      на 
популациите  и   възстановяване 
на   нарушените   възрастови   и 
полови структури и на места от 
територията на ДГС „София“. 
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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 

1.21.2. РЯДКОСТ 

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/ 



ФАКТОРИ/ 
ЕЛЕМЕНТИ 

СТЕПЕН ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ 

ПЛАН‘1 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 

КЛИМАТ 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

ГЕОЛОГИЧЕН / ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ 
Каменни реки +++ Имат широко разпространение единствено във 

Витоша. 
Нямат ледников произход. Няма 

Пещери +++ Най-дългата пещера в България. 18 200 m картирани до 
момента. 

Да  се  охранява  достъпа  до 
тях. 

Торфища +++ Богати  на  води,  разположени  на  голяма  надморска 
височина. 

Защитени територии Няма 

Куполна планина +++ Витоша е единствената куполна планина в България. Няма Няма 

Палеовулкан +++ Витоша е единственият палеовулкан в България. Няма Няма 
Минерали +++ Редки минерали като турмалин, ахат, аметист, опушен 

кварц, десмин, титанит, гросулар и др. 
Няма Няма 

ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
Хидрохимично 
състояние 

+++ -Високопланинските      изворни      и      речни      води, 
отговарящи    на    изискванията    за    питейно-битово 
водопотребление     без     водоподготовка,     с     ниска 
електропроводност, висока прозрачност и почти липса 
на    неразтворени    вещества,    органика,    азотни    и 
фосфорни съединения, са изключителна рядкост както 
в национален, така и в световен аспект; 
-Рядкост са и карстовите извори от Босненския карст. 

-Няма данни за 
хидрохимичното  състояние  на 
водните тела в парка в План`1. 
-Констатираното   замърсяване 
с  органика  и  азот  на  водните 
тела  по  границите  на  парка  е 
показател    за    влошаване    на 
състоянието  им  от  източници 
на замърсяване на територията 
на парка. 

-Осигуряване  и  спазване 
на  санитарно- охранителни 
зони около 
водохващанията; 
-Недопускане  на  дифузно 
замърсяване    на    водните 
тела; 
- Пречистване          на 
отпадъчните       води       от 
всички          обекти          на 
територията на парка 
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ЛАНДШАФТ 
Ландшафт скален Специфичният   начин   на   изветряне   на   ландшафт 

+++ скален   масивен   интрузивен       е   предпоставка   за 
образуване     на     грандиозни     каменни     реки     на 
територията на ПП Витоша. 

Ландшафт горски Насаждения  с  участието  н 
+++ бреза  са  типични  и  

харак Витоша. 

а  об.смърч,  об.  бук  и  бяла Негативна   тенденция  
за терни  за  ландшафт  в  ПП горските
 ландшафти от 

смърчови гори 

ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ/ МЕСТООБИТАНИЯ 
Екосистеми и 
биотопи 
(местообитания) 

От екосистемите, които се срещат на Витоша с 
висока рядкост се отличават водните и мочурни 
екосистеми, екосистемата на субарктичните 
храсталаци, в която участват Salix lapponinum и S. 
waldsteiniana, на високопланинските храсталаци с 
Pinus mugo, както и сипейните екосистеми, 
включващи уникалните за планината каменни 
реки. В субалпийския храстов пояс на Витоша се 
среща единствената голяма и компактна 
популацията на Salix lapponinum за страната. 
Характерните за високата част каменни реки са 
резултат от специфичен генетичен процес, който 
ги отличава от каменните реки и комплекси в 
останалите наши планини. От общо 32 природни 
местообитания, включени в Приложение 1 на ЗБР 
и срещащи се в ПП Витоша, 25 типа попадат в 
категории застрашени и уязвими съгласно 
Червена книга на Р България – т.3, Природни 
местообитания. Останалите 7 местообитания от 
Приложение 1 на ЗБР са определени като 
потенциално застрашение в национален план. 
 

 Провеждане   на   регулярен
 мониторинг на състоянието 

на природните 
местообитания и прилагане 
на  мерки  за  намаляване  на 
критичните фактори, 
представляващи    опасност 
за          редките          типове 
екосистеми и 
местообитания. 
 
. 
 

В План’1 не се 
разглежда рядкост на 
екосистемите 
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РАСТИТЕЛНОСТ 
Съобщества/формации 

+++ С висока степен на рядкост се определят растителните 
съобщества,  свързани  с  приоритетни  за  опазване  и 
застрашени природни местообитания. В субалпийския 
пояс   с   висока   степен   на   рядкост   са   силикатните 
алпийски     и     бореални     тревни     съобщества     и 
субалпийските   съобщества   на   Salix   lapponum   и   S. 
waldsteiniana. В иглолистния пояс в тази категория на 
рядкост   попадат   смърчовите   гори   върху   торфени 
субстрати и брезови съобщества с естествен произход, 
в буковия пояс – горите с участие на тис и планински 
явор,   крайречните   съобщества   на   бяла   елша,   в 
ксеротермния  дъбов  пояс  –  остатъците  от  смесените 
гори    на    цер    и    благун.    Останалите    растителни 
съобщества,      с      изключение      на      изкуствените 
насаждения    от    местни    и    неместни    видове    и 
пионерните горски съобщества, могат да се определят 
от средна степен на рядкост. 

В  План’1  с  висока  степен  на 
рядкост  са  посочени  скалните 
растителни  съобщества, 
буковите съобщества с подлес 
от тис, крайречните 
съобщества. Със средна степен 
са      отличени     тревните      и 
храстови  съобщества,  старите 
иглолистни гори. 

Провеждане   на   регулярен 
мониторинг на състоянието 
на природните 
местообитания и прилагане 
на  мерки  за  намаляване  на 
критичните  фактори, 
представляващи    опасност 
за          редките          типове 
растителни съобщества. 

Горскодървесна растителност 
Широколистни 
гори 

++ - Чистите и с преобладание   на бук насаждения (1221 
ха) други широколистни (732 ха), в т.ч. от бреза, габър 
и трепет-лика са комбинация характерна за условията 
на  парка  и  често  срещана  в  останалите  български 
планини 

Иглолистни гори ++ -Чисти  и  смесени  с  преобладание  на бял  бор гори  са 
1507 ха; 
-Чистите и смесени с преобладание на смърч гори са 
1215   ха   -   специфичен   хабитат   от   европейската 
класификация за Централно Рило-Родопския масив; 
-Малко  по  площ  белмурови  гори  в  Парка  (76ха)  - 
специфичен хабитат 
-Смесените  иглолистни  гори  без  преобладание  на 
определен вид са 335 ха. 

-Опазване  на  горите  от 
незаконна сеч. 
 
-Своевременно  извеждане 
на         предвидени         със 
специализираните   планове 
и  проекти    сечи,  съгласно 
насоките  на  План‘2  в  т.ч. 
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санитарни и отгледни сечи, 
с       оглед       ограничаване 
разпространението, и 
превенция   от   появата   на 
болести   и   вредители,   от 
една  страна,  и  от  друга  на 
едроплощни          природни 
увреждания          (снеговал, 
ветровал, лавини и др.) 

Чисти   и   Смесени 
горски култури 

+ Широко  разпространени  екосистеми,  както  в  парка 
(бялборовите  и  черборовите  култури  са    върху  2691 
ха), така и в национален и в междунаароден план 

Издънкови 
широколистни гори 

+ В парка са преобладаваща компонента – върху 7270 ха 
(46.5% от залесената площ на ПП). 

ФЛОРА 
Нисши растения 
Водорасли 
Лишеи + Лишеите са с много обширни ареали и 

консервационно значимите видове са малко 
Не Допълнителни   проучвания 

на разпространението им 

Гъби 
+ + + В парка са установени 72 вида 

с консервационно значение. 70 вида от Червения 
списък на гъбите в България и 2 редки вида за Европа 

Не е правена 
оценка в План‘ 1 

Необходимо е да 
продължат 
проучванията на 
консервационно 
значимите видове, 
както и да се 
провежда 
мониторинг на 
известните видове 
със съвременни 
данни за 
находищата. 
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Висши растения 
Мъхове +++ Мъховата флора се характеризира с голям брой редки 

и застрашени видове мъхове 
няма Дългосрочен мониторинг 

на състоянието на 
популациите на 
консервационно значимите 
видове мъхове и техните 
местообитания 

Висша флора +++ Броят на консервационно значимите видове в парка е 
голям.   Само   българските   ендемити   са   21   вида. 
Няколко   вида   имат   находища   само   на   Витоша   в 
България. В Червената книга са включени 44 вида от 
флората  на  Витоша,  Защитени  от  ЗБР  са  21  вида,  43 
вида  са  защитени  от  конвенцията  CITES,  3  вида  са 
защитени от Директива 92/43 ЕС и 1 вид е защитен от 
Бернската конвенция 

Няма в План‘1 Мониторинг на 
състоянието на 
популациите на 
консервационно значимите 
видове и техните 
местообитания 

Лечебни растения ++ В планината се срещат 3 балкански ендемита(Angelica 
pancicii  -Балканска  пищялка;  Alchemilla  bulgarica  - 
Българско   шапиче;   Potentilla   palustris   -   Мочурен 
очиболец) и 1 (Salix pentandra – петтичинкова върба) 
реликт.    Един    вид    е    критично    застрашен    (Salix 
pentandra   –   петтичинкова   върба),   8   са   уязвими 
(Angelica   pancicii   -    Балканска   пищялка;    Drosera 
rotundifolia    –    Росянка;    Anacamptis    pyramidalis    - 
Анакамптис обикновен; Orchis laxiflora - Редкоцветен 
салеп;   Orchis   ustulata-   Салеп   опърлен;   Alchemilla 
bulgarica  -  Българско  шапиче;  Potentilla  palustris  - 
Мочурен  очиболец;  Atropa  belladona  -  Обикновено 
лудо   биле   )   и   5   са   застрашени   (Taxus   baccata   - 
Обикновен тис; Galanthus elwesii - Елвезиево кокиче; 
Gentiana   lutea   ssp.   symphyandra   -   Тинтява   жълта; 
Gentiana   punctata   -   Тинтява   петниста;   Menyanthes 
trifoliata - Водна детелина) 

За     5     от     консервационно 
значимите    видове    са    взети 
мерки     за     подпомагане     и 
възстановяване на 
популациите им. 

Ежегоден   мониторинг   на 
популациите  на  редките  и 
защитени лечебни 
растения. 
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ФАУНА 
Безгръбначни животни 
ПП „Витоша“ +++ Пещерните видове безгръбначни не са с много плътни 

популации.  Има  вероятност  голяма  част  от  видовете 
да са с много рядка срещаемост в пещерите. 

Непрекъснато се добавят нови 
видове. 

Задълбочаване на 
изследванията и 
използване    на    различни 
методи  за  установяване  на 
редките видове. 

ПЗ Пещера 
„Духлата“ 

Няма данни за пълния видов състав на безгръбначната 
фауна.  Територията  осигурява  достатъчно  добра база 
за стабилизиране на популациите на редките видове. 

Непрекъснато се добавят нови 
видове. 

Задълбочаване на 
изследванията. 

Гръбначни 
животни 
Риби +++ Територията  на  парка  са  регистрирани  9  вида  риби. 

Два вида (дъгова пъстърва и сивен) са интродуцирани 
видове. Балканската пъстърва и главоча са глациални 
реликти.  Маришката  мряна  и  балканския  щипок  са 
балкански ендемити. Гловочът е български ендемит. 3 

Намаляване на видовия състав 
и числеността на популациите 
на рибите в парка. 

Строги  мерки  за  защита  и 
опазване. 
Контрол    и    санкции    при 

вида са международно защитени. 2 вида са защитени 
съгласно  закона  за  биологичното  разнообразие.  Един 
вид е включен в Червена книга на България. 

констатирани нарушения. 

Земноводни и 
влечуги 

++ 3 вида - I. alpestris, H. arborea и T. hermanni са редки 
за Парка. 

Няма Проучване 
разпространението и 
динамиката на 
популациите  на  H.  arborea 
с         цел         установяване 
тенденции   в   изменението 
на     числеността     им     и 
причини за това. 

Птици + и ++ Степента на рядкост на орнитофауната на територията 
на  парка  се  определя  като  ниска  до  средна.  Липсват 
видове     които    да     се    спещат    приоритетно    на 
територията   на   парка.   Орнитофауната   в   съседни 
райони и паркове е сходна. Като редки за територията 
на  страната  се  определят  видове  гнездещи  в  парка  с 

Без промени Опазване      на      гнездови 
находища. 
Допълнителни проучвания. 
Установяване   и   опазване 
на       местообитания       на 
консервационно     значими 
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ниски       популационни       числености,       изискващи 
специфични екологични фактори на средата. 

Редки за Европа са видовете в Директива 2009/147 за 
опазване на дивите птици, от които на територията на 
парка се срещат 77 вида (32,4%). 

видове. 
Реинтродукция на 
изчезнали редки видове. 

Бозайници ++ Територия със средна степен на концентрация на 
консервационно   значими   хабитати,   съобщества   и 
видове.   Повечето   видове   освен   на   територията  на 
парка са разпространени в подходящи местообитания 
и на други места в страната. 
Голяма част от националните популации на Снежната 
полевка и Балканската дива коза са на територията на 
парка. 

Отчитане   на   значимостта   на 
територията     на     парка     за 
съществуването     на     голяма 
част         от         националната 
популация     на     Балканската 
дива коза и Снежната полевка. 
Реинтродукция   на   индивиди 
на  Балканската  дива  коза  от 
Пирин      и   Родопите,   с   цел 
запазване     стабилността     на 
популацията.     Реинтродукция 
на индивиди   на 
консервационно  значимия  вид 
Европейски         лалугер         и 
провеждане   на   мероприятия, 
свързани      с      опазване      на 
местообитанията  му. 
Отчитане  на  стабилността  на 
популациите хищните 
бозайници. 

Провеждане на 
целенасочени  мероприятия 
за опазване на 
местообитанията и 
популациите  на 
консервационно  значимите 
видове Европейски 
лалугер, дива котка, златка, 
пъстър пор, кафява мечка и 
видовете    балкански 
ендемити-  Балканска  дива 
коза   и  глациални  реликти 
–         Снежна         полевка, 
обитаващи  територията  на 
парка. 

Ловна фауна ++ Повечето птици и бозайници от ловната фауна се 
срещат и в други части от нашата страна и Евразия 

Няма Ограничаване на 
безпокойството 
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чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 
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СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока 

ФАКТОРИ/ ЕЛЕМЕНТИ СТЕПЕН ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ - 

ПЛАН‘1 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 

КЛИМАТ 
Вегетационен период ++ Повишаването    на    средногодишните    температури    на 

въздуха  на  територията  на  ПП  „Витоша“  ще  доведе  до 
удължаване  на  потенциалния  вегетационен  период  и  ще 
увеличи  сумата  от  ефективните  температури  през  този 
период.   По-високите   температури   на   въздуха  могат   да 
доведат   до   намаляване   на   репродуктивния   период   на 
растенията. 

Приложение   на   мерки   за 
адаптация към 
климатичните промени. 

ГЕОЛОГИЧЕН/  ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ 
Каменни реки +++ Естествен геоморфоложки обект, образуван при 

специфичния начин на изветряне на сиенити и монцонити. 
Няма Няма 

Пещери + + + Естествено    образувани    във    варовици    и    доломити    – 
Боснешки карстов район. Пещерите не са облагородявани. 
Единствените    промени   във    вида    им    са   свързани   с 
разширяване на някои от входовете и затварянето им с цел 
защита. 

Няма Да  продължи  изследването 
и картирането им 

Куполовидната   форма   на 
планината 

+ + + Уникалната  форма  на  планината  се  дължи  на  тектонски 
процеси. 

Няма Няма 

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ 
Хидрографска  мрежа 

Речна мрежа + Реките  и  водоизточниците  в  Природен  парк  ”Витоша”  са 
свързани   с   водохващания,   водопроводи,   резервоари   и 
събирателни  деривации  за  прехвърляне  на  води  от  едно 
поречие в друго, с комплексните водностопански системи 
на яз.Студена, яз.Искър и яз.Бели Искър. 
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Езера + Съществуват  редица  данни,  че  в  недалечно  минало  на 
Витоша  е  имало  езера.  Техните  очертания  все  още  се 
забелязват     в     долините     на     реките     Палакарийска, 
Железнишка,   Боянска   и   Владайска.   Езера   е   имало   в 
местността    “Казана”,    над    “Каменното    здание”    и    в 
местността  “Сакън  дупка”  под  връх  Сива  грамада.  Най- 
голямото   от   тях   е   Сухото   езеро   във   водосбора   на   р. 
Мътница.  То  е  било  използвано  при  железодобиването, 
започнало преди около 400 години, след прекратяването на 
което езерото е пресъхнало. 

Езерата ще регулират 
речния отток. 

 
Възстановяване на езера. 

Извори + + + 
Повърхностни води 

Речен отток + Поради изградените водохващания силно е нарушен както 
годишния отток, така и вътрешногодишното разпределение 
на речния отток. 

По     време     на     лятното 
маловодие          значително 
намалява минималния 
отток . 
През месеците април и май 
да   се   предвидят   по   5-10 
дена, в които 
водохващанията      да      не 
работят, така че в реките да 
протича   целият   естествен 
отток   за   подобряване   на 
състоянието на ценозата по 
време       на       пролетното 
пълноводие 

Подземни води + + + При  съпоставката  на  данните  за  общите  експлоатационни 
ресурси (307,8 l/s) с тези за общата настояща експлоатация 
(около 45,0 l/s), се вижда, че за момента подземните води 
на   територията   на   Природен   парк   „Витоша”   не   са 
застрашени  от  свръх  експлоатация.  Около  водовземните 
съоръжения  има  изградени  санитарно  -охранителни  зони 
(СОЗ) с обща площ възлизаща на 1 590 799 m2 (по данни за 
27 водовземни съоръжения). 

Да се  осъществява 
адекватен мониторинг и 
контрол   за   запазване   на 
съществуващото 
състоянието. 
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ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
Хидрохимично състояние 
по показатели 

+ + + От около 40 извора на територията на парка, водите на 33 
се  използват  за  питейно-битово  водопотребление.  Те  са 
хлоридно-хидрокарбонатни   калциеви,   естествено   ултра 
пресни и меки, често с твърдост по-малка от 1 мгекв. Дм-3. 
-Всички  водни  тела  от  категория  „реки“  в  парка  са  с 
естествен произход и въпреки интензивните водохващания 
поддържат висока степен на естественост. 
Съществуващите   езера   в   миналото,   обаче   са   загубили 
естествения си произход. 
-Заустването     на     непречистени     отпадъчни     води     в 
естествените  водоприемници,  в  съчетание  с  повишените 
водохващания  и  отклонения  на  водни  маси  от  тях  чрез 
деривационните    системи    Владая,    Палакария    и    др., 
застрашава тяхната естественост. 

-В  План`1  липсва 
каквато и   да  е 
информация   
за хидрохимичното 
състояние  на 
водните   тела,   но 
установените 
повишени 
стойности за БПК5 
и азотни форми 
представлява 
съществена 
заплаха    
за естествеността   
на речните     
и 
езерните водни 
тела; 
-Карстовите води 
също   имат 
специфичен 
естествен химичен 
състав, но тяхното 
подхранване   
се осъществява 
главно   от   водите 
на р. Струма, 
която трябва да се 
опазва   от 
замърсяване,  за  да 
не     се     застраши 
естествеността   на 
карстовия отток. 

-Категорична    забрана    за 
заустване  на  непречистени 
отпадъчни  битово-фекални 
води  в  естествените  речни 
водни тела без 
пречистване. 
-Създаване   на   санитарно- 
охранителни    зони    около 
карстовите извори Врелото, 
Живата  вода,  Попов  извор, 
извора в Чуйпетлово и др. 
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pH + + + Течащите    водни    тела    са    в    отлично    състояние    по 
киселинност  по  границите  на  парка,  но  преобладаващата 
част от каптираните извори за чешми се характеризират с 
кисели  води,  рН  варира  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  (6,24  до  6,38  рН  единици)  („Меча 
поляна“, „Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и др.). 

Няма данни  за 
киселинност на 
водните   тела  
на територията 
 на парка  в
  план1, 
поради    което    не 
могат  да   
се установят 
тенденции. 

Да не се захранват чешми с 
води,     неотговарящи     на 
изискванията   за   питейно- 
битови цели; 
-       Да       се       извършва 
мониторинг върху 
състоянието     на     водите, 
които     се     подават     без 
водоподготовка  за  питейни 
нужди. 

N-NH +  и N-NO - 
4 3 + + С  амониев  азот  са  замърсени  над  нормата  за  „добро“ 

състояние  47  %,  а  с  нитратен  азот  71  %  от  изследваните 
водни  тела,  което  е  резултат  от  антропогенния  натиск  на 
територията    на    парка    и    застрашава    естествения    им 
химичен състав. 

Няма     данни     за 
съдържание        на 
азотни  форми  във 
водните    тела    на 
територията        на 
парка в План1. 

-Пречистване на 
отпадъчните води 

БПK5 + + Водата  в  88  %  от  изследваните  контролни  пунктове  не 
отговаря  на  изискванията  за  „добро“  състояние  по  БПК5, 
което е  резултат  от  заустване  на  непречистени  отпадъчни 
битови    води    от    обектите        в    парка    и    застрашава 
естествеността на водоприемниците. 

Няма данни  за 
органично 
замърсяване  
на водните 
 тела на 
територията на 
парка в План1. 

-Локално   пречистване   на 
отпадъчните води в парка 

ХИДРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
Екологично   състояние   на 
лотичните   водни   тела   – 
Биотичен индекс, 
характеризиращ  качествата 
на водите 
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ПОЧВИ/ПРОЦЕСИ 
Замърсяване на почвите с 
тежки метали 

+++ Резултатите  от  провеждания  мониторинг  на  почвите  на 
територията  на  Парка  показват,  че  няма  замърсяване  с 
тежки метали и металоиди 
в органичния почвен хоризонт; 
- Извършените изследвания през 2015 г. на почвите от ски 
писта „Витошко лале и контрола планинско ливадна почва 
също потвърждават, че няма замърсяване на почвите с тежки 
метали и металоиди 

Няма 

Замърсяване  на  почвите  с 
нитрати 

Очакват се резултати от анализите 

Обедняване на почвата 
ЛАНДШАФТ 
Природни ландшафти +++ Степента  на  естественост  на  природните  ландшафти  се 

оценява  като  висока.  Устойчивостта  на  тяхната  структура се    
определя    от    процесите    на    самоорганизация    на 
ландшафта. 

Тенденция  спрямо 
План‘1 е 
намаляване 
площта на 
естествените ландшафти 

Антропогенни ландшафти + Степента на естественост на антропогенните ландшафти се 
оценява  като  ниска.  В  тях  преобладава  антропогенната 
намеса,   която   в   преобладаващата   част   от   случаите   е 
драстична,   без   търсене   на   съвместимост   с   ландшафта. 
Наличието   на   антропогенни   и   абиотични   явления   и 
процеси        -        пожарища,        ски        писти,        влекове 
строителство(сгради,     заслони     и     др.)     -     нарушават 
естествеността и устойчивостта на   ландшафта, нарушават 
обемно-пространственото    и    визуално    възприемане    на 
естествените природни ландшафти, 
намаляват неговите естетически качества и възможност за 
самовъзобновяване. 

Тенденция за 
влошаване на 
естетическите качества
 на 
ландшафта, независимо
  от 
усилията за 
подобряване  от страна  
на  ДПП  на състоянието
 на 
туристическата 
инфраструктура 

Антропогенни ландшафти 
– бивши каменни кариери 

+ Значим  брой  по  югозападната  граница  на  парка.  Липсата на 
дейности по рекултивация може да доведе до срутища и 
пропадане на скални маси. 

Ограничаване   на   достъпа до         
старите          минни изработки;    
изготвяне    на проекти  за  
рекултивация  и изпълнението им. 
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ЕКОСИСТЕМИ И 
БИОТОПИ/ 
МЕСТООБИТАНИЯ 
Степен на естественост 
Екосистеми и биотопи 
(местообитания) 

+ 
++ 
+++ 

С     висока     степен     на     естественост     се     отличават 
екосистемите,      които      включват      местообитания      от 
Приложение 1 на ЗБР. 
Със     средна     степен     на     естественост     са     тревните 
местообитания на просеките и горските култури от местни 
дървесни видове. 
С ниска степен на естественост са вторичните екосистеми 
на горски култури от неместни дървесни видове. 

Не са 
регистрирани 
съществени 
изменения по 
показател 
естественост  за 
периода на 
действие на 
План‘1. 

Определяне   на   зони   със 
строг режим на опазване за 
съхранение    на    редки    и 
консервационно      значими 
местообитания    с     висока 
степен на естественост. 
Възстановяване на 
природни  местообитания  в 
различна         степен         на 
деградация.      Мониторинг 
върху      състоянието       на 
екосистемите и природните 
местообитания,     както     и 
популациите  на  инвазивни 
и рудерални видове. 

РАСТИТЕЛНОСТ 
Съобщества/формации 
Степен  на  естественост  на 
растителността 

+ 
++ 
+++ 

С  висока  степен  на  естественост  са  коренните  горски  и 
храстови,  както  и  техните  производни  храстови  и  тревни 
съобщества,  участващи  във  формирането  на   природните 
местообитания от Приложение 1 на ЗБР. 
Със   средна   степен   на   естественост   са   производните 
дървесни,   храстови   и   тревни   съобщества,   участващи   в 
местообитания извън списъка от Приложение 1 от ЗБР 
Не са с естествен характер горските култури, особено тези 
от неевропейски иглолистни видове, напр. дуглазка и др. 

Не са 
регистрирани 
съществени 
изменения по 
показател 
естественост  за 
периода на 
действие на 
План‘1. 

Поетапно заместване на 
горските култури от 
нетипични за парка видове 
с местни. Това може да 
става в продължителен 
период от време с приемане 
на специални планове. 
2. Мерки по възстановяване 
на  пасищата  и  ливадите  и 
контрол на охрастяването и 
разрастването на 
съобществата   на   орловата 
папрат  и  възникналите  от 
самосев   млади   бялборови 
насаждения. 
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Горскодървесна 
растителност 
Степен     на     естественост 
Гори     /     Горско-дървесна 
растителност 

+ -Преобладаващата част от горските насаждения (49,2% от 
залесената  площ  на  парка)  са  със  семенен  естествен  и 
издънков  произход,  без  да  са  първични  екосистеми,  тъй 
като  преди  обявяването  на  ПП  Витоша,  особено  в  по- 
ниските  и  край-селищни  територии  са  водени  интензивни 
сечи, вкл. за разкриване на пасища за домашни животни. 
- Върху една не-голяма част от парка (кръгло 2930 ха, или 
18.7% от залесената му площ без резерватите) в естествен 
вид   е   запазена   една   представителна   част   от   горската 
растителност, в т.ч. насаждения от бяла мура и клек. 

Стари естествени гори + Като  балкански  ендемит бялата  и  мура  и  клека  формират 
специфични  хабитати,  които  следва  да  бъдат  опазвани  с 
подчертано  внимание.  Значителна  ценност  представляват 
най-старите  насаждения  и  единични  дървета  в  ПП,  както 
следва:  81-100  години:  1316  ха  (8.4%);  101-120  г  :  599  ха 
(3.8%); 121-140 г: 170 ха (1.1%); 141-160 г – 32 ха (0.2%). 

Наличие на стояща и 
лежаща мъртва дървесина 

++ Стоящата    и    мъртвата    дървесина    в    насажденията    в 
определена степен (около 10% от запаса на насажденията в 
съответния   хабитат)   е   изключително   ценен   естествен 
фактор  за  поддържане  на  биологичното  разнообразие  в 
горските хабитати. 

Горски култури + Ниска степен на естественост имат създадените култури от 
зелена   дуглазка      (19.5   ха),   от   атласки   кедър   (0.2ха), 
веймутов бор (0.2 ха), лиственица (2.7ха), сребрист смърч 
(0.4ха), евроамерикански клонове тополи (10.1 ха), червен 
дъб (28.3 ха) и др.п. 
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ФЛОРА 
Нисши растения 
Водорасли 
Лишеи + + + Висока степен на естественост отразяваща разнообразните 

местообитания 
Няма данни Запазване на 

местообитанията 
Гъби 
Макромицети + + Макромицетите   се   характеризират   с   висока   степен   на 

естественост.    Все    пак    в    резултат    на    интензивния 
туристически    поток    и    събирането    на    ядливи    гъби, 
съпроводени   със   замърсяване   с   битови   отпадъци   се 
увеличава      разпространенето      на      копротрофните      и 
рудерални видове гъби. 

Не е направена 
оценка в План‘1 

Да   се   осъществява   строг 
контрол върху 
изхвърлянето  на  битови  и 
строителни отпадъци. 

Висши растения 
Мъхове +++ Относително добре запазените местообитания и 

разнообразни микроместообитания 
няма Опазване на 

местообитанията на 
мъховете  и  мониторинг  на 
тяхното състояние 

Висша флора ++ Антропогенното  влияние  е  значително,  поради  което  се 
среща значителен брой рудерални растения в районите на 
пътищата, пътеките, ски пистите, строежите и др. 

Не е правена 
оценка 

Ограничаване   на 
антропогенните 
въздействия във 
възможните граници 

Лечебни растения ++ В голямата си част местообитаният на лечебните растения 
са естествени. Край пътища и постройки, сред пасища и 
изоставени ниви се наблюдават някои автохтонни и 
егречни видове. 

Степента на 
естественост е 
запазена 

- Ежегоден  мониторниг  на 
популациите на 
консервационно  значимите 
видове  и  следене  за  поява 
на инвазивни видове. 
-Ограничаване на 
антропогенния   натиск   по 
основните       туристически 
маршрути  в  границите  на 
парка. 
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ФАУНА 
Безгръбначни животни 
.ПП „Витоша“ +++ Видовете са пряко свързани с растителните съобщества, в 

които живеят.  Всички установени видове са автохтонни. 

ПЗ Пещера „Духлата“ +++ Всички установени видове са автохтонни. 
Гръбначни животни 
Риби ++ Наличие на два интродуцирани вида – дъгова пъстърва и 

сивен 
Намаляване 
числеността на 
интродуцираните 
видове 

Да се зарибява единствено 
с автохтонни видове риби. 

Земноводни и влечуги ++ На   територията   на   парка   е   установен   инвазивния   вид 
Trachemys    scripta.   Освен   това,   поради   близостта   на 
територията  до  голям  град,  има  съмнения  за  пуснати  от 
човека  нетипични  за  планината  видове  и  подвидове  -  T. 
graeca и V. ammodytes montandoni (Цанков и кол. 2014) 

На  практика  няма. 
В    План‘1    частта 
над  1800  м  н.в.  е 
оценена като 
висока, а под 1800 
м н.в. - като ниска. 

-Елиминиране          на 
популациите  на  Trachemys 
scripta; 
-Популяризиране   вредата 
от инвазивните видове. 

Птици +++ Висока степен на естественост. Орнитоценозите в парка в 
по-голямата си част са естествено формирани. Повечето от 
гнездящите птици са автохтонни, свързани с естествените 
горски растителни комплекси. 

Без промени Зони  със  строг  режим  на 
опазване. 

Бозайници +++ ПП „Витоша“ е територия с висока степен на естественост 
на екосистемите. Видовият състав на фауната изцяло е 
определен от типа на екосистемите. На места в резултат на 
антропогенния натиск проникват някои нехарактерни, 
синантропни видове дребни бозайници. 

В резултат на 
активни 
мероприятия, 
свързани  с 
реинтродукцията 
на  Европейския 
лалугер   и 
Балканската дива 
коза, се запазва 
естествения 
характер   на 
фауната. В 

Определяне   на   зони   със 
строг   режим   за   опазване. 
Мониторингови 
проучвания     на     видовия 
състав   и   разпространение 
на видовете бозайници. 
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резултат   на 
засиленото 
строителство   е 
регистрирано 
проникването   
на синантропни 
видове дребни 
бозайници  като 
домашната  мишка 
и сивият    плъх. 
Унищожаване  на 
естествените 
местообитания   на 
видовете, води до 
промяна    във 
видовия  състав  на 
съобществата   
от дребни 
бозайници. 

Ловна фауна +++ Видовият  състав  съответства  на  естествения  ландшафт  на 
Витоша.  Изключение  правят  елена  лопатар  и  муфлона, 
които са реаклиматизирани видове за нашата страна. 

Няма Ограничаване на 
безпокойсвото и в по-малка 
степен  пашата  на  домашни 
животни на територията на 
парка. 
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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 

1.21.4. ТИПИЧНОСТ 

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/ 
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1.21.4. Типичност 
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока 

ФАКТОРИ/ 
ЕЛЕМЕНТИ 

СТЕПЕН ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ - 

ПЛАН‘1 

НЕОБХОДИМОСТ 
ОТ МЕРКИ/ 

ПРЕПОРЪКИ 

КЛИМАТ 
Планински климат и 
неговите микро- 
разновидности 

+++ Планинският    климат    и    неговите    разновидности    са 
типични   за   високите   част   на   Витоша.   За   Витоша   са 
характерни    общите    закономерности    на    планинския 
климат в разпределението на климатичните елементи, но 
се     наблюдават    и    някои    специфики.    Планинският 
климатичен район се отличава със специфични стойности 
и  състояние  на  климатичните  елементи,  но  и  с  техния 
особен денонощен, сезонен и годишен ход. Така Витоша 
създава  условия  за  формирането  на  типичен  планински 
климат,   отличаващ   се   с   ниски   температури,   по-слабо 
атмосферно    налягане,   по-ниска    интензивна    слънчева 
радиация, по-обилни валежи, по-силни валежи, ветрове и 
по-продължително  снегозадържане.  Пролетта  е  типично 
по-хладна    от    есента,    а    годишните    максимални    и 
минимални  температури  на  въздуха  закъсняват  с  около 
един месец. Така например, максималните температури на 
въздуха за ст. вр. Черни връх се наблюдават вместо през 
м.  юли  през  м.  август.  Минималните  температури  през 
годината за станцията съвпадат с минимума за страната - 
през м. януари. 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


ГЕОЛОГИЧЕН/  ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ 
Каменни реки +++ Типични форми на релефа за Витоша. Няма Няма 
Пещери ++ Най-дългата пещера в България Продължава 

картирането и. 
Няма 

Куполовидната  форма  на 
Витоша. 

+++ Единствената куполна планина в България. Няма Няма 

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ 
Хидрографска мрежа 

Речна мрежа + + В резултат на изградените хидротехнически съоръжения 
са настъпили известни морфологични изменения в 
речната мрежа. 

Контрол за недопускане 
на   нови   изменения   в 
речната мрежа. 

Езера + Естествените езера са напълно пресушени. Възстановяване 
естествените езерата. 

Извори + + + Не са засегнати от антропогенната дейност. 
Повърхностни води 

Речен отток + + В  резултат  на  антропогенната  дейност  и  климатичните 
промени   са   налице   количествени   изменения   в   речния 
отток и неговия режим 

Изграждане  на  ХМС  за 
наблюдение  на  речния 
отток    и    контрол    на 
използването му. 

Подземни води + + + Не са подложени на антропогенна дейност по отношение 
на тяхното ниво и дебит. 

Мониторниг  и  контрол 
за запазване на 
естественото им 
състояние. 

ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
Хидрохимично състояние 
по показатели 

+ + + ПП  “Витоша”  е  богат  на  високопланински  изворни  и 
речни  води с  ниска  минерализация,  електропроводимост, 
органика и неразтворени вещества и висока наситеност с 
кислород. 
-Характеризира    се    и    с    наличието    на    Боснешките 
карствови  извори  и  подземни  реки,  които  имат  типично 
висока неутрализираща способност,   електропроводимост 
и    твърдост,    и    ниска    киселинност,    поради    високо 
съдържание на алкализиращи йони. 

Няма никаква 
информация  за 
химичния    състав    на 
водните  компоненти  в 
парка в План`1, но има 
доказателства   в 
литературата, че 
подхранването на 
карстовите     води     се 
извършва  с  водите  от 

Контрол върху 
дифузните     източници 
на      замърсяване      на 
водните         тела         и 
пречистване на 
отпадъчните    води    от 
точковите   замърсители 
на територията на парка 
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водосбора        на        р. 
Струма,          а          яз. 
“Студена” е замърсен с 
органика   и   азот   над 
нормите за 
“добро”състояние, 
което  
застрашава типичния
 състав на 
тези водни тела. 

БПК5 + Не   е   типичен   показател   за   високопланински   изворни, 
течащи или карстови води 

В          рамките          на 
подготовката на План2 
са установени 
повишени     стойности 
за   БПК5    за   88   %   от 
изследваните       водни 
тела,     което     не     е 
типично. 

Локално      пречистване 
на    всички    отпадъчни 
води,     генерирани     от 
обектите на 
територията на парка. 

Амониев и нитратен азот + Не  са  типични  показатели  за  високопланински  изворни, 
течащи или карстови води 

В          рамките          на 
подготовката на План2 
са установени 
повишени     стойности 
за   амониев   азот   над 
нормата    за    „добро“ 
състояние  в  47  %,  а  с 
нитратен  азот  71  %  от 
изследваните       водни 
тела,     което     не     е 
типично. 

Локално      пречистване 
на    всички    отпадъчни 
води,     генерирани     от 
обектите на 
територията на парка. 
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ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ( МЕСТООБИТАНИЯ) 
Степен на типичност + 

++ 
+++ 

С  висока  степен  на  типичност  са  водните  и  мочурни 
екосистеми   (еутрофни   езера   и   планински   торфища); 
скалните  и  сипейни  екосистеми,  субалпийските  тревни 
местообитания,  хигрифилните  местообитания  на  високи 
треви  порай  водните  течения,  храстовите  и  естествените 
горски екосистеми. 
Със     средна     степен     на     типичност     са     тревните 
местообитания     в     по-ниските     части     на     парка     и 
полуестествените горски местообитания. 
Нетипични    са    горските    култури    и    антропогенните 
екосистеми. 

РАСТИТЕЛНОСТ 
Съобщества/формации 
Степен на типичност + 

++ 
+++ 

С     най-висока     степен     на     типичност     са     оценени 
торфищните   съобщества,   съобществата   на   лапландска 
върба  и  ерикоидните  храсталаци,  субалпийските  тревни 
съобщества,   естествените   иглолистни   и   широколистни 
горски  съобщества,     хазмофитните  тревни  съобщества, 
хигрофилните    съобщества    на    високи    треви    покрай 
водните течения и др. Ливадите и пасищата в по-ниските 
части на парка са с по-ниска степен на типичност, т.к при 
формирането  и  развитието  им  в  миналото,  съществена 
роля      е      изиграла      човешката      дейност,      главно 
животновъдството. Като нетипични могат да се определят 
горските   култури   с   неместни   видове   и   рудералните 
съобщества покрай пътища и населени места. 

Горскодървесна растителност 
Чисти         и         смесени 
насаждения   от   бял   бор, 
смърч, бук 

++ Със средна степен на типичност се оценяват  чистите и 
смесени насаждения от бял бор, смърч, ела и бук 
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Култури от местни и 
чуждоземни  видове 

+ -Със слаба степен на типичност са изкуствените 
насаждения /култури/ от местни видове, които възлизат на 
8,6% от залесената площ на парка. 
-Нетипични  за  този  природен  комплекс  са  културите  от 
чуждоземни видове 0,34 % от залес. площ на парка. 

Стъблен и 
дендрохроноличен анализ 
ФЛОРА 
Нисши растения 
Водорасли 
Лишеи +++ Характерът  на  лихенофлората  съответства  на  различните 

местообитания в парка 
Не Допълнително 

проучване  на 
разпространението  
на видовете, известни 
само от Витоша 

Гъби 
Макромицети +++ Установените видове макромицети на територията на 

парка са типични и характерни за изследваните 
местообитания. 

Не е правена оценка в 
План‘1 

Провеждане на 
мониторинг  на 
състоянието.Опазване 
на типичните 
местообитания в Парка. 

Висши растения 
Мъхове +++ Относително добре запазените местообитания и 

разнообразни микроместообитания 
няма Опазване на 

местообитанията        на 
мъховете и  мониторинг 
на тяхното състояние 

Висша флора ++ Част   от   територията   е   с   изменени   местообитания   от 
антропогенната  дейност,  а  в  някои  части  е  относително 
запазен естествения флористичен състав 

Не е правена оценка в 
План‘1 

Запазване естествения 
характер  на 
местообитанията на 
растенията, доколкото 
това е възможно 
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Лечебни растения +++ Управлението  на  ПП  Витоша  взима  мерки  за  опазването 
на    консервационно    значимите    лечебни    растения    и 
местообитанията    им.    Видовете    Gentiana    lutea    ssp. 
symphyandra - Тинтява жълта; Gentiana punctata - Тинтява 
петниста;    Salix   pentandra    –    петтичинкова    върба    са 
включени   в   НСМБР.   Възстановена   е   популацията   на 
Galanthus  elwesii  –  елвезиево  кокиче,  за  което  имаше 
данни от литературата и хербариумите, че се е срещало на 
Витоша    в    района    над    Бояна.    Възстановени    са    и 
находищата  на  Menyanthes  trifoliatа  –  водна  детелина  и 
Drosera       rotundifolia       –       Кръглолистна       росянка. 
Подпомогнати   са   популациите   на   Salix   pentandra   – 
петтичинкова върба, Taxus baccata – тис и Gentiana lutea 
ssp. symphyandra - жълтата тинтява 

Местообитанията  на 
консервационно 
значимите  лечебни 
растения имат своя 
типичен облик. 

Да    продължи 
мониторинга  на 
видовете от   НСМБР, 
като се   добави  и 
ежегоден  мониторинг 
на 
новоинтродуцираните 
видове. 

ФАУНА 
Безгръбначни животни 
ПП „Витоша“ +++ Безгръбначната  фауна  е  пряко  свързана  с  растителните 

съобщества и е характерна  за тази част на страната. 
ПЗ Пещера „Духлата“ + Голяма   част   от   троглобионтните   видове   са   типични 

единствено за пещерата, която обитават 
Гръбначни животни 
Риби ++ 7 от установените 9 вида риби са типични за природните 

сладководни местообитания в парка 
Намаляване на 
видовото разнообразие 
и числеността на 
популациите 
сладководни риби. 

Запазване  на 
благоприятни 
екологични   условия   и 
на естествената 
ихтиофауна. 

Земноводни и влечуги +++ Разпространението    на    видовете    и    числеността    на 
популациите     им     са     типични     за     планински     и 
високопланински територии. 

Промяна  от  средна  на 
висока, вероятно 
техническа   грешка   в 
План 1 

Няма 

Птици +++ Средна до висока степен на типичност на орнитофауната 
в  парка.  Характерни  са  типичните  горски  съобщества, 
както    и    орнитокомплексите    във    високопланинския, 
субалпийски пояс. 

Без промени Ограничаване 
антропогенизирането, 
строителството и 
промени в ландшафта. 
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Бозайници +++ Бозайната  фауна  на  територията  на  парка  е    от  горски 
мезофилен тип, каквато се среща и в други планини у нас. 
Срещат   се   видове,   типични   за   мезофилните   смесени 
широколистни     (водна     земеровка     сънливци,     горска 
полевка, жълтогърла горска мишка, черен пор)  и смесени 
широколистни-иглолистни     гори     (най-много     видове 
бозайници-10   вида).   В   иглолистните   гори   се   срещат 
постоянно      мечката,      вълкът,      лисицата,      златката, 
къртицата, катерицата, трите вида копитни; по-рядко там 
проникват  язовецът  и  дивата  котка.  В  клековите  гори  е 
формирана ценоза, в която участват 
кафявата горска полевка, жълтогърлата 
горска  мишка,  голямата  и  малката  кафявозъбки,  заекът, 
дивата коза, бялката, 
невестулката,  а  хищниците  и  копитните  са  постоянни 
обитатели. 
Скалните  масиви  са  типични  местообитания  на  много 
петрофилни видове като Снежната полевка и Балканската 
дива коза. 

Не са регистрирани. Мониторинг на 
съобществата от 
бозайници,    обитаващи 
типичните       за       тях 
местообитания. 

Ловна фауна ++ Добре    са    представени    типичните    видове    птици    и 
бозайници.  Ловната  фауна  е  сходна  с  тази  от  другите 
наши високи планини. 

Процес на 
реаклиматизация       на 
дивата  коза  (сега  вече 
защитен     вид     но     с 
възможност за лов при 
определени условия) 

Ограничаване на 
безпокойството  и  в  по- 
малка степен пашата на 
домашни животни. 
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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 

1.21.5. РАЗМЕРИ 

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/ 
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СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока 

ФАКТОРИ/ 
ЕЛЕМЕНТИ 

СТЕПЕН ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ - 

ПЛАН‘1 

НЕОБХОДИМОСТ 
ОТ МЕРКИ/ 

ПРЕПОРЪКИ 

КЛИМАТ 
Планински     климат     и 
неговите микро- 
разновидности 

+ + ПП „Витоша“ е с достатъчни размери за представителност 
в климатично отношение. 
В хипсометрично отношение, планината Витоша попада в 
нископланинския   (12   %),   среднопланинския   (62   %)   и 
високопланинския (26 %) пояс: 
Нископланински  пояс  (от  700  до  1100  -  1200  м.н.в.)  – 
характеризира се с годишна сума на валежите до 700 мм и 
средна   годишна   температура   18°С.   Средната   годишна 
температурна     амплитуда     е     21     -     22°С.     средната 
продължителност на зимата е около 4 месеца. 
Среднопланински   пояс   (от   1100   –   1200   до   1900)   – 
характеризира     се     със    значително    увеличаване     на 
годишната  сума  на  валежите,  достигайки  до  1060  мм. 
Средната  годишна  температура  на  въздуха  се  понижава 
значително   -   4°С.   Средната   годишна   амплитуда   на 
температурата    на    въздуха    е    по-ниска    от    тази    в 
нископланинската      част:      18      -      21°С.      Средната 
продължителност на зимата се увеличава и достига 4 – 5 
месеца.   Устойчивото   задържане   на   температурата   на 
въздуха  над  10°С  настъпва  в  края  на  м.  май.  Средната 
годишна относителна влажност на въздуха е 79%. 
Високопланински (субалпийски) пояс (между 1900 и 2290 
м.н.в.)  –  обхваща  безлесните  открити  терени  и  билните 
части на планината. Билната част на Витоша се отличава 
като едно от местата с най-висока влажност в България - 
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средната годишна сума на валежите достига 1170 мм (ст. 
Черни    връх    1000    –    1200    мм).    Средната    годишна 
температура    на    въздуха    е    ниска    0,3°С.    Малки    са 
стойностите и на средната годишна амплитуда на въздуха 
– 16 - 17°С. Продължителността на зимата е 5 – 6 месеца 
над 2000 м.н.в. 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

ГЕОЛОГИЧЕН/ ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ 
Каменни реки + + + Заемат големи площи във Витоша. В границите на ПП са 

включени всички каменни реки 
Няма Няма 

Пещери + + Карстът заема малка площ от парка, но тук е разположена 
най-дългата пещера в България – Духлата. 

Няма Няма 

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ 
Речен отток + + За периода 1961-2010 г. е налице тенденция за намаляване 

на   речния   отток,   която   тенденция   се   очаква   да   се 
задълбочи във връзка с климатичните промени. 
Независимо  от  негативните  тенденции,  границите  на  ПП 
са достатъчни за опазване на водните екосистеми 

Мерки   за   интегрирано 
управление   на   водните 
ресурси с цел 
задоволяване на 
нуждите        от        вода, 
включително на 
екосистемите на 
територията   на   ПП   в 
условия  на  климатични 
промени    и    екстремни 
явления  –  наводнения  и 
засушаване. 

ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
Воден отток и 
хидрохимично 
състояние 

+ + Обемът на оттока през периода на пълноводие е 60 до 70 
% от годишния отток, а по време на маловодие – 10%, но 
натискът  върху  водните  тела  от  антропогенна  дейност  е 
по-висок    през    летните    и    есенните    месеци,    когато 
разреждането     на     отпадъчните     води     с     тези     на 
водоприемниците е много ниско и това повишава риска от 
замърсяването им; 

Подхранването          на 
водите     в     парка     е 
основно        дъждовно- 
снежно,  а  тенденцията 
за       намаляване      на 
снежната   покривка   и 
валежите в 

-Осигуряване   на   воден 
отток  във  водните  тела 
след      водохващанията, 
съответстващ   на   95   % 
обезпеченост на оттока; 
-Мониторинг          върху 
замърсяването с 
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-Модулът  на  оттока  в  ниските  надморски  височини  на 
парка   е   по-нисък,   отколкото   във   високите,   което   в 
съчетание    с    водохващанията    намалява    съществено 
водните запаси в ниските райони и контактната зона. Това 
води   до   намаляване   на   кратността   на   разреждане   на 
отпадъчните  води  с  природните  и  повишава  риска  от 
замърсяване на водните тела; 
-От   около   40   извора,  водите   на  33  се  използват   за 
питейно-битово водопотребление. 

дългосрочен    план,    в 
съчетание с 
увеличаване на 
водоползването         от 
територията  на  парка, 
води до повишаване на 
засушаването     в     по- 
ниските        надморски 
височини  в  сравнение 
с параметрите от План` 
1. 
-За        хидрохимичния 
статус  на  водите  няма 
информация  в  План`1 
и не може да  
се установи  тенденция, 
но   получените 
резултати    
от хrдрохимичните 
изследвания в рамките 
на   План`   2   показват 
замърсяване    с 
органични  вещества  и 
азот    на 
преобладаващата   част 
от    водните    тела    по 
границите на парка. 

отпадъчни битово- 
фекални        води        от 
обектите в парка 

ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ( МЕСТООБИТАНИЯ) 
Степен       (площ)       на 
осигуреност  за опазване 
на    Парка    и    значими 
екосистеми    и   биотопи 
(местообитания) в него 

++ 
+++ 

Размерите  на  преобладаваща  част  от  екосистемите  и  на 
свързаните   с   тях   биотопи   осигуряват   опазването   на 
съшествуващото  биологично  разнообразие  в  природния 
парк. 
Със   средна   степен   може   да   се   оценят   размерите   на 
хигромезофилните крайречни екосистеми. 

Не    са    регистрирани 
съществени  изменения 
в  стойностите  на  този 
показател   за   периода 
на  действие  на  стария 
план за управление. 

Провеждане на 
възстановителни 
мероприятия   в 
хигромезофилните 
крайречни 
местообитания, които да 
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Размерите на природния парк като цяло и двата резервата 
осигуряват    опазването    на    характерните    за    Витоша 
екосистеми и природни местообитания. 

подпомогнат 
възобновяването на 
типичните  видове  и  да 
допринесат  за 
подобряване на 
структурата и 
функциите      на      тези 
местообитания. 
Разширение  на  резерват 
„Торфено    бранище”    в 
западна  посока,  така  че 
да обхване южния склон 
на връх  Селимица, 
където са установени 
торфищни  комплекси  с 
висока    
типичност 
консервационна 
стойност. 

Стъблен и 
дендрохроноличен 
анализ 
РАСТИТЕЛНОСТ 
Съобщества/формации 
Степен       (площ)       на 
осигуреност  за опазване 
на   значими   растителни 
съобщества 

+++ Размерите  на  основните  типове  растителни  съобщества 
осигуряват устойчивото им съществуване при естествено 
протичащите динамични процеси 

Горскодървесна 
растителност 
Консервационно 
значими          естествени 
насаждения   и   безлесни 
територии 
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ФЛОРА 
Нисши растения 
Водорасли 
Лишеи +++ Размерите на парка са достатъчни Няма данни Не са необходими 
Гъби 
Макромицети +++ Територията   на   парка   в   настоящите   си   граници   е 

достатъчна за представителността на гъбните групировки. 
Не  е  правена  оценка  в 
План‘1 

Да се осъществява строг 
контрол на 
строителството в парка. 

Висши растения 
Мъхове +++ Територията   на   Парка   е   достатъчна   за   опазване   на 

мъховата флора 
няма Запазване   на   Парка   в 

настоящите граници 
Висша флора +++ Територията на ПП „Витоша” е достатъчна за опазване на 

висшата флора 
Не  е  правена  оценка  в 
План‘1 

Запазване   на   Парка   в 
настоящите   граници   и 
ограничаване на 
антропогенната дейност 

Лечебни растения +++ Не   са   установени   консервационно   значими   лечебни 
растения в близост до границите на парка. Територията на 
парка към момента обхваща популациите на тези видове. 

Не са установени Няма        причина        за 
промяна  на  територията 
на парка. 

ФАУНА 
Безгръбначни животни 
Безгръбначни +++ Размерите   на   парка   осигуряват   необходимата   защита. 

Боснешкият  карстов  район  може  да  осигури  необхимите 
условия за развитие на пещерните видове безгръбначни. 

Гръбначни животни 
Риби ++ Малки речни потоци и притоци Прекъснати и 

обезводнени речни 
участъци 

Да се ограничат 
каптиранията; 
Мерки за  намаляване 
загубите  на водни 
ресурси 

Земноводни и влечуги +++ - Площта на  Парка е достатъчна за  съхраняване 
популациите  на планинските видове, типични за 

Няма Няма 
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територията му; 
- Популациите на видовете, които се срещат единствено в 
ниските,  периферни  части  на  Парка,  се  съхраняват  от 
екологичната мрежа Натура 2000. 

Птици +++ Висока   степен   на   този   показател   по   отношение   на 
орнитофауната. 

Размерът      на      парка      и      резерватите      изпълняват 
задоволително   ролята   си   на   опазване   на   естествените 
екосистеми и орнитофауната в тях. 

Без промени Няма 

Бозайници ++ Големината  на  парка  и  на  двата  резервата  са  достатъчни 
за   осъществяване   на   консервационните   им   функции. 
Едрите бозайници, които имат по-голяма консервационна 
стойност,  са  видове  с  големи  ииндивидуални  участъци, 
извършващи    големи    преходи    и    сезонни    миграции. 
Сезонни миграции извършват и прилепите. За групата на 
дребните бозайници територията на парка е достатъчна за 
стабилното развитие на популациите им. 

Ловна фауна ++ Някои   видове   от   ловната   фауна   извършват   сезонни 
(хранителни и размножителни) миграции извън границите 
на  парка.  Изключение  има  само  при  елена  лопатар    и 
муфлона. 

Увеличаване и 
стабилизиране на 
популациите   най-вече 
на територията на ДЛС 
„Витошко – Студена“ 

Съвместни   дейности   и 
работа със 
стопанисващите   дивеча 
в съседните 
(прилежащите) 
територии на парка. 
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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 

1.21.6. БИОЛОГИЧНО 
РАЗНООБРАЗИЕ 

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/ 
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1.21.6. Биологично разнообразие 
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока 

ФАКТОРИ/ 
ЕЛЕМЕНТИ 

СТЕПЕН ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ - 

ПЛАН‘1 

НЕОБХОДИМОСТ 
ОТ МЕРКИ/ 

ПРЕПОРЪКИ 

ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ) 
Местообитания/ 
Приложение 1 на ЗБР 

+++ Общо  34  природни  местообитания,  които  се  срещат  в  ПП 
Витоша попадат в Приложение 1 на ЗБР. 

Приоритетни 
местообитания/ 
Приложение 1 на ЗБР 

+++ На територията на ПП Витоша са установени 7 приоритетни 
местообитания, включени в Приложение 1 на ЗБР. 

РАСТИТЕЛНОСТ 
Съобщества/формации 
Растителност +++ Съгласно класификацията на растителността по Бондев (1991) 

(по задание) растителните съобщества на територията на ПП 
Витоша  могат  да  се  отнесат  към  27  формации  и  групи  от 
формации. 

Горскодървесна растителност 
Разнообразие      и      % 
участие     на   дървесни 
видове 

Горскодървесната растителност в парка е представена от   56 
дървесни вида, в т.ч.: бял бор – 18,4%, черен бор – 6,5%, бяла 
мура  –  0,6%,  смърч  –  9,2%,  бук  –  40,4%,  зимен  дъб  –  6,0%, 
габър – 4,7%, бреза – 3,4%   и останалите с малки площи (до 
към 430 ха). 

ФЛОРА 
Нисши растения 
Водорасли 
Лишеи +++ Над 40% от лишеите установени на територията на България 

се срещат в парка 
Не Не са необходими 
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Гъби 
Макромицети +++ Броят на установените видове мадромицети на територията на 

парка е 664(224 вида торбести и420 вида базидиални гъби ). 
Консервационно значимите видове са 72 вида . Голям е броят 
на редките и интересни видове гъби 

Няма оценка в 
План‘1 

Необходимо    е    да    се 
финансират  проекти  за 
проучвания   на гъбното 
разнообразие       и       в 
частност на 
консервационно 
значимите   видове     на 
територията на парка. 

Висши растения 
Мъхове +++ На територията на Парка се срещат 45% от видовете мъхове, 

известни за България 
няма 1)Опазване         на 

местообитанията        на 
мъховете 
2)Продължаване     на 
проучванията        върху 
мъховата      флора      на 
Парка 

Висша флора +++ На  територията  на  парка  са  установени  1860  вида  висши 
растения  или  45.3%  от  видовете  в  България.  Значителен  е  и 
броят на консервационно значимите растения – защитените от 
Закона и различни конвенции, ендемитите и реликтите 

Няма оценка в 
План‘1 

Продължаване на 
проучванията        върху 
висшата флора на парка 
и особено на 
местообитанията        на 
редките видове 

Лечебни растения +++ Изготвен  е  списък  на  лечебните  растения  в  парка,  който 
включва 512 вида лечебни растения които се отнасят към 310 
рода от 67 семейства. 

В    План‘1       липсва 
списък  на  лечебните 
растения,     срещащи 
се в парка. 

Допълнителни   теренни 
проучвания и 
продължаване  
на инвентаризацията на 
лечебната флора на 
територията на парка. 
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ФАУНА 
Безгръбначни животни 

+++ Многообразието на микрохабитати, обуславя голямо видово 
разнообразие на безгръбначната фауна. 

Непрекъснато се 
добавят нови видове 

Задълбочаване на 
проучванията 

+ Условията в пещерите силно ограничават разпространението 
на видовете от безгръбначната фауна. 

Непрекъснато се 
добавят нови видове 

Задълбочаване на 
проучванията 

Гръбначни животни 
Риби ++ Регистрирани 9 вида риби, от които 2 вида интродуцирани Намаляване на 

видовото 
разнообразие и 
числеността на 
популациите 

Запазване и мерки за 
подобряване на 
екологичния статус на 
водните екосистеми 

Земноводни и влечуги ++ Общия видов състав на херпетофауната на Парка възлиза на 
25 вида, или 47% от видовото богатство на страната 

Няма Няма 

Висока степен на биологично разнообразие по отношение на 
орнитофауната  в  парка.  Установени  на  Витоша  са  236  вида 

Птици +++ птици (57,7% от установените в България 409 вида птици), от 
които   120   гнездящи   (42%   от   гнездовата   орнитофауна   в 
България). От гнездящите птици 53 вида са прелетни и 67 са 
постоянни.  Мигриращи  (преминаващи)  са  164  вида  (42  вида 
от  тях  се  срещат  само  по  време  на  миграция,  117  вида  са 
зимуващи и 5 вида са скитащи). Разнообразието на витошката 
орнитофауна се свързва с близко разположения миграционен 
път,   присъствието   на   стоящи   водоеми   около   парка   и 
развитието на няколко височинни пояса. 

Вероятно  нарастване 
на  видовия  състав  с 
нови видове 

Спазване  на  мерките  и 
ограниченията в плана. 

Бозайници ++ до+++ Територията  на  ПП  „Витоша“  се  характеризира  със  средно 
висока  степен  на  биологично  разнообразие.  За  групата  на 
едрите  бозайници  степента  на  биоразнообразие  може  да  се 
определи  като  висока.   На  територията  на  ПП  „Витоша“  са 
регистрирани 56 вида бозайници,   което съставлява 59 %   от 
цялата сухоземна бозайна фауна в България. На територията 
на    парка    са    регистрирани    18    вида    прилепи,    което 
представлява 62% от прилепната фауна в страната,    22 вида 

Регистрирани    са    5 
нови  вида  от  разред 
Прилепи - 
Прилепче на Натузий 
(Pipistrellus nathusii) 
Воден нощник 
(Myotis daubentonii) 
Нощник   на   Натерер 

Мониторинг на 
съобществата от 
бозайници,    обитаващи 
типичните       за       тях 
местообитания. 
Необходимо  е  да  бъдат 
продължени 
мероприятията, 
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дребни   бозайници,   които   съставляват   69   %   от   дребната 
бозайна  фауна  на  България  и  16  вида  едри  бозайници  от  2 
разреда        (Разред        Хищници        (Carnivora),        Разред 
Чифтокопитни  (Arthiodactyla),   които  съставляват   83  %  от 
едрата   бозайна   фауна   на   България.      Най-голямо   дялово 
участие   (брой   видове)   имат   представителите   на   разред 
Прилепи  –  33%,  следвани  от  разред  Гризачи  –  24%,  разред 
Хищници – 20%, разред Насекомоядни – 14% и др. 

(Myotis nattereri) 
Ръждив вечерник 
(Nyctalus noctula) 
Кафяв   дългоух 
прилеп 
(Plecotus auritus). 

свързани  с  опазване  на 
местообитанията  на 
редките  видове   с 
консервационна 
значимост  като  златка, 
пъстър пор, видра, дива 
котка,   европейски 
лалугер и  балканска 
дива    коза. 
Реинтродукцията на 

европайския  лалугер  и 
балканската   дива   коза 
трябва  да  продължи  до 
достигена  на  стабилни 
оптимални   размери   на 
популациите им. 

Ловна фауна ++ Ловната фауна съставлява голям процент от разнообразието 
на фауната в страната. 

С критична 
численост е 
планинския кеклик 

Мерки за опазване и 
възстановяване на 
популацията от пл. 
кеклик. 
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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 

1.21.7. СТАБИЛНОСТ И 
НЕСТАБИЛНОСТ  

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/ 

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 



ФАКТОРИ/ 
ЕЛЕМЕНТИ 

СТЕПЕН ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ - 

ПЛАН‘1 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

ГЕОЛОГИЧЕН/  ГЕОМОРФОЛОЖКИ АСПЕКТ 
Каменни реки + + + Не могат да се повлияят лесно от външни фактори и не 

са застрашени от изчезване. 
Няма Няма 

Пещери + + Все още продължава изследването им. Все  още  не  e  изяснено 
подхранването  на  някои 
карстови извори. 

Да          се          продължи 
изследването и 
картирането им. 

Кариери + Нерекултивираните кариери са източник на ерозионни 
процеси и потенциални срутища на скални маси. 

За   някои   от   тях   има 
действащи   проекти   по 
рекултивация. 

Да продължи 
рекултивирането им. 

Речни долини + Промиването  на  злато  по  речните  долини  във  Витоша 
води   до   промяна   на   коритата   им   и   натрупване   на 
наноси. 

Няма Да      се      ограничи      и 
контролира   промиването 
на   злато   по   реките   на 
територията       на       ПП 
Витоша. 

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА И ВОДИ 
Хидрографска мрежа 

Речна мрежа + + В      резултат      на      изградените      хидротехнически 
съоръжения  са  настъпили  морфологични  изменения  в 
речната мрежа. 

Контрол  за  запазване  на 
състонието. 

Езера + Естествените езерата напълно са пресушени. Възстановяване на 
естествените езера. 

Извори + + + Не се наблюдава промяна в дебита на изворите Мониторинг и контрол за 
запазване на състоянието. 
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Повърхностни води 
Речен отток + + Речният отток е с тенденция на намаление в резултат на 

климатичните промени и водопотреблението. 
Мониторинг и 
интегрирано    управление 
на водоползването. 

Подземни води + + + Подземните води са в добро количествено състояние. Мониторинг и контрол  за 
запазване на съсотянието 

ХИДРОХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
Хидрохимично   състояние 
по показатели 

+ + -Преобладаваща част от изворните, речните и езерните 
водни   тела   имат   стабилни   стойности   на   физико- 
химичните          параметри          като          киселинност, 
електропроводимост, температурен режим, съдържание на     
разтворен     кислород,     неразтворени     вещества, 
сулфати,  фосфати  и  хлориди,  твърдост,  иригационен 
коефициент,   по   чиито   стойности   качеството   им   се 
оценява като „отлично“ по Наредба Н 4/2014 г.; 
- Известна нестабилност се установява по отношение на 
амониев азот, нитрати и БПК5  в речни и езерни водни 
тела по резултатите от проучванията за План‘2; 
-Поради     преобладаващото     дъждовно     и     снежно 
подхранване на изворните води, известна нестабилност е 
установена  в киселинността им, която в много случаи 
не отговаря на изискванията за питейни цели. 

Повишаването на 
съдържанието    на 
амониев   и  нитратен 
азот, както  и на БПК5, в 
голяма  част  от  водните 
тела  е  признак   за 
нарушаване     на 
стабилността на водните 
екосистеми  в  тях, 
особено актуална  във 
връзка   с   използването 
на яз.  “Студена” 
   и множество 
 речни водохващания
     за питейно-
битово водопотребление. 

-Мониторинг върху 
качеството  на  езерните  и 
речните водни тела; 
-Водоподготовка на 
водите от 
водохващанията от 
извори    и    реки    преди 
захранване на чешмите на 
територията на парка; 
-Пречистване на 
използваните 
на  територията 
на парка води. 

ХИДРОБИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

ПОЧВИ/ПОЧВЕНИ ПРОЦЕСИ 
Замърсяване с тежки 
метали и металоиди 

+++ 
вис. 
стабил. 

Отсъствие на промишлени и антропогенни 
източници на замърсяване; 
Високо съдържание на органично вещество 

Няма Няма 

Въздействие от горски 
пожари 

+   -   ниска 
стабилнос 
т 

Промени в рН, орг. С и общ N Краткосрочни    промени 
в рН, орг. С и общ N 

Ерозионни процеси 
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ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ) 
Степен  на  стабилност  на 
екосистемите и 
местообитанията 

+ 
++ 
+++ 

С   висока   степен   на   стабилност   се   характеризират 
ерикоидните   съобщества,   отворените   калцифилни   и 
базифилни тревни съобщества, силикатните алпийски и 
бореални   тревни   съобщества,   по-голямата   част   от 
естествените  и  полуестествените  тревни  съобщества. 
скалните     и     сипейни     екосистеми,     хазмофитната 
растителност,       естествените       и       полуестествени 
широколистни гори, горските култури на местн видове, 
рудералните местообитания. 
С    ниска    до    умерена    степен    на    стабилност    се 
характеризират   старите   естествени   гори   от   смърч, 
храстовите    съобщества    на    Pinus    mugo    и    всички 
местообитания и екосистеми, които са пряко зависими 
от  водните  ресурси  на  планината  –  водни  и  мочурни 
екосистеми,  хигромезофилните  крайречни  и  мочурни 
екосистеми, съобществата на лапландска върба. 

Опазване    и    регулирано 
ползване      на      водните 
ресурси    на     планината, 
ограничаване  на  степента 
на        въздействие        на 
корояда     в     смърчовите 
гори,  съгласно  законовия 
режим за стопанисване на 
засегнатите      територии, 
превантивни     мерки     за 
намаляване на 
предпоставките   за   поява 
на нови ветровали. 

РАСТИТЕЛНОСТ 
Съобщества/формации 
Степени  на  стабилност  на 
растителните съобщества 

+ 
++ 
+++ 

Степента  на  стабилност  на  растителните  съобщества 
съответства    и   е    в    пряка    зависимост   с    тази   на 
природните местообитания, в които участват. 

Опазване    и    регулирано 
ползване      на      водните 
ресурси    на     планината, 
ограничаване  на  степента 
на        въздействие        на 
корояда     в     смърчовите 
гори,  съгласно  законовия 
режим за стопанисване на 
засегнатите      територии, 
превантивни     мерки     за 
намаляване на 
предпоставките   за   поява 
на нови ветровали. 
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Горскодървесна растителност 
Произход на 
широколистните 
насаждения 

++ По-голямата част от широколистните горите, в резултат 
на водени в   миналото сечи, имат издънков произход ( 
7670 ха /49,1% от цялата залесена площ). В останалата 
част,  произхода  е  смесен  –  естествен     -  семенен  и 
издънков,  но  с  преобладание  на  семенните  (1950  ха  / 
12,5%). Този произход прави насажденията стабилни 

-Увеличение на 
залесената площ на 

парка    с    314.3    ха,    и 
съответно: 

-Увеличение на 
културите  със  103  ха,  а 
на    насажденията    –    с 
212.4 ха 

-Намаление       на       не- 
залесената дърво- 
производителна      площ 
(голини,         пожарища, 
сечища) с 356 ха; 

-  Резуллтантно 
намаление     на 
недървопроизво- 
дителните  площи    – 
общо  с  1633  ха,  в  т.ч.: 
Намаление      
на високопланинските 
пасища с  1158 ха, 
намаление     на 
незалесената   дърво- 
производителна  площ  с 
363 ха. 

- Изпълнение          на 
планираните ГС 
дейности,   съгласувано   с 
препоръките,   нормите   и 
режимите на План‘2015 г. 
- Съблюдаване 
на специален режим 
на         управление         за 
прилежащите територии 

Сукцесионни процеси + Сукцесията в иглолистните гори е насочена към смяна 
и  изместване  на  бялата  ела  и  смърча  от  обикновеният 
бук, която смяна се явява по височина спираловидно. 

Природни катаклизми + Фактори,    водещи    до    нестабилност    са    главно    от 
естествен    и    антропогенен    характер,    каламитети, 
снеговали,  пожари, с ограничено въздействие в Парка 
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Стъблен и 
дендрохроноличен анализ 

ФЛОРА 
Нисши растения 
Водорасли 
Лишеи +++ Няма тенденции за нестабилност Не Мониторинг   на   бъдещи 

тенденции 
Гъби 
Макромицети ++ Гъбите     имат     средни     нива     на     стабилност.     в 

незасегнатите     местообитания     от     неблагоприятни 
естествени  и 
антропогенни въздействия. 

Не  е  правена  оценка  в 
План‘1 

Осъществяване  на 
контрол върху 
антропогенните  дейности 
в парка. 

Висши растения 
Мъхове ++ Тенденция   към   нестабилност   се   наблюдава   в   1) 

торфищните   комплекси,   при   някои   от   които   има 
изразено  осушаване  и  влошаване  на  състоянието  на 
популациите  на  мъховете  в  тях,  и  2)  някои  горски 
местообитания,  при  които  е  нарушен  горския  склоп 
поради ветровали и/или патогенни инвазии 

няма 1) Опазване на 
местообитанията на 
мъховете 
2) Дългосрочен 
мониторинг   на   ключови 
за мъховете 
местообитания – 
торфищни и горски 

Висша флора + Наблюдава  се  нестабилност  в  резултат  на  природни 
въздействия   върху   горските   местообитания   (масово 
нападение на корояд, снеголоми и др.) и в резултат на 
антропогенни  въздействия  –  строителство,  ски  писти, 
шосета, пътеки, битово замърсяване и др. 

Не  е  правена  оценка  в 
План‘1 

Максимално 
ограничаване на 
антропогенните  дейности 
в    парка    и    мониторинг 
върху     местообитанията, 
подложени    на    рискови 
въздействия 
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Лечебни растения ++ За да се установи този показател е необходим по-дълъг 
период от време, в което да се наблюдават популациите 
на   стопански   значимите   и   консервационни   видове 
лечебни растения. 

Към      момента      няма 
данни   за   нестабилност 
на консервационно 
значимите  видове 
лечебни  растения. 
Стабилността    
се осигурява  и  от  
взетите мерки  за  
подпомагане  и 
поддържане   на 
популациите им. 

Ежегоден  мониторинг  на 
популациите   на 
консервационно 
значимите   видове. 
Ресурсна оценка  
на стопански  ценните 
видове. 

ФАУНА 
Безгръбначни животни 

++ Популациите на троглобионтните видове 
безгръбначните са стабилни. Нестабилни са 
популациите на троглофилите. 

Ограничаване на 
посещенията с ненаучна 
цел. 

По-задълбочени 
изследвания на 
състоянието на 
популациите в близост до 
входовете  на  пещерите  и 
по    често    посещаваните 
места в пещерите. 

Гръбначни животни 
Риби ++ Запазване на равновесното състояние на екосистемите, 

особено      на      територията      на      резерватите      и 
високопланинските местообитания 

Намаляване  на 
стабилността в средните 
течения   в   резултат   на 
прекъсване   на   водните 
течения, 
обезводнявания, 
затлачвания  с  дървета  и 
други, нарушаващи 
рибните миграции 

Мерки  за  поддържане  на 
сладководните 
местообитания с добър 
екологичен статус 

Земноводни и влечуги ++ Популациите на два вида са силно уязвими, един вид е 
рядък,  а  при  B.  variegata  е  забелязана  тенденция  към 
намаляване числеността на популациите (Цанков и кол. 
2014). 

Няма (вж. Уязвимост) 
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Птици ++ и +++ 

Средна  до  висока  степен  на  стабилност  по  отношение 
на орнитокомплексите в границите на парка. Повечето 
популации на често срещаните и доминантни видове са 
в   стабилно   състояние.   Някои   видове   дори   са   в 
екстензия на своите ареали и адаптация към 
антропогенно   повлияните    ландшафти   в   района   на 
парка.В   неблагоприятно   и   нестабилно   състояние   са 
популациите на някои грабливи птици, както и ловните 
видове кокошеви птици. 

Не се наблюдават 

Допълнителни 
проучвания 
популационните 

върху 

числености   и   тенденции 
на  кокошеви  и  грабливи 
птици.         Допълнителни 
мерки    за    опазване    на 
гнездови находища. 

Бозайници ++ до +++ 

Популациите   на   дребните   бозайници,   дивата   котка, 
кафявата  мечка  и  европейския  вълк   са  в  сравнително 
стабилно   състояние,   отговарящо   на   капацитета   на 
средата в местообитанията на видовете на територията 
на  парка.  Нестабилни,  неотговарящи  на  капацитета  на 
средата,   все   още   са   популациите   на   европейския 
лалугер и балканската дива коза. 

Регистрирана е по- 
и висока численост 

респективно  стабилност 
на популациите на 
кафявата 
европейския 

мечка, 
вълк, 

дивата котка, подобрява 
се състоянието на 
популациите   на   дивата 
коза и лалугера. 

Създаване на организация 
за намаляване и 
пренасочване  на 
туристическия    поток    в 
близост до 

на местообитанията 
консервационно 
значимите видове, с което 
значително  ще  се  намали 
безпокойството на 
животните. Определяне 
на допълнителни зони със 
строг режим на ползване. 

Ловна фауна ++ Като  цяло  ловната  фауна  е  стабилна  с  изключение  на 
планинския кеклик от птиците. 

Стабилни  популации  от 
повечето ловни видове. 

Съвместни дейности и 
работа със 
стопанисващите  дивеча  в 
съседните  (прилежащите) 
територии на парка. 
Ограничаване на 
безпокойството  и  пашата 
на домашни животни. 
Проучвания 
състоянието 
възстановяването 
планинския кеклик. 

върху 
и 

на 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

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



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 
 РАЗДЕЛИ „ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА – 

ПЪРВА ОЦЕНКА“ (Т. 1.21 - Т. 1.24) – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ 

1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА  

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/ 

29-30 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 



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.“ 

1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 
  
Тази оценка определя заначението на  характеристики със социално-
икономически и културен аспект. Чрез основни показатели посочени в 
Заданието се оценява: 
1.22.1.Урбанизирана среда:  
1.22.1.1. Оценка на застроените територии; 1.22.1.2. Оценка на техническата 
инфраструктура; 1.22.1.3. Културно наследство 1.22.1.4. Оценка на санитарно-
хигиенните условия  
1.22.2. Социално-икономически условия 
1.22.2.1.Оценка на рекреационната дейност 
1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите 
- Ползване на горите 
- Оценка на ползването на лечебни растения и др.недървесни продукти 
- Социално-икономическите условия в общините около парка 
1.22.3. Собственост 
1.22.4. Управление 

2 
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 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 
 

1.22.1.Урбанизирана среда 
  
1.22.1.1. Оценка на застроените територии 
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ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Степен на застроеност 
на  парка,  като  цяло  и 
на отделни негови 
части    със    сгради    и 
допустимостта от ново 
строителство  с 
определено 
предназначение. 

Степента на застроеност на парка като цяло не е 
висока; 
Тя е неравномерно позиционирана по 
територията – главно в северната част на парка. 
Инвестиционният, натиск  в  граничните  зони 
продължава. 
Целесъобразност     от     ново     строителство     с 
информационна    и    научно    -    образователна 
насоченост; 

Прекомерната урбанистична намеса в 
северните   територии   създава   условия   за 
висока концентрация на  посетителския 
поток. Значение има и близостта с гр.София. 
Наличието на  контактни зони създава 
неблагоприятна среда както по отношение на 
устройствената им подчиненост, 
статут  и  развитие,  така  и  за  реализиране  на 
основните цели на защитената територия; 
Позитивна  е  тенденцията  за  рехабилитация 
на  сградния  фонд  и  повишаване  качеството 
на обитаване. 

Създаване         условия         за 
разсредоточаване на 
посетителите 

Оценка   и   анализ   на 
състоянието и 
възможностите          за 
развитие на спортните 
съоръжения     –     ски 
писти       и       трасета, 
спортни   площадки   и 
съоръжения. 
Необходимост от 
премахване на обекти, 
несъответстващи      на 
нормативната       база, 
несъвместими   с 
целите   на   природния 
парк        или        други 
причини 

• Наличие       на       сгради,       с       отминало 
предназначение от периода на каменодобив, 
които   не   се   ползват   и   са   подложени   на 
разрушителното влияние на неблагоприятни 
фактори; 

• Наличие    на    строежи    около    хижите    и 
почивните  бази,  със  спомагателен  характер 
които не се използват и поддържат; 

• Разрушаващите  се  строежи  загрозяват  и 
замърсяват  околното  пространство  и  са 
опасни за посетителите; 

Да    се    предвиди    програма, 
конкретно       насочена       към 
отстраняване    и    разчистване 
на       компрометираните       и 
ненужни  строежи,  с  вторична 
употреба    на    добития    след 
разрушаване строителен 
материал(витошки камък) 
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Оценка на 
съществуващите 
сгради  по  отношение 
на обемно- 
пространствената 
съвместимост с 
ландшафта. 

Намиращите   се   на   територията   туристически 
хижи   се   вписват   безконфликтно   в   околната 
среда 

 
В        разрез        с        обемно-пространствената 
съвместимост са някои от бившите ведомствени 
почивни  бази,  преоразмерени  по  отношение  на 
околното пространство. 

Да  се  предвидят  нормативни 
ограничения относно 
застроени  площи,  етажност  и 
височина  за  новостроящи  се 
сгради     и     при     дейности, 
свързани      с      ремонти      и 
реконструкция  на 
съществуващи такива 
С    План‘2    да    се    въведат 
специфични  режими  и  норми 
за инвестиционните 
намерения,        свързани        с 
реорганизация    на    сградния 
фонд с цел: 
-минимизиране на капацитет; 
-премахване   на   сградите   от 
допълващо      застрояване      и 
предвиждане    на    площи    с 
тяхните  функции  в  основното 
застрояване; 
-  минимизиране  на  обемите  и 
височините     при     дейности, 
свързани с ремонти и подмяна 
на покривните конструкции. 

Оценка на 
съществуващите 
фасадни решения   и 
стилове   и   мерки   за 
подобряване  на 
тяхното  визуално 
въздействие. 

Фасадните решения притежават ресурс за 
положително визуално въздействие 

Няма    очертана         трайна    тенденция    за 
инвестиране   в       тяхното   естетизиране   и 
поддръжка; 

С     План‘2     определяне     на 
условия          за          бъдещите 
инвестиционни проекти, 
включващи     реновиране     на 
фасадите 
и подобряване на 
естетическите им качества. 
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1.22.1.2. Оценка на техническата инфраструктура 
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ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Степен на обезпеченост, състоянието и необходимостта от развитие на техническата инфраструктура, свързана с: 

⇒  Енергоизточници 
за инфраструктурните 
обекти  в парка- 
електрификация, 
възобновяеми   енергийни 
източници; 

Електроразпределителна        мрежа        захранва 
обектите   в   парка   чрез   предимно   въздушни 
електропроводи.   Инсталираните   мощности   са 
съобразени с потребностите. 
Почти всички обекти за подслон са обезпечени с 
резервно          захранване          от          дизелови 
електрогенератори. 

Консумацията   на ел. енергия и води е силно 
намаляла, съответстващо на 
нефункциониращи   обекти   или   такива   със 
сезонна натовареност; 

 
Проявява се интерес към внедряване на нови 
технологии 

Стимулиране на 
инвестиционните  инициативи, 
насочени    към    развитие    на 
енергийната ефективност и на 
телекомуникационните услуги 
чрез: 
-     прилагане     на     модерни 
технологии   за   производство 
от възобновяеми източници на 
енергия за електроснабдяване, 
отопление и захранване с вода 
за битови нужди. 

⇒ Водоснабдяване 
на обектите в Природния 
парк; 

Витошките води са донор на водоснабдителните 
системи   на   прилежащите   населени   места   и 
намиращите се обекти в  Парка. 

Обектите    в    Парка    се    водоснабдяват    чрез 
преминаващите  водопреносни  трасета,  или  от 
локални   водоизточници,   което   не   нарушава 
екологичното равновесие; 

Липсват     санитарно-охранителни     зони     във 
вододайните територии; 

Повечето   от   водохващанията   са   достъпни   за 
хора и животни, в противоречие с изискванията; 
Преобладаваща част от чешмите се захранват с 
вода  от  изворни  и  речни  водохващания,  чиито 
води     не     отговарят     на     изискванията     за 
киселинност за питейни цели. 

Има проекти за санитарно-охранителни зони 
в парка, но не са изпълнени. 

Оформяне      на      санитарно- 
охранителните     зони     около 
водохващанията; 
-Водоподготовка  на  водите  за 
захранване    на    чешмите    за 
корегиране  на  киселинността 
им; 
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⇒   Радио и 
телекомуникацио 
нни връзки; 

Няма изградени обществени телефонни постове. 
Разчита  се  основно  на  мобилни  комуникации. 
Сателитна   телевизия.   Някои   от   обектите   са 
обезпечени с интернет. 

Осигуряване  на  безжичен 
достъп до интернет; 
Стимулиране на  мобилните 
оператори  за  осигуряване  на 
високоскоростен достъп за 
пренос на данни през мрежите 
си. 

Степен на обезпеченост, състоянието и необходимостта от развитие на транспортната инфраструктура: 
⇒   Пътища от 

различен клас; 
Неравномерен транспортен достъп. Изградената 
комуникационно  –транспортна  мрежа     създава 
условия  за  дисбаланс  относно  концентрацията 
на посетители, особено в активните сезони. 

 
Пътната мрежа, разположена по северния склон 
на     планината         е     подложена     на     силна 
амортизация    поради    продължителността    на 
зимния      сезон      съчетано      с      интензивна 
експлоатация; 

Устойчиви       решения       за 
разсредоточаване на 
посетителския        поток        в 
почивните     дни     или     през 
активния  за  ски  зоните  зимен 
период. 

⇒   Паркинги; Възможностите  за паркиране се ограничават от 
неголеми  по  капацитет  места  за  паркиране  по 
протежение  на  основните  пътища,  при  хотел 
„Морени“,   м.   „Златните   мостове“,   „Момина 
скала“,  хижа  „Селимица“,  както  и  в  дворните 
места към хижите и почивните бази. 

⇒   Въжени линии Общо   състояние   –   неработещи   и   остарели 
съоръжения  (пример:  Княжево  –  Копитото  не 
работи от 1995 г.). 

 
През активния зимен период въжените линии са 
натоварени,    но    в    другите    сезони    работят 
периодично и непълноценно. 

На   този   етап      транспортните   услуги   не 
удовлетворяват       в       достатъчна       степен 
потребностите 
На    практика,    с    изключение    на    зимния 
период, такива се предлагат в почивните дни 

Развитие  и  модернизация  на 
въжения  транспорт. 
•Да       се       предвидят 
възможности за модернизация 
на      въжените      линии      и 
постигане   на   баланс   между 
целесъобразност и 
потребности,  пречупено  през 
призмата       на       различните 
гледни точки и очаквания. 
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⇒   Пешеходни 
туристически пътеки; 

В парка преобладават този тип маршрути за т.н. 
социален    туризъм,    като    част    от    тях    са 
традиционни   и   са   маркирани   със   лентова   и 
стълбова маркировка, а други само с указателни 
табели. Част от туристическите маршрути са от 
типа   споделени   за   вело   или   конен   туризъм, 
обозначени    със    съответните    указателни    и 
предупредителни  табели.  Общото  състояние  на 
маршрутите е задоволително, информационното 
им  обезпечаване  е  добро  (сравнително  ново). 
Северната  част  на  парка  е  с  много  по  гъста 
мрежа   от   маршрути   и   туристически   акценти 
(подходите от Владая до Железница). 
• Тематични маршрути: 

- Пътека “Сила и живот”; 
- Алея на билките; 
- Алея на Боснешкия карст; 
- Ботаническа алея за незрящи; 
- Торфищна информационна алея; 
- Спортно – информационна алея за хора 

с   увреждания   на   опорно-двигателния 
апарат. 

Общото им състояние е задоволително. 

С   високо   качество   и   интерес   се   ползват 
специализираните     алеи     в     областта     на 
Дендрариума. 

По   висока   интензивност   на 
поддръжка  на  туристическата 
инфраструктура     и     нейните 
производни.   Осигуряване   на 
транспортен достъп до входно 
изходните точки – най-вече от 
южната   част   на   парка   (от 
Рударци до Железница); 

 
Възможно    е    създаване    на 
различни          степени          на 
поддръжка       на       КО       и 
туристически маршрути 
спрямо     интензивността     на 
туристопотока; 

 
Разработка      на      тематични 
маршрути и кътове с научна и 
образователна        цел.        По 
интензивна поддръжка. 

 
Да се разширят инициативите, 
свързани    със    създаване    на 
инфраструктура    за    деца    и 
посетители     със     специални 
нужди. 

 
Да   се   потърсят       проектни 
решения, гарантиращи 
устойчивост  на  настилката  на 
туристическите  алеи  с  голям 
наклон  и  показали  индикации 
за    проблемно    оттичане    на 
повърхностните води. 
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⇒   Специализирани 
маршрути  – 
скално  катерене, 
вело и  конни 
маршрути 

Изработени     са     съвременни     концепции     и 
стратегии относно: 
- Стратегия   за   развитие   на   алпинизъм   и 

скално    катерене    в    ПП    „Витоша“    и 
описание на маршрути за практикуване; 

- Концепция  за  развитие  на  безмоторното 
летене (парапланеризъм и 
делтапланеризъм) в ПП „Витоша”; 

- Концепция     за     развитие     на     свободни 
стилове  ски  -  ски  туризъм,  извън  пистови 
ски  и  фриистайл  ски  на  територията  на 
ПП „Витоша"; 

- Стратегия за развитие на конен туризъм в 
ПП „Витоша“; 

- Разработване на стратегия за развитие на 
планински велотуризъм в ПП „Витоша“; 

- Стратегия за развитие на спелеологията в 
ПП„Витоша“; 

- и др. 
Целта  им  е  да  се  регламентират  съответните 
спортове и дейности, както и популяризирането 
им, като алтернативни на ски спортовете. 
Специализираните маршрути са обект на голям 
интерес    и    се    ползват    интензивно.    Те    са 
обезпечени   с   маркировка   и   информационни 
табла 

• Специализирани 
маршрути: 

Завишен контрол при 
изпълнението  на  съответните 
концепции и стратегии. 

⇒   Информационна 
обезпеченост: 

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

-  Създаване  на  единна  визия 
(концепция или др. форма) на 
информационното 
обезпечаване с цел улесняване 
движението  на  туристопотока 
и неговото ефективно 
управление,  както  и  от  чисто 
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естетическа гледна точка; 
-         Следвайки    настоящата 
визия   да   се   подготвят   нови 
тематични    и    др.    табла    и 
табели       с       цел       тяхното 
обновяване      и      сгъстяване, 
както   и   да   се   избегне   едно 
бъдещо разностилие. 

⇒   Горски пътища 
⇒   Връзка с 

различни    видове 
транспорт    извън 
парка; 

По данни на ЦГМ - гр. София, до възлови точки 
свързани  с  туризма  (изходни  точки)  в  парка 
достигат 10 автобусни  и 2  трамвайни  линии  на 
ГТ.     До     останалите     населени     места     по 
периферията на парка и с. Чуйпетлово, достигат 
линии     на     междуградския     транспорт     по 
съответно разписание. 
Съществуващата   пътна   мрежа   в   северната   и 
северозападната  част  на  парка  е  сравнително 
добре развита, но в незадоволително състояние. 

Улесняване на достъпа до т.н. 
входно-изходни (или 
старт/финални)   точки   с   цел 
практично          и          сигурно 
планиране   на   преходи   (без 
необходимостта  да  се  върнеш 
при колата си). 
-    Анализ    на    градския    и 
междуградския        транспорт, 
относно връзката на гр. София 
и гр. Перник   с парка, както и 
начинът на достъп, 
комуникация      и      системни 
връзки с обектите на туризма. 
Диалог       със       съответните 
институции  и  общини  с  цел 
преодоляване на 
неравномерната    транспортна 
достъпност   до   т.н.   изходно- 
опорни         точки,         спрямо 
територията         на         парка 
(предимно южните). 

 
Да  се  потърси  решение  и  за 
развитие     на     алтернативен 
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вътрешно  парков  транспорт  в 
северната част на парка; 
Да       се       възстановят       (в 
приемливи граници) 
транспортните       услуги       в 
делнични дни; 

Резултати и 
оценки  от 
Социалогическот 
о проучване  и 
мониторинга 
възложени от 
ДПП, 2013-2014 
г. 

Състоянието  на  транспортната  инфраструктура 
се определя като добро и задоволително 
-Незадоволителна   оценка   на   транспортната 
инфраструктура  и  организацията  на  транспорта 
(от ползватели и партньори) 
- Липса  на  (удобен)  транспорт  през  почивните 
дни 
-Недостатъчност  на  паркинги  в  подходите  на 
парка. 
-Неудовлетвореност от много високите цени на 
лифтовете. 
Висока степен на подкрепа за възстановяване на 
Княжевския лифт. 
Нееднозначна подкрепа за   изграждане на нови 
въжени линии. 
Недостатъчност броя на  местата  за почивка  по 
туристическите пътеки (Мониторинг). 
Добри условия за пешеходен туризъм и 
специализирани маршрути 

Тенденции   към   разрушаване   на   основни 
пътни настилки поради лошо поддържане. 

 
Тенденции 
към        подобряване        състоянието        на 
транспортния       достъп       до       планината 
/територията    на    парка    (Маршрутът    на 
автобусна   линия   63   се   удължава   до      м. 
Златните мостове в почивните дни). 

 
Поемане     на     част     от     автопотока     от 
изградените въжени линии 

 
Тенденции   към   подобряване   на   основни 
пътеки   и   пешеходни   алеи   -   настилка   и 
изграждане на отводнителни канавки 

-Да се извършва периодично 
ремонт и поддръжка на 
основните пътища -подходи 
към парка; 
-Решенията  за  осигуряване  на 
достъп до планината, които се 
определят като подходящи, са 
свързани    с    поддържане    и 
възстановяване        на        вече 
съществуващото; 
-Подобрения и разширения са 
възможни,   но   в   рамките   на 
вече   изграденото.   Този   тип 
подход      за      решаване      на 
проблемите      на      парка      е 
доминиращ; 
-Оптимизация         на         сега 
съществуващите     линии     на 
масовия  градски  транспорт  е 
подходящо        решение       на 
проблема      с      достъпа      до 
планината. 
-Оптимизация  и  разширяване 
линиите      на      обществения 
транспорт       и       по-гъвкави 
връзки с лифтове; 
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-     Ограничаване/или     пълна 
забрана на допускане на МПС 
до х. Алеко в почивните дни. 
-Възстановяване  на  въжената 
линия над Княжево. 
-Лифтовете на територията на 
ПП    парк    „Витоша“    да    се 
стопанисват от държавата или 
от общината 

Степен на обезпеченост, състоянието и необходимостта от развитие на противоерозионни и противопожарни съоръжения: 
⇒   Противоерозионн 

и съоръжения; 
Добра        степен        на        обезпеченост        с 
противоерозионни   съоръжения.   Необходимост 
от   ремонт   на   преливници,   стени   и   др.   и 
почистване от дървесна и храстова растителност 

Липса на поддържане на изградените 
съоръжения. 

Планиране     в     План‘2     на 
проекти      за      необходимите 
ремонти и нови съоръжения. 

⇒   Противопожарни 
съоръжения 

-Съществуващите  бариерни  прегради  са  41.7 
км.  асфалтови  пътища  и просеки с  ширина над 
20 м. 
- Съществуващите  лесокултурни  прегради  са  с 
обща дължина 199.6 км и представляват шосета, 
горски автомобилни и тракторни пътища. 
Проектирани са нови прегради с обща дължина 
54.1  км,  като  се  предвижда  разширение     на 
съществуващи тракторни и коларски пътища до 
ширина 5 м. 
-Съществуващите  минерализовани  ивици  са  c 
обща дължина от 15.0 км. Проектирани са нови 
минерализовани ивици с обща дължина 18.7 км. 
На територията на обекта пътищата за движение 
на  противопожарни  автоцистерни    са  с  обща 
дължина 65 км. 
-Състоянието     на     мрежата     от     горски 
автомобилни  пътища  без  настилка  не  отговаря 
на нуждите за придвижване на противопожарни 
автоцистерни. 

Да    се    поддържат    съгласно 
предвижданията  на 
годишните оперативни 
планове. 
Проектираните съоръжения да 
се  изградят  през  първите  три 
години       на       ревизионния 
период. 
Да се извършат необходимите 
ремонти.     Да     се     изградят 
необходимите        съоръжения 
съгласно        плановете        за 
противопожарно    устройство. 
Да не се допуска движение на 
тежки   камиони   за   извоз   и 
превоз      на      дървесина      в 
дъждовно  време  по  горската 
пътна мрежа от 
нестабилизирани пътища. 
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Необходимост от премахване или строеж на нови инфраструктурни обекти и съоръжения 
⇒   Премахване На  територията  на  парка  се  намират  обекти, 

елементи    от    техническата    инфраструктура, 
компрометирани          или          с          отпаднала 
необходимост-   трафопостове,   септични   ями, 
остатъци   от         външно(районно)   осветление, 
строежи с неопределено предназначение. 

 
Представляват   проблем   за   парка   в   различни 
аспекти:    нефункциониращи    и    водещи       до 
погрешни      изводи      и      анализи,      относно 
капацитети,     посещаемост     и     сигурност     за 
подслон;   потенциално  опасни  за  здравето  на 
туристите;     влошават     санитарно-хигиенните 
условия  на  парка  и  са  в  разрез  с  естетическите 
качества на ландшафта 

Необратими последствия за сградите и 
околната среда 

Решаване   на   проблема   със 
сградния фонд и 
съоръженията на 
административно ниво  
с прозрачност към 
обществото; Предвиждане  на  
мероприятия за
 разрушаването  им и 
почистване на  околното 
пространство 

⇒   Строеж Целесъобразно         е         ново 
строителство   да   се   допуска 
единствено в обхвата на взето 
комплексно  решение  относно 
бъдещото        предназначение, 
ползване,          развитие          и 
капацитет          на          цялата 
материална база или за обекти 
с     национално    значение     в 
случай,  че  потребностите  не 
могат да бъдат удовлетворени 
по друг начин; 
Развитие  и  модернизация  на 
въжения   транспорт, който би 
намалил  влизането  на  МПС  в 
Парка. 
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1.22.1.3. Културно наследство 

ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Обобщена      оценка      за 
обектите  на  КН  в  ПП  и 
необходимостта от мерки 
по        опазване        и/или 
предлагане на 
посетителски атракци 

Съгласно        данните        от        автоматизирана 
информационна    система         „Археологическа 
карта     на     България”     в     ПП     Витоша     са 
регистрирани  13  археологически  обекта.  Имат 
национално    и    местно    значение,    с    висок 
потенциал  за  развитие  на  културен  туризъм,  в 
съчетание   с   обекти   на   НКН   в   прилежащите 
територии 

Местни обичаи и занаяти 
и практикуваните 
съвременни       празници, 
свързани  с  планината  и 
природата   в   населените 
места     край     Парка     и 
необходимостта от 
подкрепа          в          това 
отношение 

Почти  нищо  не  е  оцеляло  от  старите  занаяти  - 
каменарство,    коларо-железарство,  тухларство, 
въжарство  и  др.  Нематериалното  наследство  е 
живо    и    все    още    уловимо    в    областта    на 
традиционните  обреди  и  празници,  пеенето  и 
танцуването,    свидетелство    за    което    е    и 
включването  на  групата  "Бистришки  баби"  в 
Списъка      на      шедьоврите      на      световното 
нематериално културно наследство 
на ЮНЕСКО.  Основни  носители  и  пазители  на 
НМКН са читалищата. Жива е и   традицията за 
отбелязване     на     някои     от     традиционните 
празници  като  Коледуване,  Лазаруване,  Сирни 

Очертават се две групи читалища: 
 
1.Носители   на   автентичния   фолкор   със 
сериозни     постижения:     с.     Бистрица,     с. 
Железница,   с.   Кладница,   с.   Владая,   кв. 
Симеоново. 
 

2.Читалища,     функциониращи     в     по- 
урбанизирана     среда,     ревитализатори     на 
нематериалното     културно     наследство     – 
кв.Княжево, кв.Драгалевци, кв.Бояна. 

1.По-тясно  сътрудничество  на 
ДПП  "Витоша"  с  носителите 
на      живите      традиции      и 
разработването   на   конкретен 
проект   за   дигитализация   на 
НМКН от района на парка. 
2.Включване  на  информация 
за   НМКН   на   сайта   на   ПП 
"Витоша"    и    обновяване    на 
календара със събития от тази 
област. 
3.Разработването на културен 
маршрут, свързан с локалната 

Оценка на 
съществуващата 
инфраструктура  по 
отношение на обемно- 
пространствена 
съвместимост   с 
ландшафта: 

Обща     оценка     –     множество     изоставени, 
полуразрушени   и   нефункциониращи   сгради, 
съоръжения   и   други   архитектурни   елементи, 
указващи негативен ефект и несъвместимост със 
заобикалящия       ги       ландшафт,       оставяйки 
разочарование и възмущение в посетителите. 

Тенденция  за  влошаване  на  състоянието  по 
отношение        на        изоставени        сгради. 
Подобряване      състояние      и      визия      на 
архитектурните елементи и съоръжения. 

Няколко   района   в   парка   с 
концентрация на 
нефункциониращи и 
полуразрушени  сгради,  могат 
да  се  превърнат  в  музей  на 
комунизма    и    „безплодния“ 
преход 
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заговезни   и   др.,   както   и   селските   събори   в 
принадлежащите    селища    на    юг    от    парка. 
Дирекцията на парка има добро сътрудничество 
с    организираните    в    района    около    и    на 
територията на парка фолклорни фестивали. 

памет        и        местата        на 
поклонение     на     св.     Иван 
Рилски. 
4.Подкрепа  за  събирането  и 
споделянето   на   информация 
за историята на 
туристическото    движение    в 
България. 
5.Повече       подкрепа      и 
ангажираност        на        ДПП 
"Витоша"   при   организацията 
и провеждането на 
фолклорните фестивали. 
6. Като   конкретни   казуси   с 
оглед целите на екологичното 
възпитание  биха  могли  да  се 
разработят          темите          за 
обезлесяването на планината в 
миналото,   преексполатацията 
на     рудните     находища     и 
кариерите. 

Оценка  на  ползването  на 
парка   като   културна   и 
естетическа среда 
Места свързани  
с историята 
 и 
забележителни 
съоръжения с 
историческа стойност 
Оценка   на   обектите   на 
културното  наследство  в 
прилежащата      на      ПП 
територия 
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ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Канализация и 
пречистване на 
отпадъчните води 

*Разпръснатостта на обектите и отдалечеността 
им  един  от  друг  са  пречка  за  изграждане  на 
централна канализация. 
*Намаленото  ползване  и  не  функциониращите 
обекти  блокират  работата  на  пречиствателните 
съоръжения 
*Сериозен   е   проблемът   с   пречистването   на 
отпадните води за селата, попадащи в зоните за 
санитарна  охрана  на  водоизточниците  и  най- 
вече  за  селата  Кладница,  Боснек,  Чуйпетлово, 
които   са   във   водосборния   басейн   на   язовир 
„Студена“. 
*Масово   се    заустват    непречистени    битово- 
фекални       отпадъчни   води   от   обектите   на 
територията на парка и в прилежащите населени 
места     в     септични     ями,     няма     изградени 
канализационни   системи   и   няма      изградени 
пречиствателни   станции,   несъответстващо   на 
изискванията на Рамковата Директива за водите 
60/2000/ЕС. 

*Липса   на   инвестиране   в   поддръжка   от 
гледна          точка          на          икономическа 
целесъобразност 
*Заустването     на     непречистени     битово- 
фекални отпадъчни води в околната среда на 
парка     е     довело     до     повишаване     на 
съдържанието     на     органични     вещества, 
амониев и нитратен азот. 

*В  условията  на  устойчива 
прогноза комплексно 
проектиране  и  изграждане  на 
съвременни    съоръжения    за 
пречистване         заедно         с 
довеждащата канализация. 
*Изграждане на 
канализационни      системи   в 
парка,  където  е  възможно  и  в 
населените          места          от 
контактната зона; 
*Изграждане на 
пречиствателни    станции    за 
отпадъчните          води          от 
точковите       източници       на 
замърсяване на водните тела; 
*Изграждане      на      модулни 
пречиствателни    станции    за 
отдалечените обекти, които не 
могат     да     се     включат     в 
канализационни системи. 
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Третиране на отпадъците *Третирането на отпадъците е отговорност но 
всеки собственик/ползвател поотделно. 
*Периодично се провеждат доброволчески 
акции за събиране на отпадъци. 
*Няма информация за количеството на 
отпадъците, които се генерират на територията 
на НП „Витоша“; 
*Не са изяснени действията по отношение на 
пепелината и сгурията от печките на твърдо 
гориво. 

Нерешени проблеми за комплексно разделно 
събиране на отпадъците 

*Прилагане          на          нови 
технологии   и   използване   на 
съвременни технически 
средства   за минимизиране на 
генерираните  количества 
битови  отпадъци. 
*Да   се   изготви   стратегия   и 
план за    управление    на 
отпадъците     генерирани     на 
територията на НП „Витоша“ 

Третиране  на  отпадъците 
– Социологическо 
проучване 

Основен  проблем  на  парка  е  замърсяването  – 
главно от посетителите. 
Незадоволителна оценка на третирането и 
управлението на отпадъците 

 
Липса/недостиг    на    съдове    за    отпадъци    на 
възлови места за посещения 

Проблемът ще се засилва поради 
увеличаване на посещаемостта на Парка 

-Да  се  подобри  събирането 
на   отпадъците   и   контрола 
върху него. 
-Засилен  и  строг  контрол  и 
санкции от страна на Д ППВ 
върху        поведението        на 
туристите   относно   оставяне 
на отпадъци в парка. 
-Осигуряване на 
сметосъбираща техника. 

Санитарно-хигиенните 
условия   в   обектите   за 
обслужване на 
посетителите 

Санитарно-хигиенните   условия   в   обектите   за 
обслужване        на        посетители        са        на 
удовлетворително ниво 

Трайна тенденция за подобряване на 
условията във функциониращите обекти; 

Упражняване на строг 
контрол; 

Санитарно-хигиенните 
условия   в   обектите   за 
обслужване на 
посетителите – 
Социологическо 
проучване 

Крайно незадоволително състояние/или липса 
на съвременни санитарно-хигиенни условия. 

Заплаха   за   замърсяване   на   природата   и 
екосистемите в Парка 

Реконструиране и 
модернизиране на санитарно- 
хигиенните условия в 
обектите съвместно с 
ползвателите и др. 
заинтересовани страни 
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1.22.2. Социално-икономически условия 
 
1.22.2.1.Оценка на рекреационната дейност 

Определяне   и   опазване 
на санитарно- 
охранителните    зони    за 
водоизточниците за 
питейно-битови нужди 

Определените с проекти санитарно- 
охранителни зони не са реализирани. 

Сравнителна   оценка   на 
замърсяването на 
почвите        –        битово, 
промишлено,   описано   в 
План‘1    и    данните    от 
настоящото проучване 

Направената      оценка      на      резултатите      от 
изследванията  в  План‘1  и  тези,  извършени  за 
целите    на    настоящето    проучване    показва 
отсъствие  на  замърсяване  на  почвите  с  тежки 
метали и металоиди. 

няма 

ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Условия и 
възможности   в   Парка 
за развитие и 
упражняване на 
рекреация и 
природосъобразен 
туризъм и спорт 

ПП „Витоша“ изцяло притежава структурата на 
рекреационен ландшафт, като на редица места е 
силно     повлиян     от     антропогенна     дейност 
(пасища,  почивни  домове,  хотели,  хижи,  вили, 
съоръжения   и   т.   н.).      По-голямата   част   от 
изградената   през   годините   база   се   намира   в 
северната  част  на  парка  с  цел  задоволяване  на 
нуждите   на   социалния   отдих,   за   разлика   от 
южните,   която   има   потенциал   за   рекреация, 
природосъобразен    туризъм    и    някой    видове 
спорт. 

С най-голямо рекреационно значение остават 
горските ландшафти те са от значение и през 
четирите сезона 

Нов   подход   при   решаването 
на    проблемите    с   базата    и 
ефективното      й      ползване, 
изхождайки      от      днешните 
социално икономически 
условия. 
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Условия и 
възможности   в   Парка 
за развитие и 
упражняване на 
рекреация и 
природосъобразен 
туризъм и спорт – 
Социологическо 
проучване 

-Добри   условия   за   развитие   на   рекреация   и 
природосъобразен  туризъм  и  спорт,  но  не  се 
използват  пълноценно  природните  ресурси  за 
тях. 

 
-Добра  и  задоволителна  оценка  на  цялостното 
състояние на туристическата инфраструктура; 

 
-Сред посетителите преобладава много добра и 
добра оценка на състоянието на маркировката и 
средна     достатъчност  на  указателните  табели 
като достатъчни. 
 
Преобладава  много  добра  и  добра  оценка  на 
местата за отдих край туристическите пътеки; 

 
-Удовлетвореност на  туристите от  състоянието 
на     маркировката     и     указателните     табели 
(Мониторинг) 

Тенденция         към         подобряване         на 
туристическата  инфраструктура  (обновяване 
на  пътеки  и  алеи,  нови  пътеки  и  кътове  за 
отдих; подновяване на наземната и нагледна 
маркировка) 

Осигуряване на  повече   и 
леснодостъпни   кътове  за 
почивка по   трасетата на 
туристическите маршрути; 
Необходимост     от  редовна 
поддръжка на    пътеки, 
маркировка и съоръжения 
По-детайлно изписана 
информация   на   указателните 
табели          за          времевата 
продължителност  и  крайната 
точка на маршрута. 
Поддържане/реновиране       на 
местата       заотдих       (пейки, 
масички,    беседки,    погледни 
места, чешми и др.). 
Изграждане/приспособяване 
на     повече     улеснения     за 
посетители   в   неравностойно 
положение. 

Оценка   и   анализ   на 
състоянието и 
възможностите за 
развитие на ски спорта 
в ПП 
Оценка   и   анализ   на 
състоянието и 
възможностите за 
развитие на ски спорта 
в  ПП  -Социологическо 
проучване 

Противоречиви оценки: 
Според едни мнения – няма достатъчно писти - 
само   една   писта   се   използва   и   затова   има 
необходимост          от          разширяване          на 
инфраструктурата за зимни спортове; 
Според  други  –  наличната  база  за  развитие  на 
ски   е   достатъчна,   да   не   се   строи   нова,   а 
съществуващата да се да се обнови и да отговаря 
на      съвременните      технически      изисквания 

Тенденции   към   засилване   на   интереса   и 
лобиране    за    осъществяване         на    нови 
инвестиционни проекти/обекти за ски спорт 

Да    се    използва    наличната 
техническа и ски 
инфраструктура,  която  да  се 
реновира и разшири в рамките 
на       съществуващата       вече 
определена  територия  за  ски 
зона 
Пряко участие на 
обществеността   в   обсъждане 
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(Социол. изсл., интервюта и фокус групи) 
Много  добри  условия  за  развитие  на  ски  без 
мегаломански    претенции    и        едромащабно 
строителство  на  ски  инфраструктура.  Витоша 
може   да   бъде   модерен   и   привлекателен   ски 
център       с       балансирани       инвестиции       в 
разрешените      зони      и      модернизиране      на 
съществуващата база. 

на проектите за развитие на ски 
спорта в Парка 

Оценка на 
съответствието   между 
възможностите  на  ПП 
(поемен        капацитет) 
като      цяло      и      на 
отделните негови части 
и       посетителите       с 
различни интереси 
Оценка  доколко 
реализирането  на  нови 
проекти ще  смекчи 
конфликта    между 
капацитетните 
възможности   и 
интересите на 
посетителите 

*Изработени   във   фаза   технически   проект   са 
осем нови туристически атракциона, предимно в 
по-слабо     натоварените     райони     на     парка: 
Чуйпетлово,     Ярлово,     Кладница,     Духлата, 
Боснек. 
*Проектите отговарят на законовата рамка и са 
съгласувани    с    Д    ПП    „Витоша“,    както    и 
мероприятията по опазване на околната среда. 

*Завишен   контрол   и   строги 
санкции. 

 
*По-високо       качество       на 
подобни      проекти      и      по- 
интензивна   поддръжка   след 
изпълнението им. 

Оценка  доколко 
реализирането  на  нови 
проекти ще  смекчи 
конфликта    между 
капацитетните 
възможности   и 
интересите на 
посетителите – 

Относно   инвестиционни   проекти   в   туризма 
(нови  хотели,  ски  писти,  съоръжения  и  т.н.)  , 
различните   групи   заинтересовани   лица   имат 
различно отношение/оценка по този въпрос: 
Новите   проекти   няма   да   смекчат   конфликта, 
защото   от   проведения   в   рамките   на   1   г. 
мониторинг  на  туристопотока  във  визията  за 
бъдещето   на   Витоша   категорично   доминира 
становището,  че  тя  трябва  да  се  развива  като 

Балансирано      и      устойчиво 
развитие  на  спорта  и  туризма 
в  хармония  с  опазването  на 
природата и др. ресурси. 
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Социологическо 
проучване 

място за отдих и спорт на живеещите в София и 
другите   селища   в   подножието   й,   а   не   като 
голям международен   туристически   и   спортен 
център. 

Необходимост от 
мерки за 
ограничаване/развитие 
на отделните видове 
туризъм  и 
рекреационни 
дейности   в   ПП   като 
цяло    и    в    отделните 
негови части 

Туризмът  и  рекреацията  в  парка  са  развити  на 
едно високо общо ниво. 
Няма необходимост от ограничаване на отделни 
видове   туризъм   и   рекреационни   дейности   – 
напротив – може да се стимулира алтернативен 
туризъм   (еко,   познавателен,   исторически)   и 
спорт  (сноу  и  скай  борд,  вело,  делта  планер, 
планинско ориентиране и др.) 
Нарастващ интерес сред младото поколение към 
тези видове спорт и туризъм. 

В рамките на отговорностите на Дирекцията 
на   ПП   „Витоша“   тенденция   в   последните 
години     за     качествено          развитие     на 
туристическите   и   рекреационни   дейности, 
като   целта   е   повишаване   качеството   на 
предлаганите туристически услуги и условия. 

Контрол при реализирането на 
дейностите        свързани        с 
туризма,   рекреация   и   спорт, 
както и   при изпълнението на 
проектите         свързани         с 
концепциите   за   развитие   на 
съответните спортове, 
съобразно законовата рамка. 
Планиране      на   дейности   за 
обособяване     на     места     и 
развитие     на     алтернативен 
устойчив туризъм. 
Засилване     информираността 
и  образователна  култура  сред 
младото         поколение         за 
алтернативен туризъм и спорт 

Степен на 
обезпеченост и 
необходимост от 
развитие на 
посетителската 
инфраструктура – за 
рекреация и  за 
природосъобразен 
туризъм 

Средна  степен  на  обезпеченост  –  по-висока  в 
северните   части   на   Парка.   Необходимост   от 
качествено  развитие  на  разнообразни  форми  на 
отдих,         интерпретативни         образователни 
елементи,   нови   посетителски   информационни 
центрове и пунктове. 

Положителна тенденция Законодателни и 
административни    мерки    за 
подобряване    качеството    на 
обектите за подслон в Парка 

Степен на 
обезпеченост и 
необходимост от 
развитие на 
посетителската 

Средна  степен  на  обезпеченост    на  обособени 
кътове  за  отдих,  липса  на  алеи  и  туристическа 
инфраструктура; 
-  Недостиг  на  оборудване  в  местата  за  отдих  – 
пейки, маси, огнища 

Да   се   ремонтират/реновират 
изоставените хижи и вили 
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инфраструктура – за 
рекреация и  за 
природосъобразен 
туризъм    – 
Социологическо 
проучване 

-Неудовлетвореност по отношение на работещи 
хижи;  недостатъчност  на   хижи  и  хотели  (50% 
от  анкетираните  посетители),  но  и  опасения  от 
строеж на нови, което ще навреди на природата 

Оценка на мерките, 
предприети   за 
осигуряване 
безопасността   и 
информираността на 
посетителите   и 
необходимост от нови 

Обща положителна оценка. Засилени мерки за 
безопастност        за        новите 
веломаршрути  и  по  време  на 
тренировки за състезания. 

Оценка на мерките, 
предприети   за 
осигуряване 
безопасността   и 
информираността на 
посетителите   и 
необходимост от нови - 
Социологическо 
проучване 

Слаба    информираност    на    посетителите    за 
действащия план за управление на парка. 
-Незадоволителна  оценка  относно  намиране  на 
информация за парка. 
-Слаба   информираност   за   управлението   на 
парка като цяло (посетителите) 
-Условна   оценка   Слаба   информираност   за 
грижите      за      природата   и   др.         проекти, 
изпълнявани от Д ППВ 

Управлението  на  парка  да  е 
единство         от         контрол, 
поддържане  на  изграденото  и 
защита на околната среда. 

 
Засилване на 
информираността сред 
обществеността за 
дейностите      и       проектите, 
осъществявани от ДПП 

Принос  на  членството 
на ПП в международни 
инициативи и 
споразумения за 
развитието на туризма 
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1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите 
 
Оценката на степента на устойчиво ползване на ресурсите да се направи по следните критерии: 

⇒   Принос за околната среда; 
⇒   Социално-икономически принос; 
⇒   Техническа, икономическа и финансова жизнеспособност 
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ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Оценка на степента на устойчиво ползване  на ресурсите – дивечови, рибни, недървесни, горски, земеделски, водни 
Лов Популациите  от  дивеч  на  територията  на  парка 

са   обект   на   лов   на   територията   на   ДЛС 
„Витошко  –  Студена“  също  и  в  прилежащите 
територии       поради       сезонните       миграции 
(хранителни и размножителни), както и от факта 
че  при  гонките  на  дива  свиня  се  прогонват  и 
части    от    Парка.    Недостатъчна    естествена 
хранителна    база    (открити    площи,    поляни, 
бръстилища)  в  частта  стопанисвана  от  ТП  ДГС 
„София“. 

Не    се    забелязват    положителни 
тенденции от забраната на лова на 
цялата      територия      на      парка 
стопанисвана   от   ДГС   „София“, 
поради   факта,   че   едни   и   същи 
популации  обитават  част  от  тези 
територии.   Няма   възможност   за 
контрол       на       хищниците       и 
скитещите       кучета       на       тази 
територия. 

Ограничаване   на   безпокойството   и 
пашата на домашни животни. 
Минимизиране на щетите от вълка. 
Възможност за извършване на 
подборен  и  селекционен  отстрел  за 
нормализиране на запасите от вълк и 
дива свиня и контрол на числеността 
на  популацията  от  скитащи  кучета  и 
котки   на   част   от   територията   на 
ДГС„София“  -предимно  високите  и 
отдалечени от населените места. 
Изграждане        на        биотехнически 
съоръжения за наблюдение (фотолов), 
подхранване    и        подпомагане    на 
дивеча  през  зимния  период  (чакала, 
хранилки, солища, листници и др.) на 
част от територията на ДГС „София“ 

Риболов Положителна оценка за степента 
на ползване на рибните ресурси 

Регулирано   ползване   на  рибните 
ресурси 

Забрана       на       риболова       според 
законодателните        документи        и 
разпоредби   на   Дирекцията   на   ПП 
„Витоша“ 
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Други природни 
ресурси       –       билки, 
лечебни  растения, 
горски   плодове,   гъби, 
охлюви, паша 

⇒        Събирането   на   лечебни   растения   ще 
даде      възможност      за      поддържане      на 
традиционното познание за билките и тяхното 
използване.  Дава  възможност  за  подобряване 
на   социално-икономическото   състояние   на 
ползвателите.    Познанията    за    устойчивото 
ползване   на   ресурса   ще   намали   риска   от 
намаляване  на  биоразнообразието,  което  се 
получава при неправилно събиране. 

⇒        Слабо   ползване   на   природни   ресурси 
като билки и бране на гъби за лични нужди; 

⇒        Слаба   използваемост   на   ресурсите   за 
паша;  Разработен  е  през  2015  г.  проект  за 
паша   за   площи   от   ТП   ДЛС   „Витошко- 
Студена“ върху 4000 ха. 

⇒        Събирането    на    ядливи         гъби    на 
територията    на    парка    се    извършва    без 
необходимия    контрол.    Плодните    тела    се 
събират  в  повечето  случаи  неправилно  -  с 
изтръгване,   което   довежда   до   нарушаване 
цялостта на мицела. 

⇒ Няма установени нарушения 
от контролните органи за 
целия наблюдаван период 
на изпълнение на ПУ. 

Към     момента     се     наблюдава 
намален  интерес  към  събирането 
на билки както за лични, така и за 
стопански цели. 

 
Ако събирането на ядливи гъби не 
сe  регламентира,  тенденциите  за 
ресурсите  от  ядливи  гъби  не  са 
добри. 

- Ресурсна оценка на стопански 
значимите лечебни растения. 

-      Информираност      на      месното 
население         и         туристите         за 
възможностите     на     планината     за 
устойчиво ползване на този природен 
ресурс. 
Да  се  забрани  ползване  на  природни 
ресурси  като  билки  и  бране  на  гъби, 
горски     плодове     и     охлюви     за 
стопански   цели   на   територията   на 
парка       с   оглед   слабата   ресурсна 
обезпеченост 
Законово  регламентиране  на  цялата 
дейност,    свързана    с    ползване    на 
гъбните ресурси. Въвеждане и строго 
спазване   на   норми   и   режими   за 
събиране      на      ядливи     гъби      на 
територията на парка 
Да се стимулира устойчиво използване 
на       ресурсите       за       паша       във 
високопланинските    пасища    с    цел 
възстановяване     и     поддържане     на 
тревните  съобщества  и  свързаните  с 
тях популации на видове. 

Оценка   и   анализ   на 
ползванията   в   горите 
през последните 10 г. 

План‘1  предвижда  адаптиране  на  действащите 
лесоустройствени проекти към изискванията на 
Природния парк като защитена територия. 
В   План‘1   не  се   предвижда   разработване   на 
устройствен     план     за     цялата     територия 
(съгл.чл.64  от  ЗЗТ),  въпреки,  че  е  разработено 
общо   задание   за   територията   на   ПП.   При 
устройството на горските територии отново се 

При    липса    на    специализирано 
планиране,общо    за    целия    ПП, 
Дирекцията  на  Парка  не  действа 
целенасочено      и      превантивно, 
изпреварващо  събития,  вкл.  и  за 
осигуряване  на  по-добри  условия 
за   растеж   и   тран-сформация   на 
културите   и   хомогенните   млади 
насаждения. Отговорностите са на 

Да  се  заложи  в  Част  4,  разработване 
на  устройствен  план,  съгласно  чл.64 
от ЗГ, който да се разработи, веднага 
след приемането на АПУ. 

 
Определяне  на  норми  за  регулирано 
ползване на дървесина, 
преимуществено    в    засегнатите    от 
корояда  насаждения  и  в  по-ниските 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 

24 
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 

разработват    два    отделни    лесоустройствени 
проекти   на   ДГС   „София“,   2009   г.   и   ДЛС 
„Витошко-Студена“,   2008   г.   Съгласно   тези 
проекти  се  стопанисват  и  управляват  горите  в 
ПП „Витоша“ 
През последните 10 г. са изпълнявани съгласно 
лесоустройствените  проекти  следните  видове 
сечи:  възобновителни,  отгледни,  санитарни  и 
технически  (за  ловни  мероприятия),  събиране 
на суха и паднала маса от местното население и 
залесявания.   Възлагането,   разработването   и 
приемането на    Лесоустройствените    и 
Ловоустройствени проекти за двете стопанства 
е по  реда на ЗГ, съгласувано с МОСВ. 
Общия размер на ползване на дървесина възлиза 
на 175480 куб.м или около 17550 куб.м. лежаща 
дървесна маса средно годишно. 
Общият    среден    годишен    обемен    прираст, 
служещ  като  ориентир,  който  по  лесовъдските 
критерии   за   устойчивост,   не   трябва   да   се 
надхвърля при ползването на дървесина  е 57910 
куб.м    без    клони    (66670    куб.м    с    клони). 
Реализираното   средно   годишно   ползване   от 
Дирекцията  на  парка  за  изтеклите  10  години 
(17550 куб.м – лежащо без клони) е 3.3 пъти по- 
малко; 
На  територията  на  ПП  основно  се  изпълняват 
дейностите     свързани     с      подобряване      на 
здравословното  състояние   на   насажденията   и 
културите – санитарни и отгледни сечи; 
За   останалите   видове   сечи   извеждането   на 
сечите  в  парка  е  извършвано  внимателно,  при 
спазване на нормативната уредба по отношение 
статута на територията. 

ТП      ДГС      „София“      и      ДЛС 
„Витошко-Студена“ в 
съответствие с предвижданията на 
ГСПл, в които терито-рията на ПП 
е  част  от  площта  на  стопанствата 
т.е.   само   частично   се   отразяват 
специфичните изисквания на ЗЗТ. 

 
ДПП      има      възможности      да 
предлага  на  ТП    ДГС  „София“  и 
ДЛС       „Витошко-Студена“       за 
сключване       на       договори       с 
обществени,   социални   домове   и 
учебни заведения, за 
осигуряването    им    с    енергийна 
дървесина и за захранване с малки 
количества  строителна  дървесина 
на     местни     произ-водители     на 
сувенири   и   др.   битови   изделия, 
свързани     и     от     важност     за 
дейностите в Парка. 

части на парка -    в близост до 
населените места. 

 
Определяне  на  условия  и  норми  за 
усвояване  на  повредена  от  корояди 
/изсъхнала,   ветровална, опожарена и 
суха маса от парка 
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Оценка на 
необходимостта         от 
осигуряване на 
дървесина   за  нуждите 
на  местното  население 
и  обектите  в  парка  и 
подходящи    мерки    за 
управление на горските 
територии   предвидени 
за         ползване         от 
местното   население   и 
за         нуждите         на 
парковата   дирекция   и 
сградите в Парка 

Не  се  задоволява  в  пълен  размер  търсенето  на 
дървесина (енергийна и строителна) от местното 
население. 

 
Осигурява    се    необходимото    количества    за 
нуждите  на  парковата  дирекция  и  сградите  на 
територията  на  ПП.  за  нуждите  на  парковата 
дирекция и сградите в Парка 

Оценка на състоянието 
и   необходимостта   от 
подходящи дейности за 
управление на горските 
култури и 
насажденията от 
интродуцирани видове. 
Оценка на 
възобновителните 
способности 

• 4883    ха       са    инвентаризираните    горски 
култури.  В  част  от  тях  (със  съществуваща 
инраструктура за достъп), както и в другите 
млади  хетерогенни  по  състав  и  структура 
насаждения     се     провеждат     поддържащи 
дейности    (отгледни    и    санитарни    сечи) 
съгласно ГСПл.  Не малка  част от културите 
и   младите   хомогенни   насаждения   обаче, 
остават      с      голяма      пълнота      поради 
отдалеченост      или      липса      на      пътна 
инфраструктура,     т.е.     с     висок     рисков 
потенциал    за    възникване    на    механични 
повреди  от  природни  стихийни  явления  с 
резултат  -  снего/ветроломи  и  снеговали  и 
ветровали. 

• От друга страна същите са по-податливи и на 
каламитети      от      различни      болести      и 
вредители. Като резултат, Дирекцията на ПП 
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1.22.3. Собственост 

ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Статут  на  собственост  и 
ролята  й  за  постигане  на 
поставените  управленски 
цели 

Наличието  на  много  форми  на  собственост,  в 
това  число  и  съсобственост  поражда  различни 
предизвикателства   произтичащи   предимно   от 
наличието  на  диспропорция  между  обществени 
и  частни  интереси    и  затруднява  в  значителна 
степен  изпълнението  на заложените  в  Плана  за 
управление цели и задачи. 

*Липса    на    заинтересованост    за 
участие в процесите; 
*Липса  на  мотивация  за  активно 
управление и  поддръжка 

*Намиране  на  „работещи“  форми  за 
интегриране на различните интереси 
*Стимулиране,      в      т.ч.      и      чрез 
законодателна         инициатива         на 
собствениците    и    ползвателите    на 
имоти   и   обекти   за   изпълнение   на 
задълженията им като такива. 
*Проучване на добри практики в това 
отношение     реализирани     в     други 
паркове в страната и в чужбина; 

Оценка  на  интересите  на 
собствениците и 
ползвателите при 
различните     форми     на 
собственост  и  ползване с 
оглед статута на ПП 

*ДПП   като   специализиран   орган   към   ИАГ 
изпълнява  държавната  политика  съгласно  ЗЗТ, 
ЗБР и ЗГ в защитената територия; 
*ТП  ДГС  „София“  и  ДЛС  „Витошко-Студена“ 
изпълняват        държавната        политика        за 
държавните,     общинските     и     частни     гори 
съгласно ЗГ; 

За      държавната      и      общинска 
собственост  дейностите  в  горите 
се определят  от: *влошаващото се 
санитарно състояние на 
насажденията        от        об.смърч; 
*нарушена          структура          на 
насажденията     в     съседство     с 

*Изследване      на      възможностите, 
отстраняване  на  вече  констатираните 
причини   и   намиране   на   решения, 
стимулиращи потреблението, 
респективно икономическите 
резултати; 
*Ангажиране       на       органите       на 

е  в  ролята  на  регистратор  на  негативните 
последствия  от  тези  биотични  и  абиотични 
въздействия, и действията му по управление 
се   свеждат   до   подаване   на   сигнали   за 
повредени  дървета,  респ.  за  провеждане  на 
поддържащи   и   възстановителни   дейности 
(ПВД)    –    сечи    (санитарни    и    по-рядко 
отгледни сечи. 

Оценка  на  ползването 
на    водни    ресурси    и 
допустимостта от 
допълнителното        им 
ползване 

Положителна  тенденция  свързана 
с   контрола   върху   ползването   на 
водните ресурси 

Мерки за предотвратяване на 
замърсяванията на водните ресурси 
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*Общините  създават  условия  за  извършване  на 
горскостопанската  дейност  в  горите  общинска 
собственост  –  създават  общински  предприятия 
за  дейностите  и  финансират  горскостопанските 
планове. 
*Различните частни собственици имат различни 
потребности,       намерения,       очаквания       и 
възможности: 
-част  от  собствениците-  предимно  физически 
лица имат пасивно отношение, тъй като приемат 
собствеността      върху      поземлените      имоти 
единствено като  възможност  за  разпоредителна 
сделка  в  подходящ  от  финансова  гледна  точка 
момент; 
-нереализираните  очаквания  за  бърза  печалба 
свързани  със  собственост  върху  сграден  фонд, 
не     мотивират   за   инвестиции   в   дългосрочен 
план. 
-преоразмерените     по     капацитет     обекти, 
(отнесено        към        настоящите        социално- 
икономически условия) предполагат разходване 
на финансови ресурси без гарантирано покритие 
от печалби от стопанска дейност 

туристическите       маршрути       в 
резултат на абиотични и биотични 
фактори; 

 
За    собственици  и  ползватели  на 
сградния фонд: 
*Нефункциониращи  обекти,  в  т.ч. 
и изоставени; 
*Намалено         потребление,         в 
резултат     на         затруднения     в 
транспортните  услуги  водещо  до 
незадоволителни       икономически 
резултати. 
*Честа  смяна  на  лицата  владеещи 
правото на  собственост   и 
ползвателите – с негативен ефект 
върху   качеството   на   услуги,   на 
обитаване  и    изграждане на 
модерна  и природосъобразна 
инженерно-    техническа 
инфраструктура. 

централното  и  местно  управление  за 
подпомагане на процеса в т.ч. и  чрез 
разглеждане    на    възможността    за 
удовлетворяване   на   нововъзникнали 
държавни и общински потребности 
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1.22.4. Управление 
 
За оценка на управлението да се използва „Териториален анализ на ПП „Витоша“ по проект: 0574 R2 (PERIURBAN – Парковете в периферията 
на урбанизираните  територии – подобряване на условията на околната среда) 

ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ 
Оценка ефективността на 
управлението        и       на 
изпълнението  на  План‘1 
чрез        прилагане        на 
европейски          призната 
методология (RAPPAM) 

Положителна   оценка   за   изпълнение   на   целите   и 
задачите,    програмите,    спазване    на    режимите    и 
нормите въведени с План‘1 
*Не  е  изпълнена  дългосрочната  цел  за  опазване  на 
смърчовите гори; 
*Не     са     разработени    устройствени     планове     за 
туристическите центрове; 
*Не  изпълнявана  формата  за  отчетност  посочена  в 
План‘1     за     изпълняваните     проекти.     С     оглед 
изискванията    на    управляващият    орган-ИАГ,    ОП 
„Околна  среда  2007-2013  г.“  това  изискване  и  форма 
на отчитане стават безпредметни. 
*Не е направен преглед на четвъртата година (2009г.) 
на изпълнението на План‘1 и последващо Обществено 
обсъждане на изпълнението на ПУ 
Оценката за изпълнението на програмите е затруднена 
от  факта,  че  не  са  планирани  конкретни  проекти  в 
План‘1. Проектите и дейностите са определени на по- 
късен    етап,    по    преценка    на    ДПП    и    с    оглед 
възможностите за кандидатстване. Избраните проекти 
и    дейности    не    са    обсъждани    с    широк    кръг 
представители   на   заинтересованите   страни   –   не   е 
функционирал  Обществен  консултативен  съвет  към 
ДПП, както и Научен съвет. 

Положителна,  основание  за  която 
са        отчетните        доклади        и 
окончателни   отчети   на   ДПП   за 
изпълнение      на      проектите      и 
дейностите 
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Оценка ефективността на 
управлението и на 
изпълнението  на  План‘1- 
Социологическо 
проучване 

Преобладаващо мнение за бъдещето развитие на ППВ 
е  в  установяването  на  баланс  между  опазването  на 
природата и биологичното разнообразие и развитието 
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. 
Обществеността   определено  проявява  готовност  да 
участват в обсъждане за развитието  на  ПП  „ Витоша“ 
и  това  е  потенциал,  който  следва  да  се  развива  и 
използва. 

 
Предвид    на    диференциацията    в    предпочитаните 
форми    на    участие,    за    да    се    въвлекат    всички 
поколения и  да  се  съчетаят вижданията и интересите 
на  всички  групи,  трябва  да  се  ползват  комбинирано 
различни  форми  на  обсъждане  (публични  дискусии, 
пряка анкета и анкета по Интернет и др. допитвания), 
като   за   това   се   поддържат   нужните   материално- 
технически и организационни условия. 

Административен капацитет на парковата администрация: 
Организационна 
структура; 

Сегашната  организационна  структура  е  недостатъчна 
да   решава   основните   и   специфични   проблеми   на 
територията 

Тенденциите     в     опазването     и 
стопанисването   на   ПП   показват 
необходимост      от      категорични 
организационни   и   функционални 
промени 

ДПП    да    поеме    охраната    и 
стопанисването  на  територията 
на ПП. 

Степен  на  покриване  на 
функциите    на    ДПП    с 
персонал; 

Недостатъчен       персонал       за       изпълнение       на 
комплексните  задачи  при  специфичните  условия  на 
Природния парк 

Планиране на допълнителен 
персонал 
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Необходимост  
от развитие    на    
човешките ресурси;     
нуждите      от 
квалификация на 
персонала    на    ДПП    в 
различни направления, 

ДПП  прави  необходимото  при  сегашните  задачи  и 
функции     съгласно     действащият     Правилник     за 
обучение и квалификация на персонала 

Планиране на обучения и 
квалификационни курсове. 

Степен    на    материално- 
техническа   обезпеченост 
на  ДПП  и  необходимост 
от допълнително 
обезпечаване; 

Достатъчно опезпечаване съгласно настоящите 
функции на ДПП 

Оценка   на   обособените 
паркови участъци; 

Необходимост   от   планиране   на   нови   паркови   и 
охранителни  участъци  съобразно  новите  функци  на 
ДПП, обезпечени с персонал и План‘2 

Налична  инфраструктура 
за управление; 

Определена е съгласно функции и задачи за дейността 
на  ДПП  с  Правилник.  Не  са  отчетени  специфичните 
особености на управлението на ПП „Витоша“, както и 
необходимостта от поемане от Дирекцията на всички 
дейности по стопанисване на територията. 

Планиране  на  нови  функции  и 
съответстващо управление 

Въведената 
организационна   система 
за  охрана  и  контрол  на 
парковата територия; 

Недостатъчна охрана и контрол на територията на ПП. 
Необходимост     от     засилена     охрана,     както     и 
допълнителна подвижна паркова охрана 

Планиране на нова 
организационна      система      за 
охрана и контрол 

Екологичен мониторинг Провежда се екологичен мониторинг съгласно 
НСМБР 

В      План‘2      планиране      на 
развитие        на        Комплексен 
мониторинг 
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Връзки и взаимодействие 
на  ДПП  с  други  органи 
на  изпълнителната  власт 
(областни 
администрации,   кметове 
на   общини,   регионални 
поделения на  МОСВ, 
регионални  структури  на 
МВР   и   др.)   с   научни 
институции  и   НПО, 
др.юридически  лица  с 
функции      по 
управлението  на  Парка  и 
необходимостта от 
разширяването им. 
(Работа в партньорство) 

Дирекцията  на  ПП”Витоша”  работи  в  тясна  връзка  с 
областните  и  общинските  администрации,  държавни 
структури   и   поделения   и   други   организации   от 
прилежащите територии към ПП”Витоша”; 

Голяма  част  от  дейностите  му  са  тясно  свързани  с 
тези структури – почистване на пътища и събиране на 
отпадъци,        стопанисване        на        транспортната 
инфраструктура,  обезпечаването  на  безопасността  в 
рамките на парка и др.; 
Съвместни   проекти   са   осъществени   с   ТП   ДЛС 
„Витошко-Студена”,   ТП ДГС София, БТС, Дирекция 
зелени системи - СО и др. 

В     голяма     степен     инициативите     и     събитията 
организирани      от      Парка      се      осъществяват      с 
изключителната подкрепа на общините и обратно; 

Близостта  на  парка  до  столицата,  където  се  намират 
най-голям   брой   висши   учебни   заведения,   научни 
институти    и    неправителствени    организации    дава 
възможност   за   провеждането   на   много   и   важни 
проучвания,        изследвания        и        дейности        с 
изключителното         съдействие         на         парковата 
администрация. Сдружение за дива природа Балкани, 
Спасителен  център  за  диви  животни,  Стара  Загора, 
НПО “Ешна”, Глобален екологичен фонд гр. София,) 
Инициативна    група    Витоша    –WWF    „Дунавско- 
Карпатска      програма      –      България”,      Българско 
дружество     за     защита     на     птиците,     Българска 
фондация„Биоразнообразие” и др. 

Осъществена е изключително голяма работа от страна 
на парковата администрация в областта на публично- 
частното  партньорство.  Това  показва  и  нарастващия 

Контрол  върху  изпълнение  на 
отговорностите    на    отделните 
институции  –  стопанисване  на 
пътищата,    хижите    и    други 
съоръжения, техническата 
инфраструктура,  безопосността 
на    посетителите    и    др.    от 
междуведомствен орган 

 
Решаването   на   проблемите   в 
парка       да   се   осъществят   в 
широко партньорство,   работа с 
доброволци. 

 
Да  се  засилят  образователните 
и    възпитателни    функции    на 
ДПП       по       отношение       на 
поведението  на  посетителите  в 
парка. 
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интерес на обществеността от проблемите на Парка и 
грежата към него. Примери за такива партньорства са: 
„ЧЕЗ    България”    ЕАД,    гр.    София;    „Уникредит 
Булбанк”   АД,   „Мачирски   спорт”,   „Мотен   спорт” 
„Тойота Балканс”, „Дарик имоти” и др. Информацията 
е   отразена   по   повод   проект,   реализиран   ДПП   от 
„Витоша”   -   „Публично-частните   партньорства   –   в 
услуга   на   природата   и   хората”,   финансиран   от 
Европейския  социален  фонд  и  от  държавния  бюджет 
на   Република   България   по   Оперативна   програма 
„Административен капацитет за период 2009 – 20010 г 

Международни  
и национални     оценки    
и верификации,  
европейска интеграция и 
международно 
сътрудничество 

Територията на ПП „Витоша“ е съществен елемент от 
Националната    и    Европейска    екологична    мрежа 
НАТУРА  2000.  Включва  обявени  две  защитени  зони 
съвпадащи с нейната територия: за опазване на дивите 
птици и за 
опазване  на  природните  местообитания  и  на  дивата 
флора и фауна. 

План‘2  отчита  статута  на  ПП 
като защитена зона с природни 
местообитания и 
местообитания    на    видове    с 
европейско значение. 

Функциониране на 
Обществен 
консултативен  съвет  към 
ДПП 

Към   ДПП   „Витоша“   от   2015   г.   е   създаден   и 
функционира Обществен Консултативен съвет. Приет 
е  Правилник  за  дейността  му.  ОКС  ще  участва  в 
обсъждане на всички важни решения свързани с ПУ и 
дейността на Дирекцията 

Регулярни срещи с 
Обществения      Консултативен 
съвет,   запознаването         му   с 
проблемите  на  ПП  „Витоша”  и 
приобщаването  му  при  търсене 
и     вземане     на     управленски 
решения. 

Функциониране на 
Научен съвет 

Няма данни за функционирането на тъкъв При необходимост ДПП следва 
да  покани  определен  състав  от 
научни работници за 
консултиране   по      въпроси   в 
дадена научната област. 

Работа с доброволци На    територията    на       ПП”Витоша”    се    извършва 
мащабна    доброволческа    дейност    в    най-различни 
направления.  Това  говори  за:  първо  –  целенасочена 

Да   продължи   и   се   разшири 
обхвата на дейности, в които се 
въвличат доброволци. 
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работа  на  администрацията  на  парка  в  създаване  на 
съмишленици и поддържници в запазване цялостта и 
значимостта   на   парка,      и   второ   –   близостта   на 
столицата     и    големият    туристопоток     привличат 
общественото    внимание    към    нуждите    на    парка. 
Ежегодно      се      провеждат      почистващи      акции, 
залесявания,       подобряване       на       маркировките, 
информационната    обезпеченост,    инфраструктурата, 
изграждане   на   съоръжения   –   парапети,   мостове, 
кътове за отдих и др. 
Положителна     оценка     за     добри     практики     на 
доброволчество и участие в кампании за почистване и 
облагородяване  на  отделни  части  от  територията  на 
парка с образователни институции и ски училища. 

Да   се   популяризират   добрите 
практики от това 
сътрудничество. 

Комуникационна дейност Календарът    на    дейността    на    ДПП    „Витоша”    е 
изпълнен   с   дейности   и   изяви   в   широк   спектър, 
придизвикват внимание и интерес и са отразявани във 
всички   средства   за   масова   комуникация   с   които 
парковата администрация е изградила трайни връзки. 
Близостта  на  парка  да  столицата  и  други  населени 
места  и  големият  туристопоток  допринасят  също  за 
провокиране на интереса на обществеността. 

 
Обновеният    през    миналата    година   сайт    на   ПП 
„Витоша”дава пълна информация както за дейностите 
на парковата администрация, за възможностите, които 
паркът предоставя за туризъм, спорт, отдих, за всички 
новини и събития на територията на парка. 

 
Отпечатват се множество информационни материали, 
които дават информация във всички области,свързани 
с дейността на Парка. 

Обогатяване на сайта с видео 
изображения 
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Комуникационна дейност 
– Социологическо 
проучване 

Условна  оценка     за     промяната     в     грижите     за 
природата,     поради     слабата     информираност     на 
обществеността 

Засилване на 
комуникационните       дейности 
за   по-широка   информираност 
на обществеността. 

Образователна дейност За  популяризиране  дейността  на  ДПП  „Витоша”  и 
общо    екологично    възпитание    са    създадени    три 
информационни  центъра  и  три  музея.  Интересът  към 
тях    и    големият    брой    посетители    говорят,    че 
функцията им е необходима и значима. 
Други канали за информираност на обществеността в 
дейността    на    ДПП    „Витоша”   са    издаването   на 
информационни    материали    и    организирането    на 
природозащитни      образователни      инициативи      и 
събития.         Информационните         материали        са 
многообразни  и  богати  на  съдържание  и  илюстрации 
за    биологичното    богатство    на    ПП    „Витоша”    и 
възможностите, които предоставя за занимания, отдих 
и туризъм. 
Инициативите и събитията, организирани от ДПП 
„Витоша” имат за цел да се приобщят подрастващите 
и обществеността към темите, касаещи устойчивото 
опазване на околната среда като цяло и към грижа и 
любов към Природен парк „Витоша“. Участниците в 
тях са даказателство за ефективността на тази 
дейност. 

Необходимост  от  разширяване 
на  мрежата  от  информационни 
центрове  /създаването  на  поне 
още      три/      в      близост      до 
населените места в 
прилежащите     територии     до 
туристическите    подходи    към 
ПП    „Витоша”,    различни    от 
северната част. 
Необходимо     е     разширяване 
ползването      на      съвременни 
информационни форми: 
мултимедии,          интерактивни 
методи  за  обучение,  безплатни 
приложения      към      мобилни 
устройства,  електронни  игри  и 
др. 
Необходима        е        по-голяма 
активност      от      страна      на 
информационните   центрове   за 
организиране    на    екологично 
образователни и 
природозащитни инициативи. 

Образователна  дейност  - 
Социологическо 
проучване 

Незадоволителна оценка за провежданата 
образователна дейност от ДПП 

Засилен интерес към ПП Витоша и 
желание за повече знания за парка 
предопределя повече 

Повече   и   по-разнообразни   и 
достъпни образователни 
дейности и програми за всички 
възрастови групи. 
Повече онагледени материали и 
практически занимания. 
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Съвместни  инициативи  с 
други паркови 
администрации 

ДПП  „Витоша”  работи  в  тясна  връзка  и  с  другите 
паркове  на  територията  на  страната.  Организират  се 
съвместни инициативи, свързани с чествания на дните 
на  парковете,  земята,  водата  и  др.  Пример  в  това 
отношение      е      и      проект:      „Публично-частните 
партньорства  –  в  услуга  на  природата  и  хората“,  в 
чието    изпълнение    участват    повечето    природни 
паркове в страната и в рамките на който се провеждат 
десет   семинара,   в   които   всеки   един   от   парковете 
представя  и  споделя  своя  опит  от  дейността  си  в 
партньорските взаимоотношения. 

++ Иницииране  от  страна  на  ПП 
„Витоша”         за         съвместни 
инициативи      и      събития      с 
другите   природни   паркове   в 
страната. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

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



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 
 РАЗДЕЛИ „ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА – 

ПЪРВА ОЦЕНКА“ (Т. 1.21 - Т. 1.24) – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ 

1.22.5. ФОРМУЛИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ И 
СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА  

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/ 

29-30 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 
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СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока;  - ниска; - - средна; - - - висока 

КОНСТАТИРАНИ 
ПРОБЛЕМИ 

ФАКТОРИ И ПРИЧИНИ ПРОМЕНИ/ 
ТЕНДЕНЦИИ/ 

СТЕПЕНИ 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ 
Потенциална    уязвимост    на 
екосистеми,  местообитания  и 
видове 

⇒   Строителство в т.ч. изграждане на обекти за ски спорт, очертават потенциална 
уязвимост  за  екосистемите,  природните  местообитания  и  местообитания  на 
видове   с   консервационно   значение.   Тези   проекти   и   дейности   съгласно 
действащото  законодателство  в  РБ  се  процедират  по  Наредбата  за  оценка  за 
съвместимост на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с 
целите  на  опазване  на  защитените  зони  от  Натура  2000.  ПП  „Витоша“  е 
защитена зона по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. 

 
⇒   Водоснабдителни системи и водопотребление в ПП „Витоша“: 

Витошките  води  са  донор  на  водоснабдителните  системи  на  прилежащите 
населени места и намиращите се обекти   в Парка. Обектите на територията на 
ПП   се   водоснабдяват   чрез   преминаващите   водопреносни   трасета,   или   от 
локални водоизточници, което не нарушава екологичното равновесие. 
Проблем  е  определеният  минимален  воден  отток  в  размер  на  10%  от  95% 
обеспеченост  за реките  при  водохващанията  в  разработеният  Воден баланс за 
територията на ПП „Витоша“; 

 
⇒   Паша на домашни животни: 

Не  е  проблем  за  територията  на  ПП  до  настоящия  етап.  Има  потенциална 
заплаха от интензивно и върху по-големи площи развитие на паша във връзка с 
финансиране по ПРСР за период 2014-2020 г. Последиците са замърсяване на 
водите, почвата, утъпкване, преизпасване на определени площи и нарушаване 

-- - Тенденция за 
неблагоприятно 
екологично състояние 
на реките при така 
определеният 
минимален воден 
отток 
 
 
 
-- Очаквана тенденция 
за влошаване на 
условията в тревните 
местообитания. 
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на тревните съобщества, конфликт с пешеходните и велотуристи и др. 
⇒   Не е констатиран проблем свързан с ползване на лечебни растения за стопански 

нужди. към момента се наблюдава занижен интерес към ползването на лечебни 
растения. Рядко се ползват за лични цели и не се ползват за стопански нужди. 

 
⇒   Режим за МПС на територията на ПП 

Основен проблем, определящ се от нерегламентирамо паркиране под склопа на 
гората,  запрашаване  от  непочистено  зимно  опесъчаване  на  основната  пътна 
мрежа в Парка. 

++Тенденция за 
решаване на 
проблемите с План‘2 

Проблеми  по  състоянието  и 
дейностите в  горите 

Горските съобщества в ПП Витоша са уязвими от  естествени и антропогенни фактори: 

⇒   Каламитети, пожари, ветроломи и снеголоми, климатични промени; 
⇒   Показател е влошеното състояние на горскодървесната растителност от гъбни 

болести и насекомни вредители: висока степен за обикновения смърч, средна за 
семенния естествен бук и ниска степен за  белия и черния бор, дъба и габъра. 

⇒   Дейностите по извеждането на сечи  – възобновителни, отгледни и санитарни, 
се  извършват  от  външни изпълнители –  дърводобивни  фирми,  по  възлагане  и 
приемане  от  страна  на  ТП  ДГС/ДЛС.  Няма  установена  практика  и  липсва 
непосредствен  контрол  от  страна  на  парковата  дирекция,  с  оглед  спазване  на 
основни  ограничения,  условия  и  препоръки,  дадени  с  ПУ  и  същото  да  става 
напр. при освидетелстване на сечищата; 

⇒   Количеството  мъртва  дървесина  (стояща и  лежаща  / суха  и  паднала  маса)  е с 
относително висок процент на покритие и като количество не е измервана; 

⇒   Констатирани  са  (регистрирани  от  ДГС/ДЛС)  и  допълнително  са  комуни- 
кирани по средствата за масово осведомяване случаи на незаконно добиване на 
дървесина   вътре   в   Парка   и   също   в   прилежащите   на   парка   територии. 
Въздействието върху ПП се локализира в съответните региони, но може да се 
разпространи и нарастне, ако дълго време остане без сериозни санкции. 

⇒   Налагането   на   приоритет   при   реализиране   на   ловни   дейности,   в   т.ч.   за 
международен лов подборно на територията на ПП „Витоша“ в обхвата на ТП 
ДЛС   „Витошко-Студена“,   води   до   ограничения   по   прилагане   на   други 

++Тенденция за 
разширяване на 
отговорностите         на 
ДПП   и   ограничаване 
на проблема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
++Засилване на 
контрола 
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поддържащи и възстановителни дейности в горските и в безлесните територии 
на Парка. 

⇒   Голяма част от реализираните през периода на действие на План’1 сечи (всички 
санитарни сечи) в горските съобщества се извършват не по    специализираните 
проекти – ЛУП /ГСПл на ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“, а на 
база  на  план-извлечения  съгласувани  с  ЛЗС  –  гр.София,  одобрени  от  РДГ  и 
ДПП.  Това  се  извършва  с  оглед  недопускане  разширяване  на  короядните  и 
снего/ветроломни петна и усвояване пожарища. 

⇒   Т.нар. „технически сечи“  са за превенция от пожари и за ловни мероприятия и 
същите   липсват   като   предвиждане   в   ЛУП   /ГСПл.   Реализацията   им   се 
предшества  от  съгласуване  с  РДГ  и  ДПП  и  одобряване  от  тях  на  план- 
извлечения. 

- - - Отрицателна 
тенденция от 2001 г. 

Ерозионни процеси ⇒   Започват около местата с повишено антропогенно въздействие - - Отрицателна 
тенденция 

Заплахи за водорасловата 
флора 

⇒   Изчезване на чувствителните към замърсяване видове от алгофлората +++     Състоянието     и 
тенденциите са 
положителни 

Уязвимост на ядливите гъби ⇒   Липсват  норми и режими за събиране на ядливите гъби в План‘1. 
⇒    Не се осъществява контрол на тази дейност. 

- - Тенденциятя е лоша 
при запазване на 
безконтролното 
събиране на ядливи 
гъби. 

Уязвимост на мъховата 
флора 

⇒   1)    Промените    на    климата,    зачестилите    периоди    с    екстремно    високи 
температури,  съчетани  с  недостатъчни  валежи  се  отразяват  неблагоприятно 
върху състоянието на популациите на мъховете, особено на тези видове, които 
са  привързани  към  стабилни  горски  местообитания  и  влажни  зони  (мочури, 
торфища) 

⇒   2) антропогенна дейност, водеща до нарушаване на местообитанията (особено 
уязвими са горските местообитания и влажните зони) 

⇒   3)  ветроломи,  снеголоми  и  патогенни  инвазии,  водещи  до  нарушаване  на 
горския склоп и промяна в микроклимата на местообитанието 

++     Тенденциите     на 
този етап са 
положителни 
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Уязвимост    на    видовете    от 
ихтиофауната и 
местообитания  вследствие  на 
човешка дейност 

⇒   Светлинно и звуково замърсяване на околната среда; 
⇒   Зарибявания с неместни видове 
⇒   Бракониерство 
⇒   Замърсяване на водоемите. Изчезване на чувствителните към замърсаване 

видове от ихтиофауната; 
⇒   Хидротехнически съоръжения и др. без изграждане на рибни проходи 

+     Преодоляване     на 
причините и 
факторите 

Нерешени        проблеми        с 
отвеждане  и  пречистване  на 
отпадните води 

⇒   Септични ями в недобро състояние 
⇒   Компрометирана довеждаща канализация; 
⇒   Липса    на    постоянни    и    достатъчни    по    обем    отпадни    води    оказваща 

неблагоприятно въздействие върху експлоатационното състояние на ПСОВ. 
⇒   Нерешени проблеми с отвеждане на отпадните води генерирани в контактните 

зони и прилежащите урбанизирани територии; 
⇒   Наличието на дифузни източници на замърсяване (Септични ями, заустване на 

непречиствани   отпадъчни   води,   транспортни   средства   и   др.)   е   реална 
предпоставка за замърсяване с органични вещества на водните тела в Парка; 

⇒   Липса на пречистване на отпадъчните води от преобладаваща част от точковите 
източници  на  замърсяване,  което  повишава  риска  от  замърсяване  на  водните 
тела; 

⇒   Констатираното замърсяване с органика и азот на водните тела по границите на 
парка е показател за влошаване на състоянието им от източници на замърсяване 
на територията на Парка; 

⇒   В резултатите от хидрохимичния анализ за тежки метали във водните проби е 
констатирано наличие на олово над допустимите норми; 

⇒   Замърсяване на почвата и деградация на растителността 

-  -  -  Тенденциите  са  с 
висока степен 
отрицателни 

Свързани със строителство ⇒   Преоразмерена урбанистична намеса в туристическите центрове; 
⇒   Липса  на  ясна  визия  относно  капацитетните  потребности  за  посетителския 

поток в центровете; 
⇒   Неработещи и остарели съоръжения за въжените линии 
⇒   Наличие  на  компрометирани  и/или  разрушени  строежи,  не  подлежащи  на 

възстановяване; 

-  -  -  Тенденциите  са  с 
висока степен 
отрицателни 
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⇒   Наличие на незавършено строителство; 
⇒   Замърсяване сьс строителни отпадъци. 

Основна причина за всички наболели проблеми свързани със строителство, състояние 
на сгради и съоръжения, определяне на капацитети и др.   е отсъствието на подробно 
устройствено  планиране  и  технически  проекти  за  модернизация  на  сградния  фонд, 
саниране  на  територията  от  полуразрушени  сгради,   развитие  и  модернизация  на 
въжения  транспорт в туристическите центрове за развитие на летен туризъм и спорт и 
практикуване на зимни спортове. 

Състояние  на  обслужващите 
обекти       за       подслон       и 
прилежащите им площи 

⇒ Изоставени  и/или  не  функциониращи  обекти  за  подслон  с  неподдържани  и 
замърсени прилежащи площи; 

⇒ Замърсяване с битови отпадъци 
Необходимост  от  адаптирането  на  тези  обекти  към  променените  социално- 
икономически условия и изискванията на  действащата нормативна база 

- -  Тенденциите са със 
средна степен 
отрицателни 

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
Наличие на урбанизирани 
територии и застроени 

поземлени имоти в границите 
на ПП „Витоша“ 

⇒   Наличие на застроени поземлени имоти, без устройствен статут и 
инфраструктурна обезпеченост; 

⇒   Води до нализане на инвазивни и рудерални растителни видове в ПП. 

-  -  -  Тенденциите  са  с 
висока степен 
отрицателни 

Необходимост от организация 
на автомобилното движение 

⇒   Проблемите   с   обществения   транспорт   създават   условия   за   прекомерно 
натоварване  на  автомобилното  движение  от  лични  транспортни  средства,  за 
нерегламентирано паркиране извън паркингите и по поляните в ниската част на 
парка; 

⇒   Навлизане  на  автомобили  в  места,  покрити  с  растителност,  което  води  до 
нейната деградация. 

⇒   Състоянието  на  мрежата  от  горски  автомобилни  пътища  без  настилка  не 
отговаря на нуждите за придвижване на противопожарни автоцистерни. 

-  -  -  Тенденциите  са  с 
висока степен 
отрицателни 

Отсъствие на обществен 
транспорт(екологичен) 

⇒   По данни на ЦГМ - гр. София, до възлови точки свързани с туризма (изходни 
точки)   в   парка   достигат   10   автобусни   и   2   трамвайни   линии   на   ГТ.   До 
останалите населени места по периферията на парка и с. Чуйпетлово, достигат 
линии на междуградския транспорт по съответно разписание. 

⇒   Води до замърсяване на въздуха и деградация на популациите на чуствителните 
видове; 

-  -  -  Тенденциите  са  с 
висока степен 
отрицателни 
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⇒   Осмисляне   на   необходимостта   от   осигуряване   на      транспортни   линии, 
обслужвани  от  екологичен  обществен  транспорт,  в  т.ч.  възстановяване  и/или 
модернизация на  съществуващите пътнически въжени линии и влекове. 

Отсъствие  на  маркировка  по 
някои  основни     туристически 
маршрути 

⇒   Необходимост от маркировка за сигурност на туристите; 
⇒   Води  до  преминаване  на  туристи  по  запазени  естествени  местообитания  и 

тяхната деградация 

-     Тенденциите   са   с 
ниска степен 
отрицателни 

Относително висока 
киселинност        на        водите 
захранващи чешмите в Парка. 

⇒   В   резултат   на   специфичните   геоложки   условия   преобладаващата   част   от 
каптираните  извори  за  чешми  се  характеризират с  кисели  води,  рН  варира  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 
(6,24 до 6,38 рН единици) („Меча поляна“, „Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и 
др.). 

⇒   Поради преобладаващото дъждовно и снежно подхранване на изворните води, 
известна нестабилност е установена  в киселинността им, която в много случаи 
не отговаря на изискванията за питейни цели. 

- - - Тенденциите са с 
висока степен 
отрицателни 

Рекреационна деградация по 
пешеходни маршрути и места 

за отдих 

⇒   Обрасли пътеки; 
⇒   Деградация  на  естествената  флора  и  навлизане  на  рудерални  и  инвазивни 

чуждоземни видове 
⇒   Наличие на все още нарушени настилки по алеите; 
⇒   Линейна ерозия по основни маршрути без настилка. 

-  -     Тенденциите  са 
със      средна      степен 
отрицателни 

Някои проблеми свързани с 
планираните  функционални 

зони и режимите в тях в 
План‘1 

⇒   Определените  зони  за  територията  на  Парка  в  План‘1  не  са  в  съответствие  с 
чл.32.(1) от ЗЗТ (Чл. 32. (1) За природните паркове се прилагат разпоредбите 
на чл. 19 и 22.) ; 

⇒   Планирана  е  усложнена  номерация  на  зони  и  подзони  при   функционалното 
зониране, като за включените територии в подзоните се смесват режимите по 
отношение на степените на защита съгласно ЗЗТ, ЗБР, ЗГ, ЗЛР, ЗВ и др. 

⇒   Определените  режими  във  функционалните  зони не  са  в  съответствие  с   ЗЗТ. 
Въведени са специфични режими за отделните зони, които са   унифицирани в 
три  категории  по  отношение  на  дейностите  „насърчаване“,  „допускане“  и 
недопускане“.; 

⇒   Пренебрегнати са режимите определени от ЗЗТ  и Заповедта за ПП „Витоша“, 
където  се  посочват  категоричните  забрани  и  изключенията  от  тях.  ЗЗТ  и 

++  План‘2  следва  да 
реши проблеми 
свързани  с 
планираните 
функционални  зони  и 
режимите в тях 
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НРПУЗТ   дават   възможност   за   формулиране   на   „норми“,   „условия“   и 
„препоръки“ за осъществяване на дейностите в Плановете за управление; 

⇒   Общата  оценка  е  за  частично    спазване  на  режимите    на  територията  на  ПП 
„Витоша“, определени от План‘1 включени в отговорностите на Дирекцията на ПП 
„Витоша“: Причини/основания: 

-По отношение на отсъствие на точно описание на граници на зони и подзони; 
-Районите  на  защита  в  подзоните  са  само  с  описателни  определения,  без  граници, 
местообитания/съобщества или други отдели, подотдели, кадастрални номера; 
-В  подзона  А2.са  групирани  местообитания  на  застрашени  и  редки  или  уязвими 
растителни  и  животински  видове  и  съобщества,  геоложки  структури  и  специфични 
форми на релефа,  вододайни зони, гори по технически проект за борба с ерозията и др. 
смесвайки цели на опазване и функции, начин на стопанисване по различни закони – 
ЗЗТ, ЗБР,  ЗГ, ЗВ; 
-Практикуване  на  колоездене  по  пешеходните  маршрути  и  създаване  нови,  извън 
разрешените, с опасност за туристите и  предизвикващи почвена ерозия; 
- Трайни маркировки по дърветата и заковани кошчета за отпадъци; 
-Не  се  спазва  забрана  за  пешеходен  туризъм  в  границите  на  ТП  ДЛС  „Витошко- 
Студена“ върху 488.935 ха. 
⇒   По  отношение  на  движение  и  паркиране  на  МПС,  причините  за  нарушения  се 

дължат на неизпълнение на подробно планиране и организация на движението с 
места за паркиране – СПУП, след приемане на План’1  и тяхната реализация; 

⇒   В План’1 и следващи проекти, остава нерешен въпроса с развитието на Парка като 
биосферен резерват, с оглед основната цел на Севилската стратегия за обявяването 
и  създаването  на  биосферните  резервати  –  връзка  със  социално-икономическото 
развитие на района. 

Необходимост от развитие на 
информационната  система  на 
Парка     –     Посетителски     и 
информационни центрове 

⇒   Неоходимост   от   разширяване   на   мрежата   от   информационни   центрове 
/създаването  на  поне  още  три/  в  близост  до  населените  места  в  прилежащите 
територии до туристическите подходи към ПП „Витоша”, за да се отговори  на 
интереса   на   желаещите   да   посещават   и   други   части   на   Парка,   както   и 
запознаване    и    експониране    на    биологичното,    геоложко    и    ландшафтно 
разнообразие на различните части от Парка. Съществуващите информационни 
центрове  са  в  северната  част  на  парка,  в  близост  до  столицата,  което  е 
оправдано от големия поток туристи в тази част на парка. 

+++  Тенденциите  са  с 
висока степен 
положителни 
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⇒   Подобряване      на  транспортната  и  пътна  инфаструктура,  за  да  се  обезпечи 
достигането до новите информационни центрове. 

⇒   В   информационните   центрове   се   ползват   главно   печатни   информационни 
материали.     Необходимо     е     разширяване     ползването     на     съвременни 
информационни  форми  в  –  мултимедии,  интерактивни  методи  за  обучение, 
безплатни приложение към мобилни устройства, електронни игри и др. 

⇒   Необходима е по-голяма активност от страна на информационните центрове за 
организиране на екологично образователни и природозащитни инициативи 

Необходимост  от  инициатива 
и   съдействие   от   страна   на 
ДПП  за  развитие  на  културен 
туризъм включващ 
недвижимите културни 
ценности   и   партньорства   за 
възстановяване          богатото 
нематериално културно 
наследство на района на Парка 

⇒   Не  са  социализирани  избрани  обекти  от  недвижимите  културни  ценности  на 
територията на  Парка, не са свързани и оформени културни маршрути с важни 
обекти в прилежащите територии. 

⇒   Почти   нищо   не   е   оцеляло   от   старите   занаяти   -   каменарство,      коларо- 
железарство, тухларство, въжарство и др. Нематериалното наследство е живо и 
все  още  уловимо  в  областта  на  традиционните  обреди  и  празници,  пеенето  и 
танцуването,  свидетелство  за  което  е  и  включването  на  групата  "Бистришки 
баби"      в   Списъка   на   шедьоврите   на   световното   нематериално   културно 
наследство   на ЮНЕСКО.   Основни   носители   и   пазители   на   НМКН   са 
читалищата. Жива е и   традицията  за отбелязване на някои от традиционните 
празници  като  Коледуване  ,  Лазаруване,  Сирни  заговезни  и  др.  ,  както  и 
селските  събори  в  принадлежащите  селища  на  юг  от  парка.  Дирекцията  на 
парка   има   добро   сътрудничество   с   организираните   в   района   около   и   на 
територията на парка фолклорни фестивали. 

+++  Тенденциите  са  с 
висока степен 
положителни 

Правни проблеми ⇒   Свързани със собствеността: 
- липса на система информираща за реализирането на разпоредителни сделки 

и промяна на собственика  или ползвателя; 
- Спорове за материално право и съсобственост; 
- Вещни права, свързани с ползване на земи и ресурси; 

⇒   Законност на строежите и строителни книжа; Техническо съответствие; 
⇒   Собственост  и  проблеми  за  осъществяване  на  ремонтни  и  възстановителни 

дейности   по   инфраструктурата   и   съществуващи   обекти   за   обществено 
ползване: кътове за отдих, заслони, чешми, туристически алеи.. 

+Тенденциите     са     с 
ниска степен 
положителни 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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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 
 РАЗДЕЛИ „ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА – 

ПЪРВА ОЦЕНКА“ (Т. 1.21 - Т. 1.24) – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ 

АНАЛИЗ   НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН 
ПАРК „ВИТОША“ НА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ И 

ПРОЕКТИ С ПЛАН‘1, ВЪВ ВРЪЗКА С Т.1.24. ОТ ПЛАН‘2 „ 
ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, РАЗПИСАНИ В ЧАСТИ 2, 3, И 4 

НА ПЛАН‘1“ 

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/ 

29-30 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 
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Таблица: „Анализ   на изпълнението от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на планираните програми, планове и проекти с План‘1, във 
връзка с т.1.24. от План‘2 „ Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите, разписани в части 2, 3, и 4 на 
План‘1“ 

Реализирани 
проекти/Дейности/сро
к 

Постигнати цели Начин на 
финансиране 

Стойност 
на 

реализация 

Слабости
/ грешки 

Степен 
на 

Реализа- 
ция 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Проект        “Картиране        на 
храстови съобщества, 
прироритетни  за 
Европейската общност, 
съгласно      Директивата      за 
защита     на     хабитатите     в 
субалпийския    пояс    на    ПП 
„Витоша”   –   доц.д-р   Петър 
Желев, ст.ас.Мариус 
Димитров, ст.ас.Евгени 
Цавков, 1999 г. 

В субалпийския пояс на Витоша са 
установени  5  типа  местообитания, 
включени    в    Приложение    1    на 
Директива 92/43, чиито граници са 
картирани.    Местообитанията    са 
класифицирани съгласно 
Палеарктичната   класификация   на 
местообитанията. 

Финансиран  от 
Дирекцията   на 
ПП „Витоша“. 

Възстановяване на 
балканската дива коза в ПП 
„Витоша“ 
Договор от 02.04.2002 г. 

Изградени размножителни 
заграждения;  Уловени  24  бр.  кози 
от      Родопите      и      пуснати      в 
заграждението.  Разработена 
система  за  мониторинг;  изработен 
филм, информ.материали 

Национален 
доверителен 
екофонд 
(НДЕФ) 

100 000 лв. 
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Реализирани 
проекти/Дейности/сро
к 

Постигнати цели Начин на 
финансиране 

Стойност 
на 

реализация 

Слабости
/ грешки 

Степен 
на 

Реализа- 
ция 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Заключителен отчет по 
научноизследователски 
проект ,,Микологично 
проучване на представителни 
растителни съобщества в ПП 
„Витоша“”- ст. н. с.II ст. д-р 
Ганка Бакалова, ст. н. с.II ст. 
д-р Цветомир Денчев, ст. н. 
с.II ст. д-р Виолета Факирова, 
ст. н. с.II ст. д-р Мелания 
Гьошева, ст. н. с.II ст. д-р 
Екатерина Самева, д-р 
Евтимия Димитрова. 
Срок-2001-2003 г. 
Изпълнител – Българско 
Микологично дружество. 
Дейности: 
1.Направено е пълно 
обобщение   на 
съществуващите      данни      в 
научната       литература       за 
гъбите  на  Витоша,  а  също  и 
на    хербарни    материали    в 
микологичната          колекция 
SOMF.       2.Проведени       са 
теренни    изследвания    и    са 
установени   нови   видове   за 

Най- сериозен съвременен 
източник на информация за гъбите 
в ПП ,,Витоша”. 

Финансиран  от 
Дирекцията   на 
ПП „Витоша“. 
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планината.    3.Направени    са 
карти   на   разпространението 
няколко ценни ядливи видове 
тъби 
4.Посочени са 
консервационно      значимите 
видове гъби. 
Проект  „Проучване на 
приизворните  торфища в ПП 
„Витоша”,  ст. н. с. II ст. д-р 
Анна Ганева, ас.д-р Росен 
Цонев, 2004 г. 

Проучване на мъховете в горските 
торфища в ПП „Витоша“ 

Не    са    посочени 
точни  координати 
на      проучваните 
обекти 

Проект “Проучване на 
крайречните съобщества на 
ПП „Витоша“ съгласно 
договор №5/25.06.2004 г., 
гл.ас.Евгени Цавков, 2004 г. 

Проучен  е  дендрологичния  състав 
на       крайречните       съобщества, 
техния  състав  и   разпределението 
по  вертикалния  профил  на  всяка 
река.  Изследваните  съобщества  се 
отнасят към 91E0 * Alluvial forests 
with  Alnus  glutinosa  and  Fraxinus 
excelsior      (Alno-Pandion,      Alnion 
incanae,  Salicion  albae).  Обектите 
включват    Добри    дол    (южната 
граница),       Струма,        Матница, 
Танчовица,    Владайска,    Боянска, 
Драгалевска,  Стара  река,  Янчовка 
река, Бистришка, Куртова. 
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„Проучване на състоянието 
на планинския явор 
(Acer heldreichii Orph. ex 
Boiss) на територията на ПП 
„Витоша“” – Възложител:Д 
ПП „Витоша“,  Изпълнител: 
студент от ЛТУ – Ал. Дунчев, 
ноември,.2005 г. 

Направено      е      проучване      на 
разпространението  на  планинския 
явор       (Acer       heldreichii)       на 
територията  на  парка,  оценка  на 
неговото          здравословно          и 
репродуктивното състояние, 
картиране   на   находищата.   Общо 
описание   на   месторастенето.   На 
тази  база  са  направени  препоръки 
за   бъдещето   му   управление   от 
страна на дирекцията на парка. 

Проект        „Проучване        на 
горскоплодни       видове       в 
южните      части      на      ПП 
„Витоша”         –         Момчил 
Панайотов, 2005 г. 

Проучено  е  разпространението  на 
горскоплодните        дървесни        и 
храстови видове в основните речни 
долини   по   южните   склонове   на 
Витоша.    Изследването    обхваща 
долините   на   реките   Кладнишка, 
Матница, Струма, Добри дол. 

Гусев, Ч., Димитрова, Д., 
Цонева, С. 2005. Натура 2000 
на Витоша – Пътеводител на 
природните местообитания от 
значение за Европейската 
общност. ЕкоАрк. 

Представени        са        природните 
местообитания  от  мрежата  Натура 
2000,  които  се  срещат  на  Витоша, 
заедно с тяхна характеристика. 

Проект       „Борбата       срещу 
корояда-типограф (Ips 
typographus L.) и 
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възстановяването на засегнатите  
смърчови  гори  в ПП       “Витоша”,       Работен 
доклад  до  Дирекцията  на  ПП “Витоша”,   
Ал.Дунчев,   юли, 2006 г. 
Дейности: 
1.На   базата   на   литературни данни  
пространно  е  проучен европейския  и  световен  
опит при  борбата  със  засегнатите 

корояда-типограф (Ips typographus      
L.)       площи. 2.Обърнато      е      специално 
внимание   на   затрудненията, които        
произтичат         от природозащитиния  статут  
на ПП   «Витоша»   и   биосферен резерват
 «Бистришко бранище». 
3.Представена е аргументация за    
отрицателния    ефект    на отсичането     на    
напуснати короядни дървета. 
4.Подчертано     е     също     и значението       на      
мъртвата дървесина    за    естественото 
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възобновяване   на   гората   и 
опазването на 
биоразнообразието в 
дългосрочен план. 
Подкрепа за България за 
изпълнение на задълженията 
на страната по отношение на 
Натура 2000 в българските 
природни паркове – 
БУЛГАНАТ; 
01.01.2006 – 21.12.2006 

Проведено     обучение     по    ГИС, 
работа      с      геобази      данни      и 
интерпретация       на       сателитни 
снимки    –    закупени     сателитни 
снимки.  Обучение  по  Натура  2000 
и  управление  на  ЗТ  чрез  ГИС  и 
дистанционни методи, за целите на 
мониторинга,       управление       на 
туристическата  инфраструктура  и 
др. практически аспекти 

Фламандска 
програма за 
сътрудничество 
за  Централна  и 
Източна 
Европа 

240 000 лв. 

Проучване    състоянието    на 
редки      и      консервационно 
значими  видове мъхове в ПП 
„Витоша“  –  ст.н.с.  II  ст.  д-р 
Анна Ганева, 2006-2009 г. 

Редки и консервационно значими 
видове мъхове в ПП „Витоша“ 

Не са посочени 
координати на 
находищата на 
някои от 
проучваните 
видове, не са 
проучени  всички 
консервационно 
значими видове 
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Доклад на тема: “Мониторинг 
във ветровални и короядни 
петна в смърчовите гори на 
Природен парк  „Витоша“, 
Възложител:ДПП „Витоша“, 
инж.Ал.Дунчев, 2007 г. 

Проучен  е  дендрологичния  състав 
и   структурата   на   подраста   във 
ветровалните площи в м. Офелиите 
и  резерват  „Бистришко  бранище”, 
фитоценологичната   структура   на 
растителността, микроусловията на 
средата     и     значението     им     за 
възобновяването     и     оценка     на 
изкуственото     залесяване     в     м. 
Офелиите. 

ДПП „Витоша“ 

Възстановяване  и   устойчиво 
управление       на       горските 
екосистеми на територията на 
ПП „Витоша“; 
Дейности: 
полеви проучвания, 
експертен      мониторинг      и 
анализ     на     информацията; 
Изготвяне    и    прилагане    на 
План       за       действие       за 
възстановяване и  опазване на 
смърчовите     гори     в     ПП; 
Разработване   ГИС   модел   и 
определяне пилотни участъци 
за възстановяване на горските 
екосистеми;  прилагане  модел 
за „осиновяване“ на увредени 

Изготвен   и   приложен   модел   за 
борба с изсъхването на смърчовите 
гори и възстановяване на горските 
екосистеми;          заснет          филм, 
поставени      са      информационни 
табла 

Програма за 
малки   проекти 
на Глобален 
екологичен 
фонд   
за 
България 

136 915 лв. 
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и     изсечени     участъци     от 
обществ. организации, бизнес 
компании,  училища 
включващо      залесяване      и 
грижа; превантивни 
дейности;     провеждане     на 

информационни кампании; Срок: 
01.11.2007 – 28.02.2009 
Подновяване на туристическата 
инфраструктура на територията на 
ПП „Витоша“ Срок: 01.04.2008 – 
30.09.2008 
г. Дейности: 
Подмяна на маркировка и 
насочващи табели 

Подменени  191  насочващи  табели 
по      популярни      маршрути;      6 
бр.табла  информиращи  за  приноса 
на    ЧЕЗ-Груп    и    дължината    на 
маршрута,         освежена         лятна 
маркировка,          подменени          и 
номерирани   стълбове   от   зимната 
между Черни връх и х. Кумата 

ЧЕЗ 
България 

9 300/3
 06
0 
финансов 
принос
 
от ДПП 

Проект        „Картиране        на 
природни    местообитания    и 
свързаните с тях синтаксони в 
Боснешкия  карстов  район  на 
територията на ПП „Витоша“ 
Фитоценологична     роля     на 
популациите      от      лечебни 
растения  –  Сълза  Тодорова, СУ   
„Св.Климент Охридски“, 

Картирани  са  местообитания  6210 
Полуестествени    сухи    тревни    и 
храстови        съобщества        върху 
варовик    (Festuco    Brometalia)    и 
62A0 Източни 
субсредиземноморски  сухи  тревни 
съобщества  в  Боснешкия  карстов 
район. Установена е 
синтаксономичната 
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Биологичен факултет, 
ноември, 2008 г. 

принадлежност    на    съобществата 
съгласно  флористичния  подход  за 
класификация на растителността. 

Ремонт на туристическа 
инфраструктура по 
р.Бистришка и р.Янчовска 
Договор от 08.05.2008 г. 
Период на изпълнение: 
01.08.2008 – 15.12.2008 г. 
Дейности: 
Свързани с възстановяване на 
две основни туристически 
алеи 

Възстановени   30   км.тур.алеи   по 
маршрутите      от      х.Алеко      до 
с.Бистрица       по       Янчовска       и 
Бистришка река; Основен ремонт и 
възстановяване  на  мостове,  скари 
през влажни места, разчистване от 
паднали  дървета  по  маршрута  от 
ветровал,    изграждане    на    нови 
отводнит.     канавки,     възст.     на 
туристическа    маркировка,    нови 
информ.       табла,       ремонт       на 
арх.елементи (заслон, пейки, маси, 
чешми) 

Уникредит 
Булбанк 

50 200 лв./20 
200 
съфинансира 
не 

Проект: Зелен кът Тойота 
Дейности:   Залесителни 
дейности   с   участие   на   800 
доброволци; Подмяна  и 
изграждане   нови 
туристическа и 
информационна 
инфраструктура, издаване 
информационни материали за 
проекта; Срок:15.01.2007 – 
25.10.2008 г. 

Залесени 7 500 дървета на площ 25 
дка,    изградена    и    възстановена 
туристическа         инфраструктура, 
информационни  табла  и  издадени 
серия информационни 
материали(брошури,          дипляни, 
тениски,   стикери,   филм   „Засади 
живот“) 

„Тойота 
Балканс“ 
ЕООД и Toyota 
Fund for Europe 

58 600 лв. 
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Стойнева, М., Иванов, П., 
Узунов, Б., Ишева, Ц., 
Рашкова, Л. 2010. Проучване 
на биоразнообразието на 
водрораслите в някои  Натура 
2000 местообитания на 
територията на ПП „Витоша“, 
2008 

Данни само за някои систематични 
групи 

„Степен на увреждане на 
тревната покривка и мерки за 

Установено е актуалното 
състояние  на  ски-писта  „Витошко 

ДПП „Витоша“ 

подобряване   на   състоянието 
по     ски     писта     „Витошко- 
лале”,   консултантска оценка, 
проф.Д.Пеев, 2009 г. 

лале”       като       са       разгледани 
ерозионните  процеси,  остатъчната 
растителна покривка в нарушените 
терени      и      възможностите      за 
нейното самовъзобновяване. 
Предложени  са  методи  и  подходи 
за   ограничаване   на   ерозията   и 
възстановяване        на        тревната 
покривка. 

Проект:        Възраждане        и 
запазване     на     традиционни 
строителни        техники        и 
умения,         използвани         в 
България 
Дейности: 
1.Проучване на традиционни 
строителни техники и методи 

Изграден        и        оборудван        и 
функциониращ Детски 
Екостационар   „Белите   брези“   от 
2012 г. 

Финансов 
механизъм на 
Европейското 
Икономическо 
пространство 
(ЕИП) 

598 190лв./ 
финансов/ма 
териален 
принос на 
кандидата/ 
89 725 лв. 
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в България 
2. Пренос на познания и 
обмяна на опит в областта в 
България и Норвегия; 
3.Изграждане на 
Екостационарен 
образователен център с 
традиционни строителни 
материали и техники 
4. Практическо обучение; 
5.Документиране на 
практическата работа по 
изграждане на центъра 
6. Дейности по публичност и 
популяризиране резултатите 
по проекта 
Планиран срок: 
01.04.2009 – 30.04.2011 
Проект №0574R2 
PERIURBAN - Парковете в 
периферията на 
урбанизираните територии – 
подобряване на условията на 
околната среда 
Дейности: 
Проектът включва серия от 
международни срещи и 

Разработени: 
1.Проект:Териториален   анализ   на 
природен парк  „Витоша” в 
качеството  му на  крайградска 
природна територия. В изпълнение 
на Компонент  3   на проект 
№0574R2 (PERIURBAN - 
Парковете в периферията на 
урбанизираните  територии  – 

Програма 
„INTERREG 
IVC“ 

2 252 393 лв. 
Финансов/ 
материален 
принос: 
30 960 лв. 
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обучения с участие на 
14партньора от 5 държави – 
членки на ЕС. Анализ на 
съществуващата ситуация и 
практики в управлението на 
ЗТ в близост до големи 
хаселени места; обмяна на 
опит, работа със 
заинтересовани страни, 
разработване на ръководство 
и пилотно тестване, 

подобряване     на     условията     на 
околната   среда),   финансиран   по 
програма       „INTERREG       IVC”, 
„Екоиновации“    ООД,    декември, 
2010 г. 

 
2.  План  за  действие  за  прилагане 
на добри практики за управление в 
Природен      парк      „Витоша“      в 
качеството     му     на     периурбан 
територия;  изработено  по  Проект 

комуникационни дейности, 
изработване на стратегически 
документи и планове за 
действие 
Срок: 2010 – 2012 г. 

0574R2 PERIURBAN към местните 
специфика      на      ПП      Витоша, 
февруари, 2012 г. РИВЕКС 99; 
3. Задание за актуализация на План 
за  управление  на  Природен  парк 
„Витоша“   с   период   на   действие 
2014-2024 г.  изработено по Проект 
№0574R2        PERIURBAN        към 
местните      специфика      на      ПП 
Витоша,      февруари,      2012      г. 
РИВЕКС 99 

Доклад от  Предварителна 
оценка   за очакваното 
въздействие   от   реализиране 
на СПУП за туристическа и 
ски зона „Алеко” върху 

Направена  е  оценка  за  очакваното 
въздействие      от      обектите      и 
елементите  на  СПУП  за  ски  зона 
„Алеко”. 

ДПП „Витоша“ 
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земите  и  горите  от  горския 
фонд на територията 
на Природен парк „Витоша”. 

„ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД, 
март 2010 
Проект:   „Проучвания   върху 
състоянието   на   планинския 
явор(Acer  heldreichii  Orph.  ex 
Boiss)    на    територията    на 
Природен     парк     „Витоша“, 
гл.ас.Евгени Цавков, 
ноември, 2011 г. 

Проучването   на   находищата   на 
планинския явор на територията на 
ПП  „Витоша“  се  базира  изцяло  на 
установените         находища         от 
проучването     на     инж.Ал.Дунчев 
през      2005      г.      Направена      е 
характеристика на 
находищата,установени       са       и 
преходни по морфологични белези 
индивиди        –        Зелени        дел. 
Находището  е  представително  за 
хабитата    28G1Смесени    гори    на 
сипеи,   на   стръмни   склонове   и 
планински клисури” 

ДПП „Витоша“ 

Проект LIFE08 
NAT/BG/000281 
Опазване и възстановяване на 
11 типа природни 
местообитания край реки и 
влажни зони в 10 Натура 2000 
места в  българските гори 
Дейности: 

Партньорски проект: 
ИАГ;   WWF,   дирекциите   на   10 
природни парка, в т.ч.ПП Витоша, 
Горска     семеконтролна     станция 
София    и    Тополово    стопанство- 
Пазарджик. 
В  землището  на  с.Чуйпетлово,  ТП 
ДЛС „Витошко-Студена“ и района 

Програма 
LIFE+ 
финансовият 
инструмент за 
околна среда 
на ЕС 

1 236 834 
евра в 
т.ч.615 199 
евра 
съфинансира 
не от ЕС, 
останалата 
част   от 
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o Възстановяване на 
клек в ПП Витоша; 

 
o 92А0 Крайречни 

галерии от Salix alba и 
Populus alba – площ 5 
дка 

Срок:януари 2010 – юни 2014 
г. 

на х. „Алеко“ 
Метод  –  отглеждане   на  семенни 
фиданки    от    клек;    засяване    на 
семена от клек; 
Успешно          преживяване          на 
семеначетата        20013/2014        г. 
Продължава  засяване  на  семена  и 
през пролетта на 2014 г.; 
Изборът          на          място          за 
възстановяване      на      крайречни 
съобщества  е  свързан  с  разливите 
на   горното   течение   на   р.Струма 
над      с.Чуйпетлово-      ТП      ДЛС 
„Витошко-Студена“.     Проекта     е 
реализиран      изцяло      с      ръчен 
доброволчески труд. 
Прихващането    се    оценява    като 
много добро. 

средствата 
се 
осигуряват 
от 
бенефициен 
тите  (с  най- 
голям  дял  е 
от    бюджета 
на ИАГ) 

Проект:      „Устойчиво 
управление   на  торфищата 
във връзка с  опазване на 
биоразнообразието, 
въглеродния    баланс  и 
промените   в   климата; 
Дейност: „Определяне на 
видовия състав на растенията 

Установени са 136 вида висши 
растения в торфищните комплекси 
на територията на ПП „Витоша“. 
Сред тях са и редица лечебни 
растения – видове от родовете 
Equisetum, Juniperus, Eriophorum, 
Hupericum и др. Четири от тях са 
консервационно значими - Angelica 
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(вкл. мъховете) в 
представителна    извадка    от 
торфищните  комплекси  в  ПП 
„Витоша“,      доц.   д-р   Райна 
Начева,         доц.     д-р     инж. 
Мариус   Димитров,  ноември, 
2013 г. 

pancici, Drosera rotundifolia, 
Potentilla palustris и Salix 
pentandra. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША”; 
Финансиран с Договор №  58301 – С – 003 от 31. 07. 2009г 

Дейност 1. Управление на 
проекта 

ОПОС-3 Приключла 

Дейност 2. Дейности за 
информация и публичност 

Отпечатани       дипляни       за   евр. 
лалугер – 1000 бр.;   за   балк. дива 
коза – 1000 бр., за „възстановяване 
целеви прир. на местооб.” печат на 
1000 бр.; за флора – 1000 бр.;  за за 
фауна  –  1000  бр.;  за  турисъм  – 
1000  бр.;  за  постигнати  резултати 
по  проект  –  1000  бр.;  провеждане 
на   пресконференции  –   2   бр.,   на 
прес-турове –   2 бр. и изработване 
и поставяне на табели и ПВЦ-табла 
– 20 бр. 

ОПОС-3 Приключила 
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Дейност 3. Възстановяване на 
находището на алпийския 
повет и подпомагане на 
популациите на планинския 
явор и на тиса на територията 
на ПП 

Изпълнени:  събирани  вкоренени  и 
засадени        резници/фиданки    от 
Clematis   alpina   –   200   бр,   Acer 
heldreichii – 400 бр, Taxus baccata – 
400 бр. - 

ОПОС-3 Приключла 

Дейност 4: „Ограничаване на 
инвазията на Fallopia japonica 
в местообитание 9110 – 
Букови гори от типа Luzulo 
fagetum” 
Дейности: 
1.Fallopia japonica в 
местообитание 9110 – Букови 
гори от типа Luzulo fagetum, 
които включват косене, ръчно 
изкореняване, събиране на 
всички растителни части след 
отстраняване, 2.ограничаване 
на възможностите за заемане 
на нови площи или 
възстановяване, 3.залесяване 
на освободените петна. 

Изпълнени: 
изкоренени, окосени и изнесени до 
сметища  растения  от  вида  Fallopia 
japonica 

ОПОС-3 Приключила 
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Дейност 5. Контролиране на 
бракониерството върху 
балканската дива коза и 
мечката в ПП Витоша чрез 
разработване и инсталиране 

Изработена   е   и   е   монтирана   на 
терен  система  за  локализиране  на 
изстрели с дългоцевно огнестрелно 
оръжие   на   територията   на   ПП 
Витоша 

ОПОС-3 Приключила 

на електронна 
охранителна система за 
регистриране на 
изстрелибракониерството 
върху балканската дива коза 
и мечката в ПП Витоша чрез 
разработване и инсталиране 
на електронна охранителна 
система за регистриране на 
изстрели 

Дейност 6: Продължаване на 
програмата за възстановяване 
на Балканската дивата коза на 
територията на ПП Витоша 
Във връзка 

закупени     са     три     броя     GPS- 
нашийници  с  цел  мониторинг  на 
популацията на дивата коза; 
-закупени  3  бр.  челници  и  въжета 
за     траплинии     и     пружини     за 
траплинии  /примки/;  -изработен  е 
специализиран          сандък          за 
транспортиране на уловените диви 
кози  от  мястото  на  улаването  до 
територията на ПП Витоша 
Общо  за  периода  са  уловени  6  бр. 
диви кози. През 2010 г. са уловени 

ОПОС-3 Приключила 
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2  бр.  диви  кози,  през  2011  г.  са 
уловени  3  бр.  диви  кози  и  през 
2012  г.  е  уловена  1  бр.  дива  коза 
-разработен  Наръчник  за  работа  с 
доброволци   при   провеждане   на 
дейности     по     наблюдение     на 
процеса     на     възстановяване     и 
аклиматизация   на   дивата   коза   в 
парка 

Дейност 7:  Поддържане и 
възстановяване на 
местообитанията на 
европейския лалугер 

-     уловени     13     лалугера     и     е 
проследена  тяхната  адаптация  на 
територията     на     ПП     Витоша; 
-окосени са 20 дка. в м. Могилата; 
-изградена   е   временна   ограда   за 
лалугери; 
-извършени    са    консултации    за 
реинтродукцията   на   европейския 
лалугер; 
-извършено     е         окосяване     на 
тревната  растителност  на  площ  от 
50        дка.        в        м.        Купена; 
-извършено          проучване          на 
находищата   на   евр.   лалаугер   и 
анализ       на       състоянието       на 
находищата   на   евр.   лалугер   на 
територията     на     ПП     Витоша; 
-разработен   наръчник  за  работа  с 

ОПОС-3 Приключила 
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доброволци   при   провеждане   на 
дейности     по     наблюдение     на 
процеса     на     възстановяване     и 
аклиматизация     на     европейския 
лалугер в парка; 
-извършено        наблюдение        на 
адаптационно       съоръжение       за 
европейски   лалугер,   подхранване 
на лалугери; 
-уловени       40       бр.       лалугери; 
-изработени са и са доставени 4 бр. 
радионашийници      за      лалугери, 
които  сe  поставят  на  животните  с 
цел мониторинг на популацията на 
европейския лалугер ; 
По      Дейност      7      проекта      са 
поддържани   и   възстановени   две 
местообитания       на       евроейски 
лалугер  -  в  м.  Могилата  и  в  м. 
Купена  чрез  периодично  косене  и 
почистване    на    територията    от 
храстова  и  тревиста  растителнаст. 
В    м.    Купена    е    възстановена 
популацията       на       европейския 
лалугер,  извършено  е  еднократно 
косене на територията, изградена е 
временната ограда. 
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Дейност 8:  Ремонт на 
съществуващата алейна 
мрежа на 6 туристически 
маршрута и възстановяване 
на маркировката на 5 
туристически маршрута 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 9: Възстановяване на 
техническа инфраструктура 
на Екологичен стационар 
„Белите Брези” 

Възстановено оборудването на 
съществуващ трафопост 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 10. Изработване на 
обща интерпретационна 
програма за фауната в парка и 
ръководство за 
интерпретация 

Изработена на обща 
интерпретационна     програма     за 
фауната  в  парка  и  ръководство  за 
интерпретация 

ОПОС-3 Приклюичла 

Дейност 11. Възстановяване 
на крайречните съобщества 
от бяла елша по поречието на 
Куртова река и от бяла върба 
и зелена елша по поречието 
на река Струма ( 
местообитание 91Е0) 

-произведени  6000  бр.  фиданки  от 
бяла върба; произеведени фиданки 
от   бяла   и   зелена   елша,   като   по 
договор  е  било  заложено  да  бъдат 
произевдени  1000  бр.  фиданки,  а 
изпълнителя реално е произвел 350 
бр. от бяла елша 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 12. Намаляване на 
натиска върху Боснешкият 
карстов район и пещерата 
Духлата чрез създаване на 
система за ограничаване и 

Направена геодезическа снимка на 
Тронната зала на пещера Духлата в 
ПП Витоша 

ОПОС-3 Приключила 
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контролиране на достъпа и 
експонация. 
Дейност 13. Подържане и 
възстановяване на 
местообитанията на 
жълтокоремна бумка, голям 
гребенест и малък гребенест 
тритон и обособяване на 
интерпретационен кът на 
земноводните 

-възстановени   са   Симеоновските 
езера  -  4  на  брой,  с  цел  да  станат 
пригодни        местообитания        за 
земноводни; 
-възстановено   езеро   пред   заслон 
Кикиш,  като  целта  е  то  да  стане 
пригодно    за    местообитание    на 
земноводни;    г.    е    -разработена 
Интерпретационна     праграма     за 
земноводни; 
-възстановено    местообитание    на 
земноводни край музея на Мечката 
в    ПП    Витоша    и    е    обособен 
интерпретационен          кът          за 
земноводни 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 14. Опазване и 
регулиране използването на 
водни количества от 7140 – 
Преходни блата и плаващи 
подвижни торфища и 91D0 – 
Мочурни гори чрез 
проектиране на санитарно 
охранителни зони (СОЗ) на 6 
публични водохващания в ПП 
Витоша 

Проектирани        са        санитарно- 
охранителни зони около 
водоизточниците   и   съоръженията 
за  питейно-битово  водоснабдяване 
на   15   бр.   водохващания   в   ПП 
Витоша 

ОПОС-3 Приключла 
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Дейност 15. Одит Извършван       независим       одит, 
проверка  на  разходи,  като  одита  е 
направен    на    няколко    етапа    от 
изпълнението на проекта 

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП ВИТОША - ФАЗА II" 
Финансиран с Договор №  Номер на договора 5103020-С-001 от 17.01.2012 

Дейност 1: Подпомагане на 
популациите на редки, 
защитени и уязвими видове 
растения на територията на 
ПП Витоша 

Закупен        е        високопроходим 
автомобил  Toyota  Hilux  2.5-D-4D 
Comfort. 
Засадени  са  200  нови  индивида  от 
елвезиево кокиче  в парка. 
Произведени   са   и   200   индивиди 
жълта тинтява 

ОПОС-3 Производството 
на мушмуловидна 
скоруша е 
неуспешно 
поради загиване 
на вкоренените 
резници и слаба 
жизнеспособност 
на семената. 

Приключила 

Дейност 2: Опазване и 
експониране на 
забележителни дървесни 
екземпляри на територията на 
ПП Витоша 

Около     двадесет     забележителни 
дървета    са    изградени    17    броя 
дървени огради. 
Поставени          са          30          бр. 
информационни  табели . 
Произведени са 80 броя фиданки – 
по 10 броя от 8 дървесни вида. 
Изработени   са   8   броя   метални 
инфор. Табели 

ОПОС-3 Приключила 
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Дейност 3: Определяне и 
защита на важни територии за 
недопускане на безпокоенето 
на кафявата мечка 

Уловени са и са маркирани с GPS- 
GSM нашийници две мечки. 
Изработени   и   монтирани   са   10 
броя   информационни   табели   за 
районите   най-често   обитаеми   от 
мечки. 
Закупена        е        специализирана 
векторна   карта   и   регистри       в 

ОПОС-3 Приключила 

цифров     вид     на     CD     –     два 
екземпляра. 
Засадени са 200 броя горскоплодни 
фиданки    (брекина,    офика,    дива 
круша, киселица, скоруша). 

Дейност 4: Завършване на 
програмата за възстановяване 
на Балканската дива коза на 
територията на ПП Витоша 

Уловени  са    и  са  транспортирани 
10 бр. диви кози до територията на 
ПП „Витоша“. 
закупен  е  капан  за  улов  на  диви 
кози тип „Вдигаща мрежа“. 
Експертите     за     наблюдение     са 
попълнели  480  броя  формуляри  за 
наблюдение на диви кози. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 5: Възстановяване на 
популацията на главоча 
(Cottus gobio) на територията 
на ПП Витоша 

Реинтродукция   на   предварително 
маркирани    екземпляри    от    вида 
главоч в р. Плакария. 
Изработena  количеств.  оценка  на 
близките  популации  в  басейна  на 
река Искър 

ОПОС-3 Приключила 
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Дейност 6: Възстановяване на 
популацията на червения 
аполон (Parnassius apollo) на 
територията на ПП Витоша 

Интродуцирани   са  екземпляри  от 
Червен   аполон,   уловени   при   3 
отделни  експедиции  в  района  на 
Западните    Родопи    –    общо    33 
екземпляра. 
На  територията  на  ПП  Витоша  са 
освободени  128  пеперуди    Червен 
аполон  –  93  женски  и  35  мъжки 
екземпляра 

ОПОС-3 Приключила 

(с.       Чуйпетлово,       с.       Боснек, 
Владайския    пролом,    местността 
Черния    кос,    местността    Бялата 
вода и над Княжево). 

Дейност 7: Оценка на 
въздействието от 
посещенията в пещерите и 
разработване на програма от 
мерки за опазване на 
пещерната фауна 

Изработена е Програма oт мерки за 
опазване на пещерната фауна. 
Изработени  са  1000  бр.  брошури 
за   Оценка   на   въздействието   от 
посещенията в пещерите и файлове 
за  печат  за  изработка  на    3  броя 
информационни табла. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 8: Възстановяване и 
ремонт на съществуващата 
туристическа инфраструктура 
в Природен парк Витоша 

Възстановени      и      ремонтирани 
обекти   алейна  мрежа  -  20  км  и 
един  санитарен възел 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 9: Разработване на 
специализирана кадастрална 
карта и на специализиран 

Заснети          са         обекти          на 
туристическата      инфраструктура: 
пътеки,   алей,   паркинги,   сгради, 

ОПОС-3 Не е 
изпълненачаст от 
Дейност 9  Е 

Прекратена 
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устройствен план на 
инфраструктурата в ПП 
Витоша 

съоражения,    основи    на    сгради, 
заслони,  беседки,  естради,  пейки, 
маси,      детски      съоражения      за 
активвен  отдих,  шезлонги,  чешми, 
информационни  табла,  насочващи 
табелки, колова маркировка и др. 
Изработени        са        карти        на 
хартия:Специализирана    карта    М 
1:10 000 /с общо 21 картни листове 
в М 1:10 000. 

прекратена и 
изпълнението 
нан"Разработване 
на СПУП на 
инфраструктурата 
в ПП Витоша" не 
е направено. 

Дейност 10: Изготвяне на 
воден баланс на територията 
на ПП Витоша 

Изготвен    е        воден    баланс    за 
територията    на    Природен    парк 
„Витоша”. 
Разработен  е  имитационен  модел 
за    оценка    на    уязвимостта    на 
водните ресурси и 
водоснабдяването    при    различни 
сценарии. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 11: Осъществяване 
на тематична обучителна 
програма за посетителите на 
парка 

Проведени    са       100    тематични 
посещения в парка. 
Отчечатани  са  дипляни  и  плакати 
за  забележителни  дървета  в  парка, 
за          петтичинковата          върба, 
скорушата,    жълтата    тинтява    и 
елвезиевото  кокиче,  за    кафявата 
мечка,   за     главоча,   за   червения 
аполон,  за  дневните  пеперуди  на 

ОПОС-3 Приключила 
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на 
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% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Витоша  и  дипляна  за  пещерите  и 
пещерната фауна. 
Изработени са 6 вида 
информационни стикери и др. 

Дейност 12: Мерки за 
информация и публичност 

Провеждени са  две 
пресконференции – в началото и в 
края на проекта. 
Изработен и монтиран е билборд в 
местност Златни мостове. 
Изработеи и поставени на терен са 
11 бр. обяснителни табели /2 бр. за 
флората, 3 бр. за фауната и 6 бр.  за 
възстановените алеи/. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 13: Организация и 
управление на проекта 

Работа  по  управление  на  проекта, 
вкл.      изготвяне      на      справки, 
доклади,  преглед  на  докладите  на 
изпълнители      и      експерти      по 
проекта.  Проведени са обучения за 
служителите  на  ДПП  Витоша  за 
промени в ЗОП и др.. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 14: Текущ одит на 
проекта 

Изготвен   е   окончателен   одитен 
доклад  към  окончателно  искане  за 
средства.  Извършен  е     вътрешен 
одит   на   ДПП   Витоша   от   ИАГ, 
който включва и одит на проекта 

 
. 

ОПОС-3 Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/сро
к 

Постигнати цели Начин на 
финансиране 

Стойност 
на 

реализация 

Слабости
/ грешки 

Степен 
на 

Реализа- 
ция 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

ИЗ ПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ 
Финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 от 30.07.2012 г. 

Дейност 1.1.1. Производство 
на фиданки от типичните за 
местообитания 91D0, 91E0 и 
9410 видове и внасянето им в 
горски територии държавна 
собственост 

Вкоренени са резници, по 400 броя 
от   следните   видове:   бяла   елша, 
обикновена    елша,    зелена    елша, 
планински      ясен;      1000      броя 
пикирани   семеначета   от   клек   и 
5000 броя пикирани семеначета от 
обикновен смърч. 
През   октомври   2014  са  засадени 
5000   броя   фиданки   смърч   в   м. 

ОПОС-3 Фиданките от 
бяла, зелена, 
обикновена елша 
(по 400 бр. от 
всеки вид) и 
планински ясен 
(400 бр.) са 
предадени от 
Изпълнителя, 

Приключила 

Меча поляна на Витоша. 
Засадени   са   1000   броя   фиданки 
клек в м. Платото 

Взето решение 
тези фиданки да 
бъдат 
съхранявани в 
разсадника на 
Изпълнителя до 
пролетта на 2015, 
поради 
неблагоприятните 
условия за 
залесяване в края 
на ноември 2014. 

Дейност 1.1.2.Осъществяване 
на мероприятия за регулиране 
на вредителите (Ips 
typographus) в смърчовите 

За  2013  г.  са  уловени  22  300  бр. 
мъжки екземпляри от вида. 
Изпълнителят   предава   изготвени 
от него препоръки за бъдещи 

ОПОС-3 Приключила 
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гори (тип местообитание 
9410) 

действия      за      подобряване      на 
санитарното         състояние         на 
смърчовите гори на Витоша. 

Дейност 1.2.Устойчиво 
управление на торфищата 
(тип местообитание 7140) във 
връзка с опазване на 
биоразнообразието, 
въглеродния баланс и 
промените на климата 

Изготвени  са  доклади:  по  дейност 
3 - Определяне на 
средногодишното количество 
въглерод,   което   се   поглъща   от 
торфищата   в   ПП   Витоша   и   по 
дейност 5 - Прилагане на модел за 
възстановяване  на  водния  режим 
на  избрано  торфище.  Изготви  е  и 

ОПОС-3 Приключила 

окончателен     доклад,     съдържащ 
описание   на   всички   извършени 
през       периода       на       Договора 
дейности. 

1.3. Възстановяване на 
местообитание на 
жълтокоремната бумка 
(Bombina variegata) 

Всички   предвидени   по   договора 
мероприятия    са    извършени    на 
терен       съгласно       техническото 
задание. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 1.4. Поддържане на 
местообитанията на 
Европейския лалугер в 
благоприятно състояние 

През  2012  и  2013  е  окосена  площ 
от      100      дка      в      местността 
"Могилата"  и  месността  "Купена". 
През  2014  г.  площта  е  завишена 
като  са  окосени  общо  130  дка  в 
същите местности. 
Уловени   са   20   бр.   лалугери   от 
землището  на  Кремиковци,  които 

ОПОС-3 Приключила 
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са   пуснати   в   в   адаптационното 
заграждение. 

Дейност  1.5.  Подобряване  на 
миграционните    пътища    на 
рибите в ПП Витоша 

Изготвени      са      Методика      за 
извършване         на         разселване 
(зарибяване)    и    Ръководство    за 
управление на ихтиофауната в ПП 
Витоша 

ОПОС-3 Поради   липса   на 
документ, 
доказващ 
собствеността на 
баражите, ДПП 
Витоша   е 
изпратила  до  УО 
на ОПОС 
мотивирано 
предложение  за 
отпадане  на 
изграждането  
на двата рибни 
прохода 

В процес на 
изпълнение 

Дейност  1.6.  Разширяване  на 
обхвата     на     системата     за 
регистриране   на   изстрели   и 
следене     на     дивите     кози 
(Rupicapra rupicapra balcanica) 
намиращи се          извън 
адаптационната  ограда,  с  цел 
намаляване     на     риска     от 
бракониерство 

В процес на 
изпълнение 

Дейност 1.7. Разработване на 
Система от постоянни пробни 

Изготвена е   методика за избор на 
пробни площи 

ОПОС-3 Приключила 
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площи за представителни 
видове и местообитания и 
територии за установяване на 
антропогенното въдействие 
върху тях. 

Поддейност 2.1.1 
Разработване на технически 
проекти за обекти 

Разработени    технически  проекти 
за    три    обекта    (1.М.    Плажа    - 
Бистрица,  2.Алея  с.  Железница,  3. 
Подход Железница) 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 2.1.2 Ремонт и 
възстановяване на 
туристическата 
инфраструктура 

Извършени са теренни 
обследвания  на  30  км  от  алейната 
мрежа    на    територията    на    ПП 
Витоша. 

ОПОС-3 В процес на 
изпълнение 

Дейност 2.1.3. Ремонт на 
заслони 

Ремонтните работи са приключили ОПОС-3 Приключила 

Дейност 2.1.4. Ремонт на 
чешми 

Ремонтните работи са 
приключили. 

ОПОС-3 Приключила 

Поддейност 2.1.5 Оформяне 
на основните подходи към 
парка. 

Оформянето на основните подходи 
към парка е приключило. 

ОПОС-3 Приключила 

Поддейност 2.1.6 Ремонт и 
възстановяване на стълбова 
маркировка 

Ремонтните  работи  продължават  и 
през 2015. 

ОПОС-3 В процес на 
изпълнение 

Поддейност 2.1.7 Ремонт и 
възстановяване на 
туристически указателни 

Ремонтните работи са 
приключили. 

ОПОС-3 Приключила 
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табели. 
Поддейност 2.1.8 Ремонт и 
възстановяване на кътове за 
отдих и др. допълнителни 
елементи. 

Ремонтните работи са 
приключили. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 2.2. Отлагане върху 
терена, стабилизиране и 
трайно маркиране на 
границите на парка 

Отлагането  на  границите  на  парка 
е завършило успешно. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 2.3 Описание, 
оформяне и маркиране на 
терен на маршрути и места за 
практикуване на екстремни и 
алтерантивни спортове, вкл. 
веломаршрути, скално 
катерене, конен туризъм 

Разработени    са        стратегии    за 
развитие на: 
-екстремни        и        алтернативни 
спортове вкл. парапланеризъм, ски 
свободен стил и пещернячество; 
-планински    велотуризъм    в    ПП 
Витоша; 
-конен туризъм в ПП Витоша; 
алпинизъм и скално катерене в ПП 
Витоша. 
Изпълнени са: 
-Оформяне  и  маркиране  на  терен 
на веломаршрути; 
-Оформяне  и  маркиране  на  терен 
на маршрути за конен туризъм. 
-Оформяне  и  маркиране  на  терен 
на    маршрути    за    алпинизъм    и 
скално катерене. 

ОПОС-3 Приключила 
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Реализирани 
проекти/Дейности/сро
к 

Постигнати цели Начин на 
финансиране 

Стойност 
на 

реализация 

Слабости
/ грешки 

Степен 
на 

Реализа- 
ция 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Дейност 2.4 Подсигуряване 
на достъпа в парка на хора с 
увреждания-възстановяване и 
адаптиране на 
специализирани маршрути и 
съоръжения 

Разработване         е         Концепция 
“ВИТОША    –    ДОСТЪПНА    ЗА 
ВСИЧКИ”     за     осигуряване     на 
достъп  за  хората  с  увреждания  в 
ПП "Витоша". 
Дейност    2.4    е    изпълнена    въз 
основа на Концепцията 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 2.5 Разработване на 
проект и изграждане на 
размножителен център за 
редки видове 

Разработена   е   идейна   концепция 
(вкл.проект)     за     размножителен 
център 

ОПОС-3 Сключен е 
договор с 
изпълнител,   но   е 
прекратен   по 
взаимно  съгласие, 
тъй като  ДПП 
Витоша не    
е успяла да 
осигури 
необходимите 
разрешителни  за 
започване    
на строежа. 
Продължава 
съгласуването 
като самият 
строеж    ще    бъде 
осъществен    през 
2015 г. 

В процес на 
изпълнение 
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Реализирани 
проекти/Дейности/сро
к 

Постигнати цели Начин на 
финансиране 

Стойност 
на 

реализация 

Слабости
/ грешки 

Степен 
на 

Реализа- 
ция 
% 

Нереализирани 
проекти/Причини 

Дейност 3.1 Ремонт и 
обогатяване на експозициите 
на музеите в ПП Витоша 

Изготвен     е     общ     дизайн     на 
експозициите   Музей   на   мечката, 
Музей     на     совите,     Музей     на 
водното конче. 
Изработени    са         експозицонни 
макет.и 

ОПОС-3 Продължават 
делата за Музея 
на совите и Музея 
на водното конче. 

В процес на 
изпълнение 

Дейност 3.2. Оборудване на 
екологично информационен 
стационар Белите Брези 

Оборудването е доставено. ОПОС-3 Приключила 

Дейност 3.3 Определител на 
дневните пеперуди в ПП 
Витоша 

Направен   е   дизайн,   предпечат   и 
печат на "Определител на дневните 
пеперуди  в  ПП  "Витоша"    в  два 
тома,   тираж   1000   броя   за   всеки 
том. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 3.5. Разработване на 
интерпретационна програма 
за флората на ПП "Витоша" и 
ръководство за 
интерпретация 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 3.6. Издаване на 
рекламни материали за ПП 
Витоша (значки, стикери и 
др.) 

Материалите    са    изработени    и 
предадени  съгласно  договора  и  в 
срок. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 3.7. Разработване и 
издаване на информационни 
материали посветени на ПП 
Витоша 

ОПОС-3 Приключила 
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Дейност 3.8. Разработване и 
издаване на информационни 
материали посветени на ПП 
Витоша, вкл. превод на чужд 
език 

Материалите са отпечатани и 
предадени на ДПП "Витоша" 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 3.9 Разработване и 
издаване на обобщаващо 
издание за природното 
богатство на ПП Витоша 

Разработено     и     отпечатано     на 
обобщаващо издание за 
природното     богатство     на     ПП 
"Витоша- 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 3.10 Разработване на 
система и програма за работа 
с доброволци и прилагането й 

Разработена  е  система  и  програма 
за  работа  с  доброволци,  която  е 
приложена 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 4.1 Актуализация на 
ПУ на ПП Витоша 

ОПОС-3 В процес на 
изпълнение 

Дейност 4.2 Установяване на 
находищата на дивата котка 
на територията на ПП 
Витоша, с цел набелязване на 
мерки за опазването им 

Поставени  са  30  фотокапана  в  4 
последователни    зони,  като  общо 
зоните са 8 бр. 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 4.3 Разработване на 
проект за рекултивация и 
осигуряване на безопасност 
на туристите за каменните 
кариери в района на с. 
Владая, Мърчаево, Рударци и 
Кладница 

Разработен      е проект      за 
рекултивация   и    осигуряване   на 
безопасност     на     туристите     за 
каменните  кариери  в  района  на  с. 
Владая,    Мърчаево,    Рударци    и 
Кладница 

ОПОС-3 Приключила 
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Дейност 4.4 Определяне на 
нови туристически атракции - 
предпроектно проучване и 
проектиране на 
инфраструктура свързана с 
туризма 

ОПОС-3 Приключила 

Дейност 4.5. Закупуване на 
техника за нуждите на 
управлението на ПП Витоша 

ОПОС-3 В процес на 
изпълнение 

Дейност 4.6 Закупуване и 
ремонт на сграда до 400 кв. м 
за нуждите на 
администрациите на ПП 
Витоша в границите на парка 

ОПОС-3 В процес на 
изпълнение 

Дейност 5. Разходи за одит ОПОС-3 В процес на 
изпълнение 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

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



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 
 РАЗДЕЛИ „ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА – 

ПЪРВА ОЦЕНКА“ (Т. 1.21 - Т. 1.24) – ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ 

1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА 
ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СЪГЛАСНО 
ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2005 

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/ 

29-30 юни 2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

ЛАНД. АРХ. ДИМИТРИНКА БЕРБЕРОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 
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ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2005 

2 
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 

СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока 

ПОКАЗАТЕЛ ОСНОВАНИЯ/ ИНДИКАТОРИ/ 
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

ОЦЕНКА/ 
СТЕПЕН 

НЕОБХОДИМИ 
ДЕЙНОСТИ/МЕРКИ 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ЧЛ. 18. (2) ОТ ЗЗТ 

Поддържане на 
разнообразието на 
екосистемите  и  опазване  на 
биологичното разнообразие в 
тях; 

++ 

Предоставяне на 
възможности  за  развитие  на 
научни,     образователни     и 
рекреационни дейности; 

+++ 

Устойчиво      ползване      на 
възобновимите        природни 
ресурси    при    запазване    на 
традиционни       форми       на 
поминък, както и 
осигуряване   на   условия   за 
развитие на туризъм 

+++ 
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ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ по План’1 

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ I: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие 
висока оценка- , средна – , ниска - 

Разширена  Дългосрочна  цел 
1.  Да  се  запази  естественото 
състояние       на       горските 
местообитания,   особено   на 
старите  естествени 
съобщества     от     смърч     и 
техния биологичен 
потенциал 

Да  се  приложи  програма  за  запазване  естественото 
състояние на горите в парка: 
Да  се  направи  преглед  на  лесовъдските  мероприятия, 
предвидени  за  изпълнение  в  територии,  заети  със  стари 
гори,   и   да   се   прецени   отново   целесъобразността   на 
предвидените мероприятия в тях 
Да се запазят участъци от стари гори без човешка намеса 
за протичане на естествени процеси, 
Да  се  преработят  устройствените  проекти  за  дейности  в 
горите     съобразно     предвижданията     на     Плана     за 
управление. 

+ + Разработени и приети са ЛУП за ТП 
ДГС „София“2009г. и ТП 
„ДЛС“Витошко-Студена“, 2008г. 

Да   се   създаде   и   поддържа   база   данни   и   система   за 
мониторинг за състоянието на горските екосистеми. 

Действа международна кооперативна 
програма за територията на горските 
територии  в  РБ  и  за  територията  на 
ПП „Витоша“ 

Да   се   разработи   и   приложи   противопожарен   план, 
съобразен с природозащитните цели на парка и приетите 
противопожарни   планове   за   резерватите   „Бистришко 
бранище“ и „Торфено бранище“. 

+++ Действат  планове  към  ЛУП  на  ТП 
ДГС  „София“  и  ТП  ДЛС  „Витошко- 
Студена“ 

Разширена  Дългосрочна  цел 
2.  Да  се  запази  естественото 
състояние   и   потенциал   на 
високопланинските  тревни  и 
субалпийските съобщества 

Да се картират скалните комплекси и предприемат мерки 
за опазване на естественото им състояние 
Да    се    опишат    находищата    на    редки,    застрашени, 
ендемични, реликтни, чувствителни или уязвими видове, 
свързани с високопланинските местообитания 

++ 

Да се осъществява  мониторинг на състоянието им, да се 
предложат мерки и да се отчитат резултатите от тях. 

++ 
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Да се оцени заплахата от разпространението на 
сибирската хвойна и да се приложи програма за 
мониторинг 
Да се приложат подходящи режими и норми за достъп на 
туристи,     паша     и     сенокос,     които     да     гарантират 
устойчивото  състояние  на  субалпийските  и  алпийските 
тревни съобщества. 

Разширена Дългосрочна цел 
3. Да се запази естественото 
състояние на характерните 
ландшафти – каменни реки, 
карстови форми, пещери, 
скални образувания 

Да се картират характерните ландшафти – каменни реки, 
пещери и характерни скални образувания. 

+ 

Да се опишат находищата на редки, застрашени, 
ендемични, реликтни, чувствителни или уязвими видове, 
свързани с характерните скални образувания; 

+ 

Да се приложи програма за опазване и бъдещи действия, 
свързани   с   проучване   и   подходящо   експониране   на 
пещерните системи от Боснешкия карстов район. 

+ ++ 

Да  се  приложи  програма  за  опазване  популациите  на 
прилепите в Боснешкия карстов район. 

Разширена  Дългосрочна  цел 
4.        Да        се        съхранят 
естественото          състояние, 
биологичният   потенциал   и 
разнообразие  на  уникалните 
торфени съобщества, 
крайречни  местообитания  и 
другите влажни зони в парка 

Да   се    приложат    мерки    за    опазване    на    торфените 
съобщества,   крайречните   местообитания   и   влажните 
зони, които съхраняват консервационно значими видове: 
.– да се картират и обозначат консервационно значимите 
места, 
–    да    се    предприемат    мерки    за    опазване    на    най- 
застрашените видове. 

+++ 

Да  се  оцени  ефектът  от  човешката  намеса  във  всички 
водни обекти в парка: 
– да се направи проучване и да се оцени влиянието върху 
екосистемите   при   отнемането   на   води   в   райони   със 
строителство на хидротехнически съоръжения, както и в 
участъци, разположени под водовземания. 
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Разширена  Дългосрочна  цел 
5. Да се запазят естественото 
състояние    и    биологичният 
потенциал на популациите от 
консервационно        значими 
видове и лечебните растения 

Да    се    оцени    разпространението    и    състоянието    на 
популациите    на    основните    консервационно    значими 
видове  в  парка  и  да  се  осъществява  мониторинг  върху 
тях. 

+++ 

Да  се  приложат  програми  за  опазване  находищата  на 
консервационно    значими    растителни    и    животински 
видове   и   лечебните   растения:   на   План‘1,   разделите 
«Лечебни растения» към Лесоустройствените проекти на 
Държавните   лесничейства,   стопанисващи   територии   в 
парка   и   да   се   набележат   мерки   за   опазване   на   най- 
уязвимите видове лечебни растения – да се актуализират, 
съобразно изискванията 

Взети    са    мерки    за    опазване    на 
консервационно    значимите    видове 
лечебни    растения    –    включени    в 
НСМБР       и       възстановяване       и 
подпомагане на популациите им. 
Необходимо е да се направи ресурсна 
оценка на видовете под специален 
режим на ползване. 

Да   се   приложи   програма   за   опазване   на   защитени 
растения с декоративни качества, 
Да     продължи     осъществяването     на     дейности     за 
възстановяване  естественото  състояние  на  популацията 
на дивата коза и тиса в парка 

+++ 

да  се  проучат  възможностите  и  приложи  програма  за 
възстановяване  естественото  състояние  на  популацията 
на  глухаря  и  други  изчезнали  от  територията  на  парка 
видове. 

Разширена  Дългосрочна  цел 
6.    Да    се    осигури    трайно 
съществуване на 
биокоридори  между  парка  и 
околните  планини  –  Плана, 
Верила    и    Люлин,    и    по 
речните  долини  на  р.  Искър 
и р. Струма 

Да се проучат и официализират като защитени зони по 
ЗБР териториите, осигуряващи биокоридорите между 
парка и околните планини и речните долини. 

+++ 

Да  се  включат  в  проекта  за  „Далечен  южен  обход  на 
София“  официализираните  територии  на  биокоридорите 
и   да   се   приложи   програма   от   мерки,   осигуряваща 
ефективното им функциониране 
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ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ II: Управление и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси 
висока оценка- , средна – , ниска - 

Разширена  Дългосрочна  цел 
1.  Да  се  прилага  устойчиво 
стопанисване  и  ползване  на 
горите    при    запазване    на 
биологичното разнообразие в 
тях 

Да се създаде и прилага модел за устойчиво стопанисване 
и  ползване  на  горите  в  парка  от  страна  на  държавните 
институции,   юридическите   и   физическите   лица   при 
осигуряване  на  подходящи  условия  за  съществуване  на 
богатото видово разнообразие. 

++ 

Да се използва натрупания опит от прилагане на дейности 
по  устойчиво  стопанисване  на  горите  за  професионално 
обучение и образование. 

+ 

Разширена  Дългосрочна  цел 
2.         Да         се         запазят 
традиционните     форми     на 
земеделие и животновъдство 

Да   се   прилагат   съвременни   методи   за   управление   и 
ползване   на   земеделските   земи   с   оглед   опазване   на 
териториите     с     висока     консервационна     значимост, 
санитарно-охранителните и другите чувствителни зони в 
парка. 

++ 

Да се приложи програма за мониторинг на земеделските и 
животновъдни  практики  в  парка  и  влиянието  им  върху 
видовото разнообразие. 

не 

Разширена  Дългосрочна  цел 
3.  Да  се  опазва  естественото 
състояние      и      биологичен 
потенциал      на      лечебните 
растения,        на        горските 
плодове, на рибните ресурси, 
на пасищата и ливадите 

Да   се   извършва   периодична   оценка   на   запасите   от 
лечебни  растения  и  горски  плодове  и  при  необходимост 
да   се   планират   ежегодно   допустимите   количества   за 
ползване. 

++ Проведена  е  еднократна  оценка  на 
запасите    от    горски    плодове    по 
долините    на    реките    Кладнишка, 
Матница,    Струма,    Добри    дол    и 
Живата  вода.  За  лечебните  растения 
такава   оценка   не   е   проведена.   За 
района     на     Боснешки     карст     са 
посочени     данни     за     проективно 
покритие на някои лечебни растения 
-     Carlina     acanthifolia,     Teucrium 
chamaedrys, Sanguisorba minor и др. 
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Да   се   изработят   указания   за   начини   на   бране   на 
конкретни видове и да се въведе система за прилагането 
им при ползване на ресурсите. 

не 

Да се приложи специален режим за ползване на ресурсите 
от гъби в парка. 

не 

Да   се   приложи   система   от   мерки   за   поддържане   и 
опазване на рибните ресурси в парка. 

++ 

Разширена  Дългосрочна  цел 
4.   Да   се   опазват   водните 
ресурси,  като  ползването  се 
осъществява      по      начини, 
осигуряващи        нормалното 
съществуване на 
екосистемите в парка 

Да се извърши оценка на водните ресурси в парка и да се 
осъществява   мониторинг   върху   характера,   размера   и 
състоянието им. 

+ 

Да се приложи програма за мониторинг на потреблението 
на води от парка. 

не 

Да се приложи програма за мониторинг (хидрохимичен и 
хидрометричен) на водите в парка. 

не 

Да се изготви воден баланс на Витоша. +++ 
ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ III: Ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното и ландшафтно разнообразие 

висока оценка- , средна – , ниска - 
Разширена Дългосрочна цел 
1. Да се прецизират 
условията за пълноценно 
използване на 
рекреационния потенциал, 
като се търси хармонията 
между ползване и 
природозащита 

Да се разработи и приложи единна стратегия и програма 
за развитие на туризма. 

не През    периода    на    План‘1,    не    е 
разработена        такава        стратегия. 
Разработени  са  редица  стратегии  и 
концепции   и   проекти   в   различни 
фази      (идейна,      техническа)      за 
развитие   на   различни   спортове   и 
туристически дейности. 

Да   се   реорганизира   и   реконструира   туристическият 
сграден  фонд,  като  се  осигурят  равнище  и  форми  на 
туристическо  натоварване,  които  да  не  са   заплаха  за 
природните комплекси в парка. 

не 
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Да       се       подобри       съществуващата       туристическа 
инфраструктура    и    да    се    потърсят    възможности    за 
създаване на нови места за къмпиране и отдих, погледни 
места, маркировка и др. 

++ През  периода  на  План‘1,     58%  от 
бюджетно         разпределение         на 
финансовите средства по 
мероприятия  (за  периода  2006-2011 
г.)  са  изразходвани  за  архитектурни 
елементи. План’2 предвижда степени 
на интензивност при поддръжката на 
туристическата инфраструктура. 

Да се разработи система за безопасност на посетителите и 
действия при извънредни ситуации 

++ 

Да се разработи система за управление на отпадъците. не 
Да    се    приложи    програма    за    популяризиране    на 
туристическите  продукти,  пакети  и  възможности,  които 
предоставя паркът. 

не 

Да се разработи единна информационна система за парка. не Не  е  реализирана.  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. 

Да  се  разработи  система  за  управление  на  транспорта, 
туристическия поток и поддържане на пътищата в парка. 

не 
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Разширена Дългосрочна цел 
2. Да се насърчават нови 
форми на туризъм, които да 
не са в противоречие с 
предходната цел и които да 
предоставят възможности за 
приходи на местните 
общности 

Да  се  разнообразят  предлаганите  туристически  услуги, 
като  се  развият  специализирани  туристически  маршрути 
(ботанически, орнитологически, за хора с увреждания, за 
велотуризъм, езда и др.). 

+++ 

Да  се  развие  система  за  природосъобразен  транспорт  и 
средства за придвижване в парка с оглед предпазване от 
унищожаване  и  увреждане  на  територията  на  парка  и 
местообитанията на най-представителните 
консервационно значими видове. 

не 

Да се разсредоточи в периферните селищни образувания 
на парка основната тежест на туристическия поток с цел 
облекчаване   натоварването   на   парковата   територия   и 
включване    на    местното    население    в    туристическия 
бизнес. 

++ През  периода  на  План‘1  са  отчетени 
като    изпълнени    заложените    цели 
относно: „Включване на населението 
от        прилежащите        селища        в 
обслужването  на  различните  форми 
на   туризма   в   парка“,   „Техническо 
сътрудничество     и     подкрепа     на 
местни       фирми,       развиващи       и 
предоставящи   туристически   услуги 
на територията на парка“, „Създаване 
на    предпоставки    за    развитие    на 
хотелиерство   и   ресторантьорство   в 
прилежащите   на  парка   територии“. 
Частично   са   изпълнени   дейностите 
по  „Насърчаване  на  производството 
на екологично чиста селскостопанска 
продукция“ 
В  План‘2  се  предвиждат  дейности  в 
тази посока. 
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ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ IV: Поощряване на научните и образователни дейности 
висока оценка-, средна – , ниска - 

Разширена  Дългосрочна  цел 
1.  Природното  и  културно- 
историческо    наследство    в 
парка   да   се   представят   по 
подходящ   начин   и   да   се 
популяризират чрез успешни 
практики 

Да      се      използва      пълноценно      потенциалът      на 
съществуващите  Посетителски  център  в  Драгалевци  и 
Интерпретационен     комплекс     Игликини     поляни     – 
Дендрариума – Белите брези, като място за предлагане на 
специализирана информация за парка. 

+++ 

Културното   наследство   на   прилежащите   към   парка 
селищни    образувания    да    се    представя    по    начини, 
допринасящи  максимално  за  духовното   обогатяване  и 
приобщаване     на     посетителите     към     опазване     на 
природните ценности. 

не 

Разширена  Дългосрочна  цел 
2.        Да        се        създадат 
възможности  за  превръщане 
на    парка    в    средище    на 
науката,     образованието     и 
приложните изследвания 

Да   се   използват   природните   дадености   на   парка   за 
образователни  дейности  и научни  изследвания,  които не 
противоречат на целите му. 

+++ 

Да се създаде база за провеждане на научни-изследвания 
(вкл.   международни)   в   съществуващия   неизползваем 
сграден фонд – х. Погледец в резерват Бистришо бранище 

не 

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ V: Осигуряване на обществена подкрепа и развитие на партньорства за постигане целите на парка 
висока оценка- , средна – , ниска – 

Разширена  Дългосрочна  цел Да се приложи програма за удовлетворяване на не 
1.  Да  се  проучват  нагласите 
на  местните  хора,  кадровия 

икономическите потребности на местните общности. 

потенциал и конкретните 
туристически продукти с цел Да  се  разработят  механизми  и  подходи,  които  да  дават 

възможност на местните хора да имат достъп до работни 
места в парка, предоставяне на услуги на посетителите и 
др. 

не 
мотивирано  приобщаване  на 
местните общности към 
целите на природозащитата 
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Да   се    предостави    техническа    помощ    (консултации, 
проекти,  бизнес-планове  и  др.  )  на  местните  хора  за 
осъществяване  на  природосъобразни  дейности  в  парка 
съгласно изискванията на действащото законодателство. 

+ 

Разширена  Дългосрочна  цел 
2. Ползването на ресурсите и 
потенциала на парка да става 
при  зачитане  на  интересите, 
правата  и  отговорностите  на 
собствениците,   както   и   на 
другите заинтересовани 
страни 

Да се осъществява устойчиво природосъобразно ползване 
на природните ресурси, 
–да  се  приложат  алтернативни  начини  за  ползване  на 
природните     ресурси      –     култивирано     отглеждане, 
сертифициране на екологично чисти продукти и др., 
–да  се  регистрира  запазена  марка  на  биологично  чисти 
продукти  «Витоша»  в  областта  на  лечебните  растения, 
пчеларството, млечните продукти и др., 
–да     се     проведат     специализирани     курсове     със 
заинтересованите   страни   за   ползване   на   недървесни 
природни ресурси, предлагане на туристически продукти, 
услуги и др. 

не 

Разширена  Дългосрочна  цел 
3.  Постигане  на  подкрепа  от 
страна на  
обществеността 
(собствениците, 
ползвателите,   посетителите) 
за целите и задачите в 
управлението на парка. 

Да се приложи програма за популяризиране на 
природните богатства на парка сред местните общности. 

++ 
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ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛ VI: Постигане на ефикасно управление на парка 
висока оценка- , средна – , ниска - 

Разширена  Дългосрочна  цел 
1.  Да  се  приложи  модел  за 
управление        на        парка, 
съчетаващ     интересите     на 
държавата, местните 
общности         и         другите 
заинтересовани страни 

Да се приложи форма на управленчески модел на парка, в 
който  да  бъдат  включени  всички  заинтересовани  страни 
на квотен принцип. 

+++ 

Да   се   въведе   система   за   текущо   координиране   на 
действията   на   заинтересованите   страни,   участващи   в 
управленческия модел. 

+++ 

Разширена  Дългосрочна  цел 
2.  Изискванията  за  опазване 
и    развитие    на    парка    да 
намират        отражение        в 
регионалната       схема       за 
планиране   и   плановете   за 
регионално развитие 

Да   се   разработят   подробни   устройствени   планове   на 
отделни   урбанизирани   части   от   парка   на   базата   на 
актуализиран кадастър в съответствие с изискванията на 
Закона за устройство на територията. 

не На този етап е изработена и 
процедирана кадастрална карта   като 
основа за бъдещи устройствени 
решения. 

Да  се  обособят  терени  за  археологическите  обекти  и 
паметници    на    културата,    представляващи    публична 
държавна   собственост,   така   че   да   бъдат   осигурени 
необходимите условия за тяхното експониране, защита и 
опазване    с    оглед    устройството    на    обслужващата, 
техническата и информационна инфраструктури. 

не 

Разширена  Дългосрочна  цел 
3. Да се поддържа  и 
оптимизира 
инфраструктурата   
в съответствие  с  
изискванията на специалните 
закони и при спазване  
 на 
природозащитните   цели   на 
парка 

Да      се      оцени      състоянието      и      функционалното 
предназначение  на  инфраструктурата  в  парка  и  да  се 
предложат   мерки   за   хармонизирането   й   с   парковата 
територия. 

не 

Да са гарантира осъществяването на рутинните дейности 
в   парка,   свързани   с   пътните,   хидротехническите   и 
електросъоръженията, както и на обектите от социалната 
инфраструктура. 

+ 
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ПОСТИГАНЕ НА ИЗПЪЛНИМОСТ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
РАЗШИРЕНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ  - Таблици 

41, 42, 43, 44, 45 и 46 от План‘1 
Да   се   запази   естественото 
състояние       на       горските 
местообитания,   особено   на 
старите  естествени 
съобщества     от     смърч     и 
техния биологичен 
потенциал 
Да   се   запази   естественото 
състояние   и   потенциал   на 
високопланинските  тревни  и 
субалпийските  съобщества  и 
на скалните местообитания 
Да се запази естественото 
състояние на характерните 
ландшафти – каменни реки, 
карстови форми, пещери, 
скални образувания 
Да  се  съхранят  естественото 
състояние,         биологичният 
потенциал и разнообразие на 
уникалните торфени 
съобщества, крайречни 
местообитания     и     другите 
влажни зони в парка 
Да   се   запазят   естественото 
състояние    и    биологичният 
потенциал на популациите от 
консервационно        значими 
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видове и лечебните растения 
Да      се      осигури      трайно 
съществуване на 
биокоридори  между  парка  и 
околните  планини  –  Плана, 
Верила    и    Люлин,    и    по 
речните  долини  на  р.  Искър 
и р. Струма 
Да    се    прилага    устойчиво 
стопанисване  и  ползване  на 
горите    при    запазване    на 
биологичното разнообразие в 
тях 
Да се запазят традиционните 
форми     на     земеделие     и 
животновъдство 
Да   се   опазва   естественото 
състояние      и      биологичен 
потенциал      на      лечебните 
растения,        на        горските 
плодове, на рибните ресурси, 
на пасищата и ливадите 
Да     се     опазват     водните 
ресурси,  като  ползването  се 
осъществява      по      начини, 
осигуряващи        нормалното 
съществуване на 
екосистемите в парка 
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Да се прецизират условията 
за пълноценно използване на 
рекреационния потенциал, 
като се търси хармонията 
между ползване и 
природозащита 

Да се предвидят мерки за оказване на 
методическа         и    координационна 
помощ  в областта на управлението и 
рекламната        дейност        с        цел 
повишаване         на         финансовите 
резултати на обектите за настаняване 
и     подслон     и     мотивирането     на 
собствениците и/или ползвателите за 
инвестиране  в  тяхната  модернизация 
и поддръжка. 
Да  се  дефинират    ефективни  форми 
на   сътрудничество   с   контролните 
органи        по        строителство        в 
контактните зони; 

Да се насърчават нови форми 
на туризъм, които да не са в 
противоречие с предходната 
цел и които да предоставят 
възможности за приходи на 
местните общности 

++ 

Природното и културно- 
историческо наследство в 
парка да се представят по 
подходящ начин и да се 
популяризират чрез успешни 
практики 

По   проект   "Възраждане   и   запазване   на   традиционни 
строителни  техники  и  умения,  използвани  в  България", 
финансиран  със  средства  от  Финансовия  механизъм  на 
Европейското  икономическо  пространство  и  изпълнен  в 
партньорство  с  Norwegian  Crafts  Development  е  изграден 
Детският екостационар "Белите брези". 
Изградени са музеи за совите, мечката и водното конче. 
Започнали  са  консервационно-възстановителни  дейности 
в  Драгалевския  и  Кладнишкия  манастир  и  църквите  в 
Чуйпетлово и Боснек. 

++ В процеса на подготовката на План'2 
Дирекцията    на    ПП    "Витоша"    е 
идентифицирала   и   отбелязала   сред 
възможностите за бъдещо развитие в 
областта на културното наследство: 
-Разработване     на     карта     на 
археологическото     и     и     културно 
наследство. 
-Извършване   на   археологически 
разкопки на най-значимите обекти. 
- Постъпки    за    обявяването    на 
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Рилския  водопровод  като  паметник 
на индустриалното строителство. 
-Възстановяване  в  оригинален  вид 
на хижите "Кумата" и "Селимица". 
-Организирането на експозиции на 
съвременно изкуство на територията 
на парка. 
-"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 

Да  се  създадат  възможности 
за   превръщане   на   парка   в 
средище         на         науката, 
образованието и приложните 
изследвания 

++ 

Да  се  проучват  нагласите  на 
местните     хора,     кадровия 
потенциал     и     конкретните 
туристически продукти с цел 
мотивирано  приобщаване  на 
местните      общности      към 
целите на природозащитата 
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Ползването   на   ресурсите   и 
потенциала на парка да става 
при  зачитане  на  интересите, 
правата  и  отговорностите  на 
собствениците,   както   и   на 
другите заинтересовани 
страни 

Интересите, очакванията и възможностите за инвестиране 
на     различните     собственици,     ползватели,     местните 
общности     и     другите     заинтересовани     страни     са 
разнопосочни. Очакванията за  приходи не са съотносими 
със съответстващ мениджмънт, което води до честа смяна 
на собствениците и/или  ползвателите на обектите. 
Тези   обстоятелства   затрудняват   изключително   както 
контролните,    така    и    координиращите    функции    по 
управление     на     парковата     територия     и     нейното 
използване. 

Да    се    дефинират    в    т.    ч    и    с 
нормативни  актове  от  високо  ниво 
правила  и  задължения  на  страните, 
имащи  отношение  към  процедурите, 
свързани с разпоредителни сделки на 
територията   на   Парка   –   Нотариат, 
службите по вписвания, по геодезия, 
картография и кадастър и др. 
Да      се      подобри      охраната      на 
територията на парка 

Постигане   на   подкрепа   от 
страна на  
обществеността 
(собствениците, 
ползвателите,   посетителите) 
за целите и задачите в 
управлението на парка 

++ 

Да   се   приложи   модел   за 
управление        на        парка, 
съчетаващ     интересите     на 
държавата, местните 
общности         и         другите 
заинтересовани страни 

⇒  Проблем        на    урбанизираните    зони    в    парка    е 
съществуващия      дисбаланс      между      търсене      и 
предлагане    по    отношение    на    вече    изградената 
материална   база.   Въз   основа   на   преминали   към 
настоящия момент потребности и нормативни актове, 
държавата е създала сграден фонд с голям капацитет с 
гарантирани посетителски поток и бюджетни средства 
за     поддръжка     и     реновиране.     Оттеглянето     на 
държавата от управлението на такива обекти е създало 
вакум     по     отношение     на     използването     им     в 
променената   среда   на   социално   –   икономически 
условия и фактори. 

не Необходима        е        намесата        на 
държавните   институции   от   високо 
ниво,     с     цел     оптимизиране     и 
осъвременяване  на   функционалното 
предназначение     на     обектите,     в 
съответствие с настоящи 
потребности,   в   т.   ч   и   материално 
подпомагане на процеса. 
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Изискванията  за  опазване  и 
развитие на парка да намират 
отражение    в    регионалната 
схема      за      планиране      и 
плановете     за     регионално 
развитие 
Да се поддържа  и 
оптимизира 
инфраструктурата   
в съответствие  с  
изискванията на специалните 
закони и при спазване 
 на 
природозащитните   цели   на 
парка 

⇒  Дирекцията     изпълнява     поетите     ангажименти     в 
рамките на  рамките на възложените и компетенции. 

⇒  Съществуващия    дисбаланс    между    предлагане    и 
реално  потребление  не  може  да  бъде  преодолян  в 
рамките на поставените оперативни цели и задачи. 

⇒  Текущото  поддържане  на  инфраструктурата  е  пряко 
задължение   на   нейните   собственици,   както   и   на 
местните    органи    за    самоуправление    и    местната 
администрация     и     е     в     пряка     зависимост     от 
възможностите и мотивацията за целево финансиране 

++ Да    се    предприемат    действия    за 
толериране  в  т.ч.  и  материално,  на 
дейностите, свързани със: 
⇒ снижаване      на      капацитетните 

възможности     на     обектите     за 
настаняване  и  подслон  за  сметка 
на качеството на обитаване; 

⇒ използване        на        съвременни 
технически       средства за 
минимизиране    на    генерираните 
количества битови  отпадъци. 

Работа        на        Обществен 
консултативен     съвет     към 
ДПП 

През   периода   на   Актуализация   на 
Плана   за   управление   –   2015   г.   е 
сформиран ОКС към ДПП 

Неефективно 
законодателство 

Липсва    по-широка    действаща    нормативна    база    за 
плащания   на   екосистемните   услуги   –   постъпления   в 
Дирекцията  от  ползватели  на  ресурси  в  парка  (напр.  от 
хотелиерство, ВиК, ВЕЦ и др.) 
По-строги  регламенти  свързани  с  бракониерството  и  др. 
противозаконни дейности в ЗТ. 

++ План’2  предвижда  инициирането  на 
такива промени в нормативната база. 
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Координацията на отделните 
ведомства   и   структури   за 
защитените      територии      е 
задължение       на       МОСВ 
съгласно ЗЗТ 
Регламентирани         са         и 
тарифите за ползване в ЗЗТ – 
ИАГ чрез РДГ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ/СПАЗВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ по План’1 
⇒        Планиране на 
функционалното  зониране 
и въведените режими; 
⇒         Изпълнение на 
режимите  и  задачите  от 
Дирекцията        на        ПП 
„Витоша“ 

⇒  Определените зони за територията на Парка в План‘1 
не са в съответствие с чл.32.(1) от ЗЗТ (Чл. 32. (1) За 
природните паркове се прилагат разпоредбите на чл. 
19 и 22.) ; 

⇒  Планирана е усложнена номерация на зони и подзони 
при   функционалното  зониране,  като  за  включените 
територии   в   подзоните   се   смесват   режимите   по 
отношение  на  степените  на  защита  съгласно  ЗЗТ, 
ЗБР, ЗГ, ЗЛР, ЗВ и др. 

⇒  Определените  режими  във  функционалните  зони  не 
са  в  съответствие  с    ЗЗТ.  Въведени  са  специфични 
режими за отделните зони, които са   унифицирани в 
три     категории     по     отношение     на     дейностите 
„насърчаване“, „допускане“ и недопускане“.; 

⇒  Пренебрегнати  са  режимите  определени  от  ЗЗТ  и 
Заповедта   за   ПП   „Витоша“,   където   се   посочват 
категоричните забрани и изключенията от тях. ЗЗТ и 
НРПУЗТ   дават   възможност   за   формулиране   на 
„норми“, „условия“ и „препоръки“ за осъществяване 
на дейностите в Плановете за управление; 

++ План’2          отчита          обективните 
особености на времевата дистанция и 
променени обстоятелства, 
(законодателство, членство в ЕС)     и 
взимайки   под   внимание   описаните 
несъответствия   и   оценки   (раздели 
1.7,  1.22 и др.) предлага нова визия и 
съдържание на зоните в ПП, както и 
съответните норми и режими 
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⇒  Изпълнение на режимите и задачите 
⇒  Дирекцията на ПП „Витоша“ и компетентните органи 

разрешават/съгласуват  дейности  на  територията  на 
Парка  в  обхвата  на  своите  компетенциите  -  ИАГ- 
МЗХ,  РИОСВ-София  и  РИОСВ-Перник,  Д  „НСЗП“- 
МОСВ,  Столична  община,  община  Перник,  община 
Радомир и община Самоков; 

⇒  Дирекцията на ПП „Витоша“ получава информация и 
контролира процедирани планове, програми, проекти 
и   инвестиционни   предложения      за   ЕО   и   ОС   с 
предмета и целите на опазване на ЗЗ „Витоша“; 

⇒  Дирекцията      на      ПП      „Витоша“      контролира 
реализиране на проектите за разрешените ремонти и 
строителство съгласно План‘1; 

⇒  Дирекцията     на     ПП     „Витоша“     разработва     и 
кандидатства  с  проекти  и  дейности  по  оперативни 
програми,   изпълнявайки   определените/приоритетни 
за етапа дейности и мерки. 

⇒  Общата оценка е за частично   спазване на режимите 
на   територията   на   ПП   „Витоша“,   определени   от 
План‘1 включени в отговорностите на Дирекцията на 
ПП „Витоша“: Причини/основания: 

По   отношение   на   отсъствие   на   точно   описание   на 
граници на зони и подзони; 
Районите  на  защита  в  подзоните  са  само  с  описателни 
определения, без граници,местообитания/съобщества или 
други отдели, подотдели, кадастрални номера; 
В подзона А2.са групирани местообитания на застрашени 
и редки или уязвими растителни и животински видове и 
съобщества, геоложки структури и специфични форми на 
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релефа,   вододайни  зони,  гори  по  технически  проект  за 
борба  с  ерозията  и  др.  смесвайки  цели  на  опазване  и 
функции,  начин  на  стопанисване  по  различни  закони  – 
ЗЗТ, ЗБР,  ЗГ, ЗВ; 
Практикуване на колоездене по пешеходните маршрути и 
създаване   нови,   извън   разрешените,   с   опасност   за 
туристите и  предизвикващи почвена ерозия; 
Трайни  маркировки  по  дърветата  и  заковани  кошчета  за 
отпадъци; 
Не се  спазва забрана  за  пешеходен  туризъм  в  границите 
на ТП ДЛС „Витошко-Студена“ върху 488.935 ха 
⇒  По  отношение  на  движение  и  паркиране  на  МПС, 

причините за нарушения се дължат на неизпълнение 
на подробно планиране и организация на движението 
с  места  за  паркиране  –  СПУП,  след  приемане  на 
План’1  и тяхната реализация; 

⇒  В   План’1   и   следващи   проекти,   остава   нерешен 
въпроса   с   развитието   на   Парка   като   биосферен 
резерват,   с   оглед   основната   цел   на   Севилската 
стратегия     за     обявяването     и     създаването     на 
биосферните    резервати    –    връзка    със    социално- 
икономическото развитие на района; 

⇒  Не на последно място необходима е актуализация по 
отношение на терминилогията по различните закони 
и наредби 
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А.   ЗОНА   НА   ТЕРИТОРИИ 
СЪС  СТРОГА  ЗАЩИТА  НА 
ПРИРОДНАТА СРЕДА 

Не е постигнато ограничаване на съхненето на 
смърчовите гори 

А1.  Територии  с  режим  на 
строга защита – 1844.6 ха 

⇒ Биосферен резерват „Бистришко бранище“; 
⇒ Резерват „Торфено бранище“ 

А2. Територии с 
направляван      режим      на 
защита 

⇒     За   естествените   чисти   и   смесени   смърчови   и 
високостъблени     букови     се     допуска     единствено 
извеждане на изборни и санитарни сечи; 
⇒     Забрана за изнасяне на повече от 40% от дървесния 
запас от горските насаждения в рамките на 10 години с 
изключение на тополовите и акациевите култури и при 
извеждане на санитарни сечи 

Б. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С 
ОГРАНИЧЕНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРИРОДНАТА СРЕДА 
Б1.Пасища 
Б2.Гори 
Б3. Територии за ски спорт 
и туризъм 
Б4.Територии  за 
дивечовъдна дейност 
488.935 ха 
Линейни-инженерно- 
техническа  и  туристическа 
инфраструктура  и  техните 
нормативно определени 
сервитути 
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Площи за лятна рекреация 
В. ЗОНА НА ТЕРИТОРИИ С 
АКТИВНО      УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРИРОДНАТА СРЕДА 

⇒     Не е спазена забрана за функциониране на обекти, 
формиращи отпадъчни води без работещо съоръжение 
за пречистването им, 3 години след влизане в сила на 
Плана за управление; 

не Липсата   на   постоянен   по   време   и 
обем    посетителски    поток    създава 
затруднения      по      отношение      на 
планирането     и     изграждането     на 
съвременни          съоръжения          за 
пречистване на отпадни те води; 

В1.Туристически 
образувания 

⇒ Концетрация на обекти и посетители и влиянието 
им върху средата; 
⇒ Ползване,  подръжка  и  обслужване,  развитие  на 
сградния фонд; 
⇒ Ползване, поддръжка и развитие на 
комуникациите и съоръженията 

Към   момента   значителна   част   от 
обектите   не   функционират,   а   при 
друга  част  се  е  наложила  трайната 
тенденция за периодично, 
функциониране,        обикновено       в 
почивните дни. 
Негативно   влияние   върху   средата 
оказват изоставените или 
неподдържаните обекти, респективно 
съответстващата  инфраструктура. 
⇒ дисбаланс    между    капацитет    и 

потребление,      в      резултат      на 
преоразмерената       урбанистична 
намеса; 

⇒  недостатъчно балансирана 
транспортна осигуреност; 

⇒  охрана на територията; 
Център „Алеко“ ⇒ 32 обекта за подслон, хранене и обслужване; 

⇒ Частични подобрения; 
⇒ Няма промени; 
⇒ Забрана  за  разширяване  на застроената  площ  и 
увеличаване на легловата база в центъра; 

Съоръженията  в  център  „Алеко“  се 
нуждаят      от      рехабилитация      и 
оптимизиране      на      капацитетните 
възможности. 
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Център  „Златни  мостове  – 
Офелиите -Конярника“ 

⇒     41 сгради за подслон, хранене и обслужване; 
⇒     Отличава се с голяма площ и 
е  предназначен  основно  за  продължителен(дълготраен) 
отдих; 
⇒     Забрана    за    строителство    –    разширяване    на 
застроената площ и леглова база (с изключение за хижа 
„Фонфон“),  като  се  допуска    поставяне  на  временни 
бунгала или фургони в м.Ветровала и м.Офелиите с цел 
обслужване на посетителите и скиорите 

С трайна тенденция за рехабилитация 
на    изградената    материална    база. 
Съществуващите   ресурси   очертават 
възможности    за    изграждането    му 
като  зимен  ски  център,  особено  за 
начинаещи и деца.   Целесъобразно  е 
да  се  насърчи  възстановяването  на 
ски  съоръженията  в  м.  „Конярника“ 
.Това  би  осмислило  и  използването 
на вече създадената материална база. 

Център „Селимица“ ⇒     41 бр. частни вили и сгради за отдих, ресторант на 
ЦКС-Перник,    лагер    Танчовица    и    манастир    „Св. 
Никола“ 
⇒     Подходящ     за     по-продължителен     престой     и 
пешеходни туристически преходи; 
⇒     Независимо   от   забраните   за   строителство   през 
действието на План‘1 се констатира ново строителство 

Като       единствено       туристическо 
образувание    в    южните    части    на 
парка,  център  „Селимица“  подлежи 
на балансирано развитие. 

Център „Владая -Мърчаево“ ⇒       Сграден  фонд  в  изключително  лошо  състояние  – 
полуразрушени   сгради   свързани   с   експлоатация   на 
кариерите; 
⇒       Важен  изходен  пункт,  лек  преход  и  достъп  до 
планината; 
⇒       Забрана  за  строителство  на  обекти  с  ограничен 
достъп на посетители 

На     територията     на     центъра     са 
останали 2 реновирани обекта, които 
към  момента  не  предоставят  услуги. 
Наличие    на    компрометирани        и 
напълно          разрушени          сгради, 
подлежащи на разчистване. От друга 
страна        са    налице    положителни 
обстоятелства:   транспортен   достъп 
обслужващ  тази  територия  в  много 
добро    състояние,    водоснабдена    и 
електрифицирана,  привлекателена  за 
любителите          на          екстремните 
спортове.      Целесъобразно      е      с 
подробно  устройствено  решение  да 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 

25 
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 

се     изследват     възможностите     за 
овладяване        на        деградиращите 
елементи  и  разумно  използване  на 
съществуващата инфраструктура 

Обекти,  разположени  извън 
териториите на 
центровете: 

Княжевска, Боянска, Драгалевска, Симеоновска част; 
Източен дял – Купена; 
Северозападен дял – Ловна резиденция, 
Стопански       двор       ТП       ДЛС       Витошко-Студена, 
Пречиствателна станция Рударци; 
Сгради   в   района   на   Белите   брези,   Бай   Кръстьо   и 
Офелиите,  каменното  здание  и  пазачници  на  реките 
Струма и Матница, пречиств. станция; 
Сгради застроени по границата на ПП с цел постоянно 
или временно обитаване 
С малки изключения тези територии, обхващащи ниските 
части на парка   са добре развити и поддържани. Основен 
проблем   за   тях   е   този   свързан   с   пречистването   на 
отпадните води. 

Тяхното       бъдещо       развитие       и 
устройствен    статут    следва    да    се 
включат     в     общото     решение     и 
политики        за        развитието        на 
материалната база в парка. 

В2.Територии  с  техногенна 
намеса 

⇒ 11 кариери; пътища от четвътокласна пътна мрежа 
и горски пътища, обслужвани от градски транспорт 

В3. Територии за земеделско 
ползване – 1496.579 ха 

⇒     Подзоната  включва  поземлени  имоти  с  начин  на 
земеделско трайно ползване; 
⇒     Преобладават в землищата на с.Ярлово, с.Боснек и 
с.Железница  и  на  територията  на  ТП  ДЛС  „Витошко- 
Студена“ 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 
Организиране на 
взаимодействие при охраната 
на    територията    на   Парка, 
резерватите   и   вододайните 
зони 

не 

Създаване на 
координационен     орган     за 
съгласуване  на  намеренията 
и действията на 
собствениците,  ползвателите 
и оторизираните държавни и 
местни  органи;  изработване 
одобряване     на     статут     и 
правилник на съвета 

не 

Експертно     определяне     на 
необходимата   територия   за 
отдих    и    рекреация    извън 
туристическите центрове 

не 

Проект    за    организация    и 
реализация на транспортното 
обслужване 

На този етап транспортното обслужване не удовлетворява 
пълноценно потребностите. 

не ⇒  Необходимо  е  да  се  прецизират 
нуждите. 

⇒  Да  се   предприемат   действия   за 
реновиране      на      пътническите 
въжени линии. 

⇒  Да   се   потърси   решение   и   за 
развитие        на         алтернативен 
вътрешно    парков    транспорт    в 
северната част на парка. 
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Съставяне     на     комисия     от 
компетентни       ведомства       и 
общини,     която     да     изясни 
законността на съществуващите 
строежи    на    територията    на 
Парка; 

Събраната    частична    информация    не    удовлетворява 
целите,   но   в   обхвата   на   десетки   години   продължил 
период     на     изграждане     е     невъзможно     прецизно 
комплектуване на строителни книжа. 

От гледна точка на сигурността и на 
техническо          съответствие          на 
строежите    е    необходимо    да    се 
упражни  контрол  върху  процеса  за 
тяхната паспортизация. 

Възстановяване    собствеността 
на  държавата  в  БР  „Бистришко 
бранище“и център ‚Алеко“ 

не 

Разработване   на   програми   и 
проекти    за    екологосъобразно 
ползване на земеделските   земи 
и   частните   гори   включени   в 
Парка 

не 

Създаване     на     система     от 
програми     за     обучение     на 
различни     групи     ползватели, 
посетители  и  квалификация  на 
кадри,   реализиращи   различни 
дейности в ПП 

+ 

Актуализация    и    привеждане 
към    европейските    норми    на 
проекта  за  благоустрояване  на 
пещерата „Духлата“, 
реализирането  му  и  изготвяне 
на правилник за посещенията в 
пещерите от Боснешкия карстов 
район 

+++ 

Премахване на 
нерегламентирани    сметища    в 
Парка 

++ 

Осигуряване на терени за 
устройство   на   туристическата 

не 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 

28 
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 

инфраструктура   в   обхвата   на 
охранителните         зони         на 
обектите      на       недвижимото 
културно         наследство         – 
публична държавна 
собственост 
4.3 РАБОТЕН  ПЛАН- 
ПРИОРИТЕТНИ 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, 
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
Отлагане      върху      терена, 
стабилизиране      и      трайно 
маркиране  на  границите  на 
Парка 

Наличието на контактни зони  в парка прави неефективно 
трайното маркиране на границите 

+++ Необходимо   е   тези   зони   да   бъдат 
преразгледани          съвместно          с 
общинската      администрация      още 
веднъж  за  постигане  на  разумно  и 
работещо решение. 

Разработване       на       воден 
баланс, оценка на 
водоползването  и  проект  за 
управлението му. 

++ 

Актуализиране    на    лесо    и 
ловоустройствените  планове 
за    ТП    ДГС    и    ТП    ДЛС 
съгласно Плана за 
управление 

+++ 

Картиране на 
местообитанията  на  редки  и 
застрашени растителни 
видове 

+ 

Определяне  и  картиране  на 
торфищата и 
преовлажнените терени 

++ 
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Реинтродукция,  опресняване 
популацията   на   застрашени 
видове 

+++ 

Премахване на скитащите 
кучета 

не 

Маркиране и 
разпространение на 
информацията   за   одобрени 
маршрути      и      места      за 
практикуване   на   екстремни 
спортове 

++ 

Осигуряване   на   достатъчно 
количество достъпна 
информация за 
консервационно     значимите 
видове,        съобщества        и 
процесите в Парка 

++ 

Изработване   на   проект   за 
цялостна визуална 
информация и маркировка 

не 

Проектиране  и  процедиране 
по надлежния ред на 
санитарно-охранителни  зони 
на  водоизточниците  
за питейно-битово 
водоснабдяване 

+++ 

Разработване  на  система  за 
мониторинг 

+++ 

Изграждане   на   екологично- 
информационни   стационари 
Белите брези и Погледец 

Изграден  и  функционира  Детски  екостационар  „Белите 
брези“ 

+++ 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 

30 
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 

Завършване реставрацията на 
църквата     в     Драгалевския 
манастир     и     сградите     на 
Кладнишкия манастир 

+++ 

Завършване маркировката на 
основните          туристически 
маршрути 

+++ 

Разработване  и  приемане  на 
специализиран  подробен 
устройствен план на 
транспортната, 
електрификационната, 
водоснабдителната   и 
канализационната  мрежи  на 
ПП „Витоша“ 

На   този   етап   не   съществуват   обективни   условия   за 
разработване   на   специализиран   подробен   устройствен 
план        на        транспортната,        електрификационната, 
водоснабдителната   и   канализационната   мрежи   на   ПП 
„Витоша“. 

Необходимо   е   наличната   графична 
информация        да    се    допълни    и 
прецизира   до   характеристиките   на 
подземен  кадастър  по  отношение  на 
локалните  Ел и ВиК компоненти. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

Преглед  на  изпълнението  на 
План‘1     –     Докладите     по 
години 

ДПП    на    основата    ежемесечни    отчети    с    обобщени 
годишни    доклади    за    изпълнение,    изготвя    цялостен 
преглед   за   изпълнението   на   Плана   и   представя   за 
Публично обсъждане 

не 

Публично обсъждане 
Съгласно чл.60 ал.2 и ал.3 на 
ЗЗТ 

(3)   На   всеки   четири   години   се   организира   публично 
обсъждане  на  изпълнението  на  плана  за  управление  на 
националните   и   природни   паркове,   организирано   от 
Министерството на околната среда и водите, на което се 
канят за участие лицата по ал. 2 
Становищата,  препоръките  и  бележките  от  публичното 
обсъждане  се  оформяват  в  протокол  и  се  разглеждат  от 
Консултативен съвет. Одобрените, целесъобразните нови 
идеи,  както  и  очертаните  ревизирани  цели  се  прилагат 
към ПУ. 

не 
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Преразглеждане на целите – 
2009 г.; 2013 г. 

В  ПУ  са  посочени  „Критерии  за  оценка  на  целите  и 
проектите“. Такава оценка и преразглеждане на целите не 
е извършвана съгласно ЗЗТ 

не 

Преразглеждане на 
задачите 

В   План‘1   е   показана   схема   и     формата   за   отчет   за 
изпълнение  на  задачите.  Тази  форма  не  е  използвана  за 
отчетност  през  периода  2005-2014  г.,  поради  факта,  че 
управляващият  орган  ИАГ  е  разпореждал  ежемесечна 
(тримесечна) отчетност по определена елементи и форма. 

не 

ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАН‘1 ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКА ПО ОТНОШЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ИМ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ 

Таблица 54 
Опазване  и  поддържане  на 
биоразнообразието 

Изготвени програми за дългосрочен  мониторинг и 
графици за тяхното изпълнение; + 
Организирани  стационари  за  мониторинг  или  постоянни 
пробни площи за наблюдения на сукцесионните процеси 
в основните типове съобщества;   +++ 
Организиране на база данни за биологичното 
разнообразие и редовна актуализация в ГИС; +++ 
Осигурени  данни  за  образователни  и  рекламни  издания 
насочени към посетителите и стопаните на парка. +++ 
•Подържане   на   система   от   постоянни   пробни 
площи за мониторинг на консервационно значими видове 
и съобщества 
•Възстановяване       на       местообитанията       чрез 
засаждане      на      семена      и      резници      от      местни 
дървесни/храстови видове 
•Въэзстановяване на характерни растителни видове в 
целевите местообитания 
•Защита на целевите местообитания чрез 
специализирана инфраструктура 

+++ 
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•Подържане     на     естественото     състояние     на 
местообитание   9110-ликвидиране   на   нови   огнища   на 
фалопия 
•Събиране на вегетативен материал и производство на 
фиданки от забележителни и вековни дървета. 
•Възстановяване      на      засегнати      и      увредени 
местообитания  (91D0-  мочулни  гори  ,  91Е0  –  алувиални 
гори  с  Alnus  glutinosa  и  Fraxinuu  exelsior     и  9410  – 
Ацидофилни  гори  от  Picea  в  планинския  до  алпийския 
пояс) 
•Осъществяване  на  мероприятия  за  регулиране  на 
вредителите ( Ips Typographus) в смърчовите гори (9410) 
• Подобряване на миграционните пътища на рибите 

Ползване и контрол на 
пасищата 

Изготвяне на ежегодни проекти за управление на пашата; 
Регулиране на дейностите по отглеждането на домашните 
животни; 
Мониторинг – статистика на ползването на пасищата 

не 

Опазване  и  поддържане  на 
влажните зони и 
торфищата 

Определяне и картиране на торфищата и преовлажнените 
терени, формиращи специфичен растителен хабитат. 
Опазване и експониране; 
Мониторинг; 
•Опазване  и  възстановяване  на  11  типа  природни 
местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 
места в българските гори 
Устойчиво управление на торфищата( тип местообитание 
7140   )   във   връзка   с   опазване   на   биоразнообразието, 
въглеродния баланс и промените в климата 

+++ 
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Опазване  на  консервационно 
значими       растителни       и 
животински таксони 

•Възстановяване на находищата на алпийски повет 
• Възстановяване на популацията на дивата коза+++ 
•Разработване на проект за изграждане на 
размножителен център за редки видове 
•Мониторинг на популациите на защитени и 
застрашени животински видове според НСМБР 
•Мониторинг  на  дива  коза  на  територията  на  ПП 
Витоша 
•Установяване  на  находищата  на  дивата  котка  на 
територията на ПП Витоша 
•Възстановяване на местообитания на 
жълтокоремната бумка 
• Възстановяване на популацията на главоча 
•Възстановяване на популацията на червения 
аполон 
•Поддържане  на  местообитанията  на  европейския 
лалугер в благоприятно състояние 
•Разсширяване на  обхвата на системата за 
регистриране на изстрели и следене на дивите кози 
Събиране на семенен и вегетативен  материал  и 
производство   на   индивиди   от   Salix   pentandra,   Sorbus 
chamaemespilus, Gemtiana lutea и  Galanthus elwesii. 

+ + + 

Проучване      и      подходящо 
експониране   на   пещерните 
системи      от      Боснешкия 
карст 

•Охрана,    свързана    с    опазване    на    подземните 
карстови форми и специфични фаунистични комплекси.+ 
• Мониторинг. 

Оценка  на  въздействието  от  посещението  в  пещерите  и 
разработване   на   програма   от   мерки   за   опазване   на 
пещерната фауна 

не 
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Устойчиво ползване на 
недървесни продукти 

Изработена   и   прилагана   информационна   програма   за 
начини на събиране и ползване на недървесни продукти и 
за предвидените санкции и мерки за контрол; 
Издадени     определители     и     други     информационни 
материали + 

не 

Определяне  териториите  и 
условията   за   развитие   на 
органично земеделие 

Изработване на земеустройствен проект, обхващаш 
районите за органично земеделие. 
Разработени програми, вкл.образователни, за 
екологосъобразното ползване на земеделските земи 

не 

Поддържане   
на съществуващи и 
изграждане на
 нови елементи на 
туристическата 
инфраструктура 

•Маркирани   туристически   маршрути   и   свързани   с 
маркировката от селищата в прилежащата зона. +++ 
•Регламентирани  и  обезопасени  места  за  туризъм  и 
различни видове спорт. +++ 
•Оформени подходи към парка, определени и 
оборудвани места за отдих, погледни места и др. +++ 
•Осигурени места за паркирате и достъп до обектите за 
посетители. +++ 
•Изработване и монтаж на антипаркингови елементи, 
метални колчета, бариери 
•Изработване   и   поставяне   на   предупредителни   и 
забранителни табели 
•Изработване и поставяне на информационни табла за 
посетителите 
• Ремонт и поддръжка на заслони и кътове за отдих 
•Поддръжка на детски съоръжения и малки 
архитектурни елементи 
• Ремонт и подмяна на информационни табели 
• Ремонт на торфишната алея 
• Поддръжка на чешми 
•Описание,   оформяне   и   маркиране   на   терен   на 
маршрути и места за практикуване на екстремни и 

+++ 
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алтернативни     спортове,     вкл.     Веломаршрути,     скално 
катерене ,конен туризъм 
•Подсигуряване    на    достъп    в    парка    за    хора    с 
увреждания,        възстановяване        и        адаптиране        на 
специализирани маршрути и съоръжения 
•Изготвяне     на     методика     за     мониторинг     на 
туристическия поток 
•Геодезично  заснемане  на  пещера  „Духлата“  с  цел 
осигуряване на безопасност на туристите 
•Разработване     на     проект     за     рекултивация     и 
осигуряване   на   безопасност   на   туристите   за   каменните 
кариери   в   района   на   с.   Владая,   Мърчаево,Рударци   и 
Кладница 
Опеделяне  на  нови  туристически  атракции-предпроектно 
проучване  и  проектиране  на  инфраструктура,  свързана  с 
туризма 

Подобряване  на  санитарно- 
хигиенното    състояние    на 
обекти   за   обслужване   на 
посетителите 

•Разработени  графици  за  извозване  на  отпадъците  и 
контрол на тяхното изпълнение.+ 
•Ликвидирани стари сметища, информационни табели и др. 
•Системно     обслужване     на     септични     ями     от 
специализирани   коли,   поставени   химични    тоалетни   и 
модулни пречиствателни станции. 
Извозване  на  отпадъци  от  нерагламентирани  сметища  на 
територията на парка 

Програмата  подлежи  на  развитие  по 
отношение      на      прецизиране      на 
капацитетите      и      прилагане      на 
модерни технологични решения 

Развитие на устойчив 
туризъм 

Идентифицирани дейности, услуги, занаяти и др., 
специфични за всяко отделно населено място или курорт 
Обучени местни агенти по развитието – 1 или 2 човека във 
всяко  туристическо  селище,  които  осъществяват  контакт  с 
ДПП и туристическите фирми 
Разработени   туристически   пакети   съвместно   с   местни 
власти, туристически фирми; 

mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com
mailto:office.puvitosha@gmail.com


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.“ 

36 
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 

Въведени нови видове услуги свързани с Парка – 
водачество, тематични маршрути 

Издаване  на  информационни 
материали 

Карти      на      Парка,      карти      на      лъчови      маршрути, 
информационни        листовки        за        биоразнообразието/ 
наследството     на     парка,     материали     за     екологично 
образование в училищата +++ 
•Определител   на   земноводните   и   влечугите   в   ПП 
Витоша 
•Изработване  на  рекламни  материали  за  ПП  Витоша 
(награди за викторини,доброволци,мероприятия и т.н) 
•Разработване     и     издаване     на     информационни 
материали, посветени на ПП Витоша( на български и чужд 
език) 
•Разработване  и  издаване  на  обобщаващо  издание  за 
природното богатство на ПП Витоша 
Разработване на система и програма за работа с доброволци 
и прилагането й. 

+++ 

Дейност на 
информационните  центрове 
и пунктове 

Изградена  мрежа  от  информационни  центрове  и  пунктове 
съгласно Концепция за информационната система; 
Брой посетители, проведени събития, профил на интересите 
на  посетителите,  постъпили  предложения,  въведени  нови 
дейности 
Охрана и подържане на детски стационар “Бели брези“ 

++ 

Провеждане на 
природозащитни 
образователни инициативи 

Изработени  интерпретативни  програми  за  различни  целеви 
групи 
Проведени лекции, теренни занимания и др. за запознаване 
на местните хора и посетителите с природното богатство 
Отчитане на промяната в съзнанието и мисленето на хората 
чрез провеждане на анкети на всеки четири години с едни и 
същи въпроси 
•Разработване    на    интерпретационна    програма    за 
флората на ПП Витоша и ръководство за интерпретация 

+++ 
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Осигурени допълнителни 
източници на финансиране 

Осигурени   средства   и   проведени   научни   изследвания, 
публикувани научно-изследователски материали 
Конкретен принос за управлението на Парка 

+++ 

Повишаване 
квалификацията на 
персонала и ефективността 
на охраната 

Действаща  система  за  редовно  провеждане  на  курсове  за 
обучение на служителите по охраната и администрацията по 
опазване на консервационно значими видове и съобщества, 
действащи закони и нармативни разпоредби 
Възстановени традиции в доброволчеството 

+++ 

Комуникационна дейност Идентифицирани   журналисти,   които   отразяват   новините 
свързани   с   парка   в   съответните   местни   и   национални 
средства за информация; 
Проведени съвместни посещения с журналисти в парка; 
Поддържане  на  интернет  страницата  на  Парка  –  брой  на 
интересуващите, постъпили коментари и др. 
Годишна поддръжка на интернет сайта на парка 

+++ 

Съвместни инициативи с 
други  паркови 
администрации 

Установени   традиции   в   организирането   на   кампании   за 
формиране/промяна на общественото мнение във връзка със 
защитените територии 

+++ 

Работа в партньорство Създадена    система    за    съвместни    действия    с    всички 
заинтересовани  лица  и  институции,  имащи  отношение  към 
територията на ПП; 
Осигурени допълнителни източници на финансиране; 
Осъществени    съвместни    проекти    със    заинтересовани 
физически и юридически лица 

+++ 

Изясняване на 
собствеността  на  сградите 
на територията на Парка 

Събрана  актуална  информация  за  собствеността  и  вида  на 
ползване на обектите 
Възстановена връзка на ДПП със собствениците и 
ползвателите 
Повишен интерес на ползвателите да инвестират в 
подобряване на състоянието на обектите 
Спазване   на   необходимите   санитарно-хигиенни  норми   в 
района на обектите 

++ Положени са значителни усилия и са 
постигнати   търсените   резултати   за 
идентифициране    на    собствеността. 
Широкия обхват от дейности, задачи 
и  проблеми  изисква    намирането  на 
алтернативни подходи , гарантиращи 
актуалността  на  информацията..  във 
всеки един момент. 
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Отчетност съгласно 
административни 
изисквания на 
управляващият   орган   ИАГ- 
МЗХ 

Ежемесечна отчетност и годишна към ИАГ. 
Отчет „Изпълнение на заложените проекти и програми в 
Плана за управление  на ДПП „Витоша“ - 2005-2014 г.; 

+++ 

Промени    в    отчетността 
съгласно       изисквания       на 
оперативни програми, 
донорски проекти и др. 

Изпълняват  се  изисквания  с  отчети  по  изпълнение  на 
проектите  и  дейностите  съгласно  определена  форма  от 
ОПОС и други ОП 

+++ 
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 Проведена Работна среща на Научен съвет – 30.06.2015г. 
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