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ТОМ IV
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гл. ас д-р Огнян Тодоров
Експерт Безгръбначни животни
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.15. ФАУНА
1.15.1. Безгръбначни животни
1.
Фаунистичното разнообразие на безгръбначните животни в Природeн парк
“Витоша”
Територията на ПП „Витоша“ е един от най-добре проучените Природни паркове в
България. Очакваният брой безгръбначни животни на територията на парка е около 7 000
вида (Попов, 2014). На територията му до момента в литературата са съобщени 780 вида
безгръбначни, от които в пещерите са установени 145 вида. Разнообразието от хабитати и
микрохабитати определя голямото фаунистично разнообразие на парка. Някой таксони са
по-добре проучени от други. Големите разреди на клас Insecta (Coleoptera, Lepidoptera,
Hymenoptera и Diptera) са добре проучени. Парка попада в основните целеви райони за
пеперуди в България. В него се срещат 28 целеви вида - Thymelicus
acteon, Carterocephalus palaemon, Pyrgus cacaliae, Pyrgus cinarae, Parnassius mnemosyne, P.
apollo, Colias
caucasica, Lycaena
dispar, Pseudophilotes
vicrama, Scolitantides
orion, Glaucopsyche
alexis, Maculinea
alcon, M.
arion,M.
nausithous, Plebejus
sephirus, Polyommatus eroides, Erebia medusa, E. pronoe, Apatura iris, A. ilia, Limenitis
populi, Neptis sappho,N. rivularis, Nymphalis xanthomelas, Euphydryas aurinia, Melitaea
trivia, M. aurelia, Brenthis hecate.
В парка се срещат 38 консервационно значими вида безгръбначни.
Вид
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Carterocephalus palaemon (Pallas,
1771)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus,
1758)

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Colias caucasica (Staudinger, 1871)

Lycaena dispar ([Haworth], 1802)

Консервационен статус
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим
CORINE биотопи
Приложение II на Бернската конвенция, CORINE
биотопи
Приложение II на Бернската конвенция, CITES;
като уязвим в Червена книга на европейските
дневни пеперуди. Защитен от Закона за
биологичното разнообразие в България, CORINE
биотопи, CITEC
Закона за биологичното разнообразие в България,
CORINE биотопи
Приложение II на Директивата за
местообитанията 92/43 на Европейския съюз и в
Приложение II на Бернската конвенция. CORINE
биотопи
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Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Maculinea alcon ([Denis &
Schiffermüller], 1775)
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Maculinea nausithous (Bergsträsser,
1779)
Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835)
Polyommatus eroides (Frivaldszky,
1835)
Erebia medusa ([Denis &
Schiffermüller], 1775)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Neptis sappho (Pallas, 1771)
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Nymphalis xanthomelas (Esper,
[1781])
Euphydryas aurinia (Rottemburg,
1775)
Melitaea trivia ([Denis &
Schiffermüller], 1775)
Melitaea aurelia Nickerl, 1850
Brenthis hecate ([Denis &
Schiffermüller], 1775)
Carabus (Chaetocarabus)
intricatus Linne 1761
Rosalia alpina (Linnaeus 1758)
Morimus asper (Sulzer 1776)
Formica (Formica) rufa Linnaeus
1761

Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим, CORINE биотопи
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим, CORINE биотопи
Приложение II на Бернската конвенция, Червена
книга на европейските дневни пеперуди- уязвим,
CORINE биотопи
Приложение II на Директивата за
местообитанията 92/43 на ЕС, Приложение II на
Бернската конвенция
CORINE биотопи
Приложение II на Директивата за
местообитанията 92/43 на Европейския съюз,
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим
CORINE биотопи
CORINE биотопи
CORINE биотопи
CORINE биотопи
CORINE биотопи
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим, CORINE биотопи
Приложение II на Директивата за
местообитанията 92/43 на ЕС и в Приложение II
на Бернската конвенция, Червена книга на
европейските дневни пеперуди- уязвим, CORINE
биотопи
CORINE биотопи
Червена книга на европейските дневни пеперудиуязвим
CORINE биотопи
IUCN Red List
IUCN Red List, Приложение II на Директива
92/43/EEC, Приложение II на Бернска конвенция
ЗБР.
IUCN Red List, Приложение II на Директива
92/43/EEC, BERN CONVENTION, CORINE.
IUCN Red List, ESC Red List, ЗБР.
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Isophya bureschi Peshev, 1959
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Polyommatus eroides (Frivaldszky,
1835)
Euplagia quadripunctaria (Poda,
1761)
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy,
1785)
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
Paracaloptenus
caloptenoides (Brunner von
Wattenwyl, 1861)
Austropotamobius torrentium Bott,
1950
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,
1825)

IUCN Red List
Приложение II на Директива 92/43/EEC, BERN
CONVENTION, ЗБР.
Приложение II на Директива 92/43/EEC
Приложение II на Директива 92/43/EEC
Приложение II на Бернска конвенция
IUCN Red List Приложение II на Бернска
конвенция
Приложение II на Директива 92/43/EEC
Приложение II на Директива 92/43/EEC
Приложение II на Бернска конвенция

Табл. 1. Видове с консервационен статус
Добре изследвани са и групите на паякообразните, като най-много данни има за
разред Opiliones-сенокосци, като и
таксони като тардиградите (Eutardigrada) и
мекотелите (Gastropoda). Поради типа на местообитанията клас Bivalvia не са
представени с голям брой видове.
Клас
Arachnida
Arcellinida
Insecta
Bivalvia
Conoidasida
Malacostraca
Maxillopoda
Oligochaeta
Lobosa
Gastropoda
Imbricatea
Conoidasida
Eutardigrada
Filosia

Брой видове
65
5
416
3
15
1
1
3
46
33
6
15
13
27

Табл. 2 Видово разнообразие на безгръбначните в ПП „Вироша“ представени по класове.
Добро фаунистично покритие имат и едноклетъчните. Установени са 101 вида
едноклетъчни от 5 различни калса.
Паркът предлага достатъчно голяма и многообразна система от различни хабитати,
които могат да осигурят хранителна база на голям брой насекоми. Поради тази причина
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очаквано най-голямо видово разнообразие има при клас Insecta. Дневните пеперуди на
територията на парка са 155 вида (Бешков, 2014), а най-големия разред от насекомите
Coleoptera- твърдокрили е представен с 215 вида.
Семейства

Брой видове

Carabidae

72

Chrysomelidae
Cerambycidae
Buprestidae
Tenebrionidae
Curculionidae
Staphylinidae

1
99
15
1
4
23

Табл. 3 Видово разнообразие на твърдокрилите в ПП „Вироша“ по семейства.
Ендемични и реликтни видове
Ендемитите са много разнообразни. При повечето големи групи ендемизмът е
нисък, но в съответния таксон може силно да се колебае. Най-голям брой ендемити има
при Coleoptera, Mollusca u Lepidoptera. На територията на парка са установени 138
ендемита (Хубенов, 1996).
Установен е един представител от сем. Carabidae- бръмбарите бегачи - Harpalus
serdicanus, който е локален ендемит.
Значителна част от ендемитите също са реликти. Не при всички групи са
установени реликти. Произходът им е различен — терциерни, преглациални u
кватернерни, поради което реликтите са хетерогенна група. Във Витоша са установени 85
реликтни вида безгръбначни (Хубенов, 1996).
2.

Пещерна фауна
Могообразието на установената пещерна фауна на територията на ПП „Витоша“ не
е много високо. Установени са 145 вида, от 7 класа:

3.

Клас

Брой видове

Arachnida

39

Chilopoda

6

Diplopoda

7

Insecta

115

Malacostraca

2

Maxillopoda

4

Mollusca

6

Табл. 4 Видово разнообразие на пещерните видове безгръбначните в ПП „Вироша“
представени по класове.
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Както може да се очаква най-многочислени са класовете на насекомите- Insecta и
паякообразните- Arachnida. Надклас Myriapoda е представен от 13 вида.
Останалите класове са представени от малък брой видове.
Всички шест установени ракообразни са стигобионтни видове. Това са:
• Diacyclops chappuisi Naidenow et Pandourski – Духлата (с. Боснек).
• Diacyclops strimonis Pandourski – Духлата, Живата вода (с. Боснек).
• Acanthocyclops propinquus (Plesa) – Живата вода (с. Боснек ).
• Elaphoidella pandurskyi Apostolov – Академик, Духлата (с. Боснек).
• Niphargus pancici vlkanovi St . et G . Karaman – Живата вода (с. Боснек).
Установен е и един троглобионт от псевдоскорпионите:
• Neobisium (Blothrus) kwartirnikovi Mahnert – Духлата (с. Боснек). Троглобионт.
Негативнио въздействие върху пещерните безгръбначни и препоръки
Голяма част от пещерните безгръбначни използват за храна гуаното от прилепи и
различни други хранителни отпадъци. Имайки предвид, че видовото разнообразие в
пещерите е много малко всяко вмешателство в тази крехка екосистема би било фатално.
Обезпокояването на прилепите и намалянето на тяхната популация оказва пряко
негативно въздействие и върху пещерната безгръбначна фауна. Замърсяването на водните
източници, изхвърлянето на боклук в и олколо пещерите, както и безразборното движение
на посетители с ненаучна цел могат да окажат силно негативно въздействие върху
популацията на пещерните безгръбначни – троглофили, троглоксени и троглобионти.
Други фактори, които не могат да бъдат контролирани, но също могат да се окажат
пагубни за популациите на пещерните безгръбначни са промяната в температурата на
пещерите и естествените наводнения на галериите.
Независимо от причините за възтановяване на една разрушена пещерна екосистема
е необходимо много време.
Поради тази причина е необходимо да бъде ограничен достъпа до пещерите с
ненаучна цел. Посетителите трябва да имат предварително добра информация как биха
увредили пещерната екосистема с необмислени действия.
3.1

Фаунистичен списък на пещерната фауна в ПП „Витоша“
Подцарство
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Клас
Insecta
Insecta
Insecta

Семейство
Acrididae
Acrididae
Acrididae

Metazoa

Insecta

Acrididae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Gastropoda

Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agriolimacidae

Вид
Chorthippus oschei v. Helversen, 1989
Odontopodisma decipiens Ramme, 1951
Odontopodisma schmidtii (Fieber, 1853)
Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von
Wattenwyl 1861)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
Coelotes karlinskii (Kulczynski, 1906)
Coelotes kulczynskii Drensky, 1942
Cryphoeca pirini .(Drensky)
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868
Histopona luxurians (Kulczynski, 1897)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834)
Deroceras (Deroceras) turcicum (Simroth
Page 847

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
„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.“

Metazoa

Gastropoda

Agriolimacidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Protozoa
Protozoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Lobosa
Lobosa

Aphidiidae
Aphidiidae
Aphidiidae
Aphidiidae
Aphidiidae
Aphidiidae
Aphidiidae
Arcellidae
Arcellidae

Metazoa

Gastropoda

Arionidae

Metazoa

Gastropoda

Arionidae

Protozoa

Imbricatea

Assulinidae

Protozoa
Protozoa
Metazoa

Imbricatea
Assulinidae
Lobosa
Assulinidae
Malacostraca Astacidae

Metazoa

Arachnida

Brachychthoniidae

Metazoa
Metazoa

Arachnida
Arachnida

Brachychthoniidae
Brachychthoniidae

Metazoa

Arachnida

Brachychthoniidae

Metazoa

Arachnida

Brachychthoniidae

Metazoa

Insecta

Braconidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Buprestidae
Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Buprestidae
Buprestidae

1894)
Deroceras (Liolytopelte) bureschi (H.
Wagner 1934)
Aphidius equiseticola
Aphidius ervi
Aphidius rosae
Binodoxys sp.
Ephedrus cerasicola Stary, 1962
Ephedrus minor Stelfox 1941
Praon volucrae (Haliday , 1833)
Amoeba vulgaris Ehr
Arcella arenaria Greeff, 1866
Arion (Carinarion) silvaticus Lohmander
1937
Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud
1805)
Assulina muscorum var. stenostoma
Schonborn, 1964
Assulina muscorum Greeff, 1888
Assulina seminulum Ehrenberg, 1848
Austropotamobius torrentium Bott, 1950
Eobrachychthonius oudemansi Hammer,
1952
Liochthonius sellnicki (Thor, 1930)
Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910)
Sellnickochthonius hungaricus (Balogh,
1943)
Sellnickochthonius suecicus (Forsslund,
1942)
Ropalophorus clavicornis (Wesmael 1835)
Acmaeoderella (Carininota) flavofasciata
flavofasciata (Piller & Mitterpacher 1783)
Agrilus pratensis Ratzeburg 1837
Agrilus viridis Linnaeus 1758
Anthaxia (Anthaxia) fulgurans (Schrank
1789)
Anthaxia (Anthaxia) nitidula
signaticollis Krynicki 1832
Anthaxia (Anthaxia) nitidula (Linnaeus
1758)
Anthaxia (Melanthaxia) istriana Rosenhauer
1847
Anthaxia (Melanthaxia) quadripunctata
quadripunctata (Linnaeus 1758)
Anthaxia (Melanthaxia) thessalica Brandl
1981
Aphanisticus pusillus (Olivier 1790)
Buprestis (Buprestis) haemorrhoidalis
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Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Buprestidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae
Carabidae

haemorrhoidalis Herbst 1780
Buprestis (Buprestis) rustica Linnaeus 1758
Chalcophora mariana mariana (Linnaeus
1758)
Perotis lugubris (Fabricius 1777)
Sphenoptera (Sphenoptera) antiqua (Illiger
1803)
Abax (Abacopercus) carinatus (Duftschmid
1812)
Abax (Abax) ovalis (Duftschmid 1812)
Agonum krynicki (Sperk, 1835)
Amara (Amara) aenea (De Geer 1774)
Amara (Amara) communis (Panzer 1797)
Amara (Amara) convexior Stephens 1828
Amara (Amara) eurynota (Panzer 1796)
Amara (Amara) familiaris (Duftschmid 1812)
Amara (Amara) lunicollis Schiodte 1837
Amara (Amara) montivaga Sturm 1825
Amara (Amara) nigricornis C.G. Thomson
1857
Amara (Amara) nitida Sturm 1825
Amara (Amara) ovata (Fabricius 1792)
Amara (Amara) saphyrea Dejean 1828
Amara (Celia) erratica (Duftschmid 1812)
Amara (Curtonotus) aulica (Panzer 1796)
Amara (Percosia) equestris (Duftschmid
1812)
Amara astrabadensis Lutshnik, 1935
Aptinus (Aptinus) bombarda (Illiger 1800)
Bembidion Latreille 1802
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze 1777)
Calathus (Neocalathus) erratus (C.R.
Sahlberg 1827)
Calathus (Neocalathus)
melanocephalus (Linne 1758)
Calathus (Neocalathus) metallicus Dejean
1828
Carabus (Archicarabus) montivagus Palliardi
1825
Carabus (Chaetocarabus) intricatus Linne
1761
Carabus (Megodontus) violaceus Linne 1758
Carabus (Oreocarabus) hortensis Linne 1758
Carabus (Pachystus) cavernosus E.
Frivaldszky 1837
Carabus (Procrustes) coriaceus Linne 1758
Carabus (Tachypus) cancellatus Illiger 1798
Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius
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Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

1775
Clivina (Clivina) fossor (Linne 1758)
Cychrus semigranosus Palliardi 1825
Cymindis (Cymindis) humeralis (Geoffroy in
Fourcroy 1785)
Gynandromorphus etruscus (Quensel in
Schonherr 1806)
Harpalus (Harpalus) laevipes Zetterstedt
1828
Harpalus (Harpalus) latus (Linne 1758)
Harpalus (Harpalus) serripes (Quensel in
Schonherr 1806)
Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer 1797)
Harpalus aeneus (Fabricius, 1775)
Harpalus serdicanus Apfelbeck, 1904
Laemostenus (Pristonychus)
punctatus (Dejean 1828)
Leistus (Leistus) ferrugineus (Linne 1758)
Leistus (Leistus) piceus Frölich 1799
Leistus (Pogonophorus)
rufomarginatus (Duftschmid 1812)
Leistus (Pogonophorus)
spinibarbis (Fabricius 1775)
Licinus (Licinus) depressus (Paykull 1790)
Loricera pilicornis (Fabricius 1775)
Molops dilatatus Chaudoir 1868
Molops piceus (Panzer 1793)
Molops robustus robustus (Dejean 1828)
Myas (Myas) chalybaeus (Palliardi 1825)
Ophonus (Metophonus)
laticollis Mannerheim 1825
Panagaeus (Panagaeus)
bipustulatus (Fabricius 1775)
Platynus assimilis (Paykull, 1790)
Platynus scrobiculatus
scrobiculatus (Fabricius 1801)
Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm 1824)
Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes (De
Geer 1774)
Pterostichus (Aphaon) rhilensis Rottenberg
1874
Pterostichus (Bothriopterus)
oblongopunctatus (Fabricius 1787)
Pterostichus (Morphnosoma)
melanarius (Illiger 1798)
Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer
1796)
Pterostichus (Platysma) niger (Schaller 1783)
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Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae
Carabidae

Metazoa

Insecta

Carabidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Carabidae
Carabidae

Protozoa

Lobosa

Centropyxidae

Protozoa
Protozoa

Lobosa
Lobosa

Centropyxidae
Centropyxidae

Protozoa

Lobosa

Centropyxidae

Protozoa
Protozoa

Lobosa
Lobosa

Centropyxidae
Centropyxidae

Protozoa

Lobosa

Centropyxidae

Protozoa

Lobosa

Centropyxidae

Protozoa

Lobosa

Centropyxidae

Protozoa

Lobosa

Centropyxidae

Protozoa

Lobosa

Centropyxidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Cepheidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae

Metazoa

Insecta

Cerambycidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae

Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull
1790)
Pterostichus (Pterostichus) brucki Schaum
1859
Pterostichus hispidus
Pterostichus rhulensis Maran, 1933
Synuchus vivalis (Illiger 1798)
Tapinopterus (Tapinopterus)
balcanicus Ganglbauer 1891
Xenion ignitum (Kraatz 1875)
Zabrus (Zabrus) tenebrioides (Goeze 1777)
Centropyxis aerophila sphagnicola
Deflandre, 1929
Centropyxis cassis Deflandre, 1929
Centropyxis elongata (Penard) Thomas, 1959
Centropyxis globulosa (Penard) Thomas,
1959
Centropyxis laevigata Stein, 1857
Centropyxis minuta Deflandre, 1929
Centropyxis plagiostoma terricola Bonnet &
Thomas, 1955
Centropyxis plagiostoma Thomas, &.
Bonnet, 1955
Centropyxis platystoma Bonnet & Thomas,
1955
Centropyxis sylvatica (Deflandre, 1929)
Centropyxis sylvatica minor Bonnet &
Thomas, 1955
Eupterotegaeus ornatissimus (Berlese, 1908)
Acanthocinus aedilis (Linnaeus 1758)
Acanthocinus griseus (Fabricius 1792)
Agapanthia dahli (Richter 1821)
Agapanthia kirbyi (Gyllenhal 1817)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer
1775)
Agapanthia violacea (Fabricius 1775)
Anaglyptus mysticus (Linnaeus 1758)
Anastrangalia dubia (Scopoli 1763)
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus 1761)
Anoplodera rufipes (Schaller 1783)
Arhopalus ferus (Mulsant 1839)
Arhopalus rusticus (Linnaeus 1758)
Aromia moschata (Linnaeus 1758)
Axinopalpis gracilis (Krynicky 1832)
Callidium aeneum (De Geer 1775)
Callidium violaceum (Linnaeus 1758)
Carinatodorcadion aethiops (Scopoli 1763)
Cerambyx miles Bonelli 1812
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Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae

Metazoa

Insecta

Cerambycidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae

Cerambyx scopolii Fuessly 1775
Chlorophorus herbstii (Brahm 1790)
Clytus arietis (Linnaeus 1758)
Clytus lama Mulsant 1847
Cortodera femorata (Fabricius 1787)
Cortodera flavimana (Waltl 1838)
Dinoptera collaris (Linnaeus 1758)
Exocentrus lusitanus (Linnaeus 1767)
Gaurotes (Carilia) virginea (Linnaeus 1758)
Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant & Rey
1861)
Grammoptera abdominalis (Stephens 1831)
Grammoptera ruficornis (Fabricius 1781)
Herophila tristis (Linnaeus 1767)
Lamia textor (Linnaeus 1758)
Lampropterus femoratus (Germar 1824)
Leiopus nebulosus (Linnaeus 1758)
Leptura quadrifasciata Linnaeus 1758
Molops elatus (Fabricius 1801)
Molorchus minor (Linnaeus 1758)
Monochamus sutor (Linnaeus 1758)
Morimus asper (Sulzer 1776)
Musaria affinis (Harrer 1784)
Necydalis major Linnaeus 1758
Necydalis ulmi Chevrolat 1838
Neodorcadion bilineatum (Germar 1824)
Oberea linearis (Linnaeus 1761)
Obrium brunneum (Fabricius 1792)
Obrium cantharinum (Linnaeus 1767)
Opsilia coerulescens (Scopoli 1763)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank 1781)
Pachytodes erraticus (Dalman 1817)
Paracorymbia maculicornis (De Geer 1775)
Pedestredorcadion arenarium (Scopoli 1763)
Pedestredorcadion axillare (Kuster 1847)
Pedestredorcadion tauricum (Waltl 1838)
Penichroa fasciata (Stephens 1831)
Phymatodes testaceus (Linnaeus 1758)
Phytoecia caerulea (Scopoli 1772)
Phytoecia geniculata Mulsant 1862
Phytoecia pustulata (Schrank 1776)
Pidonia lurida (Fabricius 1792)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus 1758)
Plagionotus bobelayei (Brullé 1832)
Poecilium rufipes (Fabricius 1776)
Pogonocherus fasciculatus (De Geer 1775)
Pogonocherus hispidus (Linnaeus 1758)
Prionus (Prionus) coriarius (Linnaeus 1758)
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Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae

Metazoa

Insecta

Cerambycidae

Metazoa

Insecta

Cerambycidae

Metazoa

Insecta

Cerambycidae

Metazoa

Insecta

Cerambycidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Insecta

Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Chamobatidae
Chernetidae
Chernetidae
Chrysomelidae

Metazoa

Arachnida

Chthoniidae

Metazoa

Gastropoda

Clausiliidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa

Gastropoda
Insecta
Insecta

Cochlicopidae
Curculionidae
Curculionidae

Pseudovadonia livida (Fabricius 1776)
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus 1758)
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus 1758)
Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius
1775
Rhagium (Megarhagium) mordax (De Geer
1775)
Rhagium (Megarhagium)
sycophanta (Schrank 1781)
Rhagium (Rhagium) inquisitor Linnaeus
1758
Ropalopus clavipes (Fabricius 1775)
Rosalia alpina (Linnaeus 1758)
Rutpela maculata (Poda 1761)
Saperda carcharias (Linnaeus 1758)
Saperda octopunctata (Scopoli 1772)
Saperda populnea (Linnaeus 1758)
Saperda similis Laicharting 1784
Saphanus piceus (Laicharting 1784)
Semanotus undatus (Linnaeus 1758)
Spondylis buprestoides (Linnaeus 1758)
Stenopterus flavicornis Kuster 1846
Stenostola ferrea (Schrank 1776)
Stenurella bifasciata (Muller 1776)
Stenurella melanura (Linnaeus 1758)
Stenurella nigra (Linnaeus 1758)
Stenurella septempunctata (Fabricius 1792)
Stictoleptura cordigera (Fuessly 1775)
Stictoleptura rubra (Linnaeus 1758)
Strangalia attenuata (Linnaeus 1758)
Tetropium castaneum (Linnaeus 1758)
Tetropium fuscum (Fabricius 1787)
Tetrops praeustus (Linnaeus 1758)
Vadonia moesiaca Daniel 1891
Vadonia unipunctata (Fabricius 1787)
Xylosteus bartoni Obenberger & Maran 1933
Xylosteus spinolae Frivaldszky 1838
Globozetes longipilus Sellnick, 1928
Allochernes bulgaricus Hadzi, 1940
Allochernes similis (Beier, 1933)
Sphenoderia fissirostris Penard, 1890
Chthonius (Ephipiochthonius) tetrachelatus
(Preysser, 1790)
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu
1803)
Cochlicopa lubrica (O.F. Muller 1774)
Aulacobaris corynthia (Desbrochers 1892)
Dryocoetes autographus (Ratzeburg 1837)
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Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Protozoa

Insecta
Insecta
Maxillopoda
Insecta
Arachnida
Lobosa

Curculionidae
Curculionidae
Cyclopidae
Cynipidae
Damaeolidae
Difflugiidae

Protozoa

Lobosa

Difflugiidae

Protozoa
Protozoa
Protozoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Lobosa
Lobosa
Lobosa
Eutardigrada
Gastropoda
Insecta

Difflugiidae
Difflugiidae
Difflugiidae
Echiniscidae
Enidae
Erebidae

Metazoa

Gastropoda

Euconulidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa

Filosia

Euglyphidae

Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa

Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia
Filosia

Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae
Euglyphidae

Ips sexdentatus (Börner 1776)
Ips typographus (Linnaeus 1758)
Acanthocyclops strimonis (Pandourski 1994)
Diplolepis rosae (Linnaeus 1758)
Damaeolus ornatissimus Csiszár, 1962
Difflugia lucida Penard, 1890
Difflugiella oviformis var. fusca Penard,
1890
Difflugiella oviformis Penard, 1923
Lesquereusia epistomium Penard, 1902
Lesquereusia modesta Rhumbler, 1895
Echiniscus canadensis J. Murray 1910
Ena obscura Müller, 1774
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Euconulus (Euconulus) fulvus (O.F. Muller
1774)
Euglypha brachiata Leidy v. flexuosa Penard
Faune Rhiz. Leman (1902)
Rachelocorythion pulchellum (Penard, 1890)
rinema complanatum var. aerophila f.
punctata Decloitre 1961
Sphenoderia lenta Schlumberger, 1845
Tracheleuglypha acolla Bonnet, &. Thomas,
1955
Tracheleuglypha acolla var. aspera Bonnet &
Thomas, 1955
Tracheleuglypha dentata (Vejdovsky, 1882)
Tracheleuglypha dentata var. elongata
(Playfair) Thomas, 1958
Trinema complanatum gigantea form.
punctata Decloitre 1981
Trinema complanatum Penard, 1890
Trinema complanatum var. globulosa
Chardez, 1955
Trinema enchelys (Ehrenberg, 1838)
Trinema galeata Penard, 1890
Trinema lineare Penard, 1890
Trinema penardi Thomas & Chardez, 1958
Euglypha anodonta Bonnet, 1960
Euglypha bryophila Brown, 1911
Euglypha ciliata Ehrenberg, 1848
Euglypha ciliata var. glabra Wailes
Euglypha compressa Carter, 1864
Euglypha cuspidata Bonnet, 1959
Euglypha denticulata Brown, 1912
Euglypha laevis Perty, 1849
Euglypha polylepis Bonnet, 1959
Euglypha rotunda Ehrenberg, 1845
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Protozoa
Protozoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Protozoa
Metazoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Filosia
Filosia
Insecta
Insecta
Arachnida
Insecta
Conoidasida
Arachnida
Lobosa
Lobosa
Lobosa
Gastropoda
Gastropoda
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Euglyphidae
Euglyphidae
Formicidae
Formicidae
Galumnidae
Gomphidae
Gregarinidae
Haplozetidae
Heleoperidae
Heleoperidae
Heleoperidae
Helicidae
Helicodontidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae

Metazoa

Insecta

Hesperiidae

Metazoa
Protozoa
Protozoa
Metazoa

Insecta
Lobosa
Lobosa
Gastropoda

Hesperiidae
Hyalospheniidae
Hyalospheniidae
Hydrobiidae

Metazoa

Gastropoda

Hydrobiidae

Metazoa

Gastropoda

Hygromiidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Gastropoda
Arachnida
Arachnida
Eutardigrada
Eutardigrada
Eutardigrada
Eutardigrada
Eutardigrada

Hygromiidae
Hypochthoniidae
Hypochthoniidae
Hypsibiidae
Hypsibiidae
Hypsibiidae
Isohypsibiidae
Isohypsibiidae

Euglypha strigosa Ehrenberg, 1848
Euglypha strigosa glabra Wailes, 1898
Formica (Formica) pratensis Retzius 1783
Formica (Formica) rufa Linnaeus 1761
Pergalumna dorsalis (C. L. Koch, 1835)
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Gregarina typographi Fuchs, 1915
Peloribates europaeus Willmann, 1935
Heleopera petricola Leidy, 1879
Heleopera petricola var. major Cash, 1909
Heleopera sylvatica Penard, 1890
Helix (Helix) lucorum Linnaeus 1758
Soosia diodonta (A. Ferussac 1821)
Carcharodus alceae (ESPER, [1780])
Carcharodus fl occiferus (ZELLER, 1847)
Carcharodus lavatherae (ESPER, [1783])
Carterocephalus palaemon (Pallas 1771)
Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)
Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)
Ochlodes sylvanus (ESPER, [1779])
Pyrgus alveus (HÜBNER, [1803])
Pyrgus armoricanus (OBERTHÜR, 1910)
Pyrgus cacaliae (Rambur 1839)
Pyrgus carthami (HÜBNER, [1813])
Pyrgus cinarae (Rambur 1839)
Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758)
Pyrgus serratulae (RAMBUR, [1839])
Pyrgus sidae (ESPER, [1784])
Spialia orbifer (Hübner, [1823])
Thymelicus acteon (ROTTEMBURG, 1775)
Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER,
1808)
Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)
Heleopera rosea Penard, 1890
Hyalosphenia papilio Leidy, 1874
Bythinella sp
Grossuana angeltsekovi Gloer & Georgiev
2009
Euomphalia strigella mehadiae (Bourguignat
1881)
Perforatella incarnata (Müller,1774)
Eniochthonius minutissimus (Berlese 1904)
Hypochthonius luteus Oudemans, 1917
Hypsibius convergens Urbanowicz 1925
Hypsibius dujardini (Doyere 1840)
Hypsibius pallidus Thulin 1911
Isohypsibius nodosus (J. Murray 1907)
Isohypsibius prosostomus Thulin 1928
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Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Eutardigrada
Insecta
Insecta
Insecta

Isohypsibiidae
Lasiocampidae
Libellulidae
Libytheidae

Metazoa

Arachnida

Liebstadiidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa

Gastropoda
Insecta
Insecta

Limacidae
Limnephilidae
Limnephilidae

Metazoa

Arachnida

Linyphiidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Arachnida
Insecta
Oligochaeta
Oligochaeta
Oligochaeta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Linyphiidae
Lucanidae
Lumbricidae
Lumbricidae
Lumbricidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Lycaenidae
Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae

Isohypsibius schaudinni (Richters 1909)
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Libythea celtis (LAICHARTING, 1782)
Liebstadia pannonica pannonica (Willmann,
1951)
Limax maximus Linnaeus 1758
Chaetopteryx maximus Kumanski 1968
Drusus discophorus pallidus Kumanski, 1989
Lepthyphantes centromeroides Kulczynski,
1914
Porrhomma convexum (Westring, 1851)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Aporrectodea jassyensi (Michaelsen, 1891)
Aporrectodea trapesoides (Dugès, 1828)
Octolasion lacteum (Orley 1885)
Satyrium acaciae (FABRICIUS, 1787)
Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758)
Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758)
Cupido alcetas (HOFFMANSEGG, 1804)
Cupido argiades (PALLAS, 1771)
Cupido decoloratus (STAUDINGER, 1886)
Cupido minimus (FUESSLY, 1775)
Cupido osiris (MEIGEN, [1829])
Favonius quercus (LINNAEUS, 1758)
Glaucopsyche (Glaucopsyche) alexis (Poda
1761)
Glaucopsyche alcon ([Denis &
Schiffermüller], 1775) ssp. rebeli
(HIRSCHKE, 1904)
Glaucopsyche alexis (PODA, 1761)
Glaucopsyche arion (LINNAEUS, 1758)
Glaucopsyche iolas (OCHSENHEIMER,
1816)
Glaucopsyche nausithous
(BERGSTRÄSSER, 1779)
Lampides boeticus (LINNAEUS, 1767)
Lycaena alciphron (ROTTEMBURG, 1775)
ssp. melibaeus (STAUDINGER, 1879)
Lycaena candens (HERRICH-SCHÄFFER,
[1844])
Lycaena dispar ([HAWORTH], 1802)
Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761)
Lycaena thersamon (ESPER, [1784])
Lycaena tityrus (PODA, 1761)
Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758)
Phengaris arion (Linnaeus 1758)
Phengaris nausithous (Bergsträsser 1779)
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Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Lycaenidae
Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa

Insecta

Lycaenidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Eutardigrada
Eutardigrada
Eutardigrada
Eutardigrada
Eutardigrada
Insecta

Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lymnaeidae
Lymnaeidae
Lymnaeidae
Macrobiotidae
Macrobiotidae
Macrobiotidae
Macrobiotidae
Macrobiotidae
Mantidae

Protozoa

Lobosa

Microchlamyiidae

Protozoa

Lobosa

Microchlamyiidae

Plebeius argus (LINNAEUS, 1758)
Plebeius argyrognomon (BERGSTRÄSSER,
1779)
Plebeius artaxerxes (FABRICIUS, 1793) ssp.
alous (GEYER, [1836])
Plebeius idas (LINNAEUS, 1761)
Plebejus (Plebijides) sephirus (Frivaldzky
1835)
Polyommatus (Polyommatus) eros
eroides (Frivaldszky 1835)
Polyommatus admetus (ESPER, [1783])
Polyommatus amandus (SCHNEIDER, 1792)
Polyommatus bellargus (ROTTEMBURG,
1775)
Polyommatus coridon (PODA, 1761)
Polyommatus daphnis ([DENIS &
SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Polyommatus eros (OCHSENHEIMER,
[1808]) ssp. eroides (FRIVALDSZKY, 1835)
Polyommatus icarus (ROTTEMBURG,
1775)
Polyommatus ripartii (FREYER, 1830)
Polyommatus semiargus (ROTTEMBURG,
1775)
Polyommatus thersites (CANTENER,
[1835])
Pseudophilotes vicrama (MOORE, 1865) ssp.
schiffermuelleri (HEMMING, 1929)
Pseudophilotes vicrama (Moore 1865)
Satyrium ilicis (ESPER, [1789])
Satyrium pruni (LINNAEUS, 1758)
Satyrium spini (FABRICIUS, 1787)
Satyrium w-album (KNOCH, 1782)
Scolitantides orion (Pallas 1771)
Thecla betulae (LINNAEUS, 1758)
Galba (Galba) truncatula (O.F. Muller 1774)
Radix auricularia (Linnaeus 1758)
Radix labiata (Rossmassler 1835)
Macrobiotus binieki Kaczmarek et al. 2011
Macrobiotus hufelandi Schultze 1833
Macrobiotus pallarii Maucci 1954
Macrobiotus richtersi J. Murray 1911
Minibiotus intermedius (Plate 1888)
Mantis religiosa Linnaeus 1758
Microchlamys patella Claparede &
Lachmann, 1859
Microchlamys sylvatica Golemansky,
Skarlato & Todorov, 1987
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Metazoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa

Gastropoda
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida
Conoidasida

Milacidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae
Monocystidae

Metazoa

Arachnida

Mycobatidae

Metazoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa

Arachnida
Lobosa
Lobosa
Lobosa

Mycobatidae
Nebelidae
Nebelidae
Nebelidae

Protozoa

Lobosa

Nebelidae

Protozoa
Protozoa
Protozoa

Lobosa
Lobosa
Lobosa

Nebelidae
Nebelidae
Nebelidae

Protozoa

Lobosa

Nebelidae

Protozoa

Lobosa

Nebelidae

Protozoa

Lobosa

Nebelidae

Metazoa
Metazoa

Arachnida
Arachnida

Nemastomatidae
Nemastomatidae

Metazoa

Arachnida

Nemastomatidae

Metazoa
Metazoa

Arachnida
Arachnida

Nemastomatidae
Nemastomatidae

Metazoa

Arachnida

Neobisiidae

Metazoa

Arachnida

Neobisiidae

Metazoa

Arachnida

Neobisiidae

Metazoa

Arachnida

Neobisiidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Arachnida
Arachnida
Insecta
Insecta

Nesticidae
Niphocepheidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Tandonia cristata (Kaleniczenko 1851)
Apolocystis herculaea Bosanquet, 1894
Apolocystis pilosa Meier, 1956
Monocystis crenulata Hesse, 1909
Monocystis lumbricis (Henle, 1845)
Monocystis pyriformis, Boldt, 1910
Monocystis securiformis Berlin, 1924
Nematocystis pilosa Tuset et Lobatier, 1964.
Nematocystis vermicularis Hesse, 1909
Rhynchocystis cuneiformis Ruschaupt, 1885
Rhynchocystis porrecta (Schmidt, 1854)
Zygocystis cometa Stein, 1848
Zygocystis legeri Hesse, 1909
Zygocystis pilosa Hesse, 1909
Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer,
1922)
Minunthozetes semirufus (C. L. Koch 1841)
Nebela bigibbosa Penard, 1890
Nebela bursella Vejdovsky, 1882
Nebela collaris Ehrenberg, 1848
Nebela crenulata Penard Syn; Nebela
dentistoma Penard
Nebela galeata Penard, 1890
Nebela golemanskyi Todorov (2010)
Nebela lageniformis Penard, 1890
Nebela triangulata (Lang) Cash Syn;
Difflugia triangulata Lang, 1865
Nebela wailesi Deflandre, 1936
Nebsla (Nebela) dentistoma Gauthier-Lievre
1954
Carinostoma ornatum (Hadz 1940)
Mitostoma chrysomelas (Herman 1804)
Paranemastoma aurigerum ryla (Roewer
1953)
Paranemastoma radewi (Roewer 1926)
Pyza bosnica (Roewer 1919)
N. (Neobisium) sylvaticum (c. L. Koch,
1835)
Neobisium (Neobisium) fuscimanum (c. L.
Koch, 1843)
Neobisium (Neobisium) carcinoides
(Hermann, 1804):
Neobisium (Neobisium) cephalonicum
(Daday, 1888)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)
Niphocepheus nivalis baloghi Travé, 1959
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller 1775)
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Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae

Apatura iris (LINNAEUS, 1758)
Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Arethusana arethusa ([DENIS &
SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Argynnis adippe ([DENIS &
SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Argynnis aglaja (LINNAEUS, 1758)
Argynnis niobe (LINNAEUS, 1758)
Argynnis pandora ([DENIS &
SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)
Boloria dia (LINNAEUS, 1767)
Boloria euphrosyne (LINNAEUS, 1758)
Boloria graeca (STAUDINGER, 1870) ssp.
balcanica (REBEL, 1903)
Brenthis daphne ([DENIS &
SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller
1775)
Brintesia circe (FABRICIUS, 1775)
Chazara briseis (LINNAEUS, 1764)
Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1761)
Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN,
1788)
Coenonympha leander (ESPER, [1784])
Coenonympha pamphilus (LINNAEUS,
1758)
Coenonympha rhodopensis ELWES, 1900
Erebia aethiops (ESPER, [1777])
Erebia euryale (ESPER, [1805])
Erebia ligea (LINNAEUS, 1758)
Erebia medusa (Denis & Schiffermüller
1775)
Erebia pronoe (Esper 1780)
Euphydryas aurinia (ROTTEMBURG, 1775)
Euphydryas aurinia (Rottemburg 1775)
Hipparchia fagi (SCOPOLI, 1763)
Hipparchia semele (LINNAEUS, 1758)
Hipparchia statilinus (HUFNAGEL, 1766)
Hipparchia volgensis (MAZOCHINPORSHNJAKOV, 1952) ssp. delattini
(KUDRNA, 1975)
Hyponephele lupina (COSTA, [1836])
Hyponephele lycaon (ROTTEMBURG,
1775)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)
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Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Insecta

Nymphalidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Metazoa

Arachnida

Oppiidae

Metazoa
Metazoa

Arachnida
Gastropoda

Oribatulidae
Oxychilidae

Metazoa

Gastropoda

Oxychilidae

Metazoa

Gastropoda

Oxychilidae

Metazoa

Gastropoda

Oxychilidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae

Metazoa

Insecta

Papilionidae

Kirinia roxelana (CRAMER, [1777])
Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)
Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767)
Lasiommata petropolitana (FABRICIUS,
1787)
Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764)
Limenitis populi (Linnaeus 1758)
Limenitis reducta STAUDINGER, 1901
Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)
Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)
Melitaea athalia (ROTTEMBURG, 1775)
Melitaea aurelia Nickerl 1850
Melitaea cinxia (LINNAEUS, 1758)
Melitaea didyma (ESPER, [1778])
Melitaea phoebe ([DENIS &
SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller
1775)
Minois dryas (SCOPOLI, 1763)
Neptis rivularis (Scopoli 1763)
Neptis sappho (Pallas 1771)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Nymphalis vaualbum ([Denis &
Schiffermüller], 1775)
Nymphalis xanthomelas (Esper 1781)
Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polygonia egea (Cramer, [1775])
Pyronia tithonus (LINNAEUS, 1767)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Oppiella (Oppiella) nova nova (Oudemans,
1902)
Zygoribatula exarata (Berlese, 1916)
Aegopinella minor (Stabile 1864)
Carpathica (Illyrica) stussineri (A.J. Wagner
1895)
Daudebardia (Daudebardia)
brevipes (Draparnaud 1805)
Daudebardia (Daudebardia) rufa (Draparnaud
1805)
Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758)
Papilio machaon LINNAEUS, 1758
Parnassius apollo (Linnaeus 1758)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus 1758)
Zerynthia cerisy (GODART, [1824]) ssp.
ferdinandi STICHEL, 1907
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Metazoa

Insecta

Papilionidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Insecta
Arachnida
Arachnida

Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phalangiidae
Phaneropteridae
Phenopelopidae
Phenopelopidae

Protozoa

Lobosa

Phryganellidae

Protozoa

Lobosa

Phryganellidae

Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Protozoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Lobosa
Lobosa
Lobosa
Lobosa
Lobosa
Arachnida
Gastropoda
Gastropoda
Insecta
Insecta
Insecta

Phryganellidae
Phryganellidae
Phryganellidae
Phryganellidae
Phryganellidae
Phthiracaridae
Physidae
Physidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae

Metazoa

Insecta

Pieridae

Metazoa

Insecta

Pieridae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae

Metazoa

Insecta

Pieridae

Zerynthia polyxena ([DENIS &
SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lacinius dentiger (C.L.Koch 1848)
Lacinius ephippiatus (C.L.Koch 1835)
Lacinius horridus (Panzer 1794)
Leiobunum rumelicum Silhavy 1965
Lophopilio palpinalis (Herbst 1799)
Mitopus morio (Fabricius 1799)
Odiellus lendli (Sørensen 1894)
Opilio dinaricus Silhavy 1938
Opilio parietinus (De Geer 1778)
Opilio ruzickai Silhavy 1938
Opilio saxatilis C.L.Koch 1839
Phalangium opilio Linnaeus 1761
Rilaena balcanica Silhavy 1965
Rilaena cf.serbica Karaman, 1992
Zacheus anatolicus (Kulczynski 1903)
Zacheus crista (Brullé 1832)
Isophya bureschi Peshev, 1959
Eupelops occultus (C. L. Koch 1835)
Eupelops plicatus (C. L. Koch, 1835)
Phryganella acropodia (Hertwig & Lesser,
1874)
Phryganella acropodia var. penardi Decloitre
1955
Phryganella hemisphaerica Penard, 1902
Placocista spinosa (Penard, 1899)
Plagiopyxis callida Penard, 1910
Plagiopyxis declivis Bonnet & Thomas, 1955
Plagiopyxis minuta Bonnet, 1959
Phthiracarus anonymus Grandjean, 1934
Physa fontinalis (Linnaeus 1758)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)
Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758)
Colias alfacariensis RIBBE, 1905
Colias caucasica STAUDINGER, 1871 ssp.
balcanca REBEL, 1903
Colias croceus (GEOFFROY in
FOURCROY, 1785)
Colias erate (ESPER, [1805])
Colias hyale (LINNAEUS, 1758)
Euchloe ausonia (HÜBNER, [1804])
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)
Leptidea duponcheli (STAUDINGER, 1871)
Leptidea juvernica Williams, 1949
Leptidea morsei (FENTON, 1881) ssp. major
GRUND, 1905
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Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda

Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Planorbidae
Planorbidae
Planorbidae
Planorbidae

Metazoa

Gastropoda

Planorbidae

Metazoa

Gastropoda

Planorbidae

Metazoa

Gastropoda

Protozoa

Arcellinida

Protozoa

Arcellinida

Protozoa

Arcellinida

Protozoa

Arcellinida

Protozoa

Arcellinida

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Planorbidae
Pseudostome
terminal
Pseudostome
terminal
Pseudostome
terminal
Pseudostome
terminal
Pseudostome
terminal
Pteromalidae
Pteromalidae
Pteromalidae
Pteromalidae
Pteromalidae

Metazoa

Insecta

Ptiliidae

Metazoa

Insecta

Ptiliidae

Metazoa

Arachnida

Quadroppiidae

Metazoa
Metazoa

Eutardigrada
Insecta

Ramazzottidae
Riodinidae

Metazoa

Insecta

Simuliidae

Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Insecta
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Insecta
Insecta
Insecta

Simuliidae
Sphaeriidae
Sphaeriidae
Sphaeriidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Staphylinidae

Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758)
Pieris balcana LORKOVIC, 1968
Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)
Pieris ergane (GEYER, [1828])
Pieris mannii (MAYER, 1851)
Pieris napi (LINNAEUS, 1758)
Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)
Pontia edusa (FABRICIUS, 1777)
Ancylus fluviatilis O.F. Muller 1774
Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus 1758)
Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus 1758)
Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758)
Planorbis (Planorbis) carinatus O.F. Muller
1774
Planorbis (Planorbis) planorbis (Linnaeus
1758)
Segmentina nitida (O.F. Muller 1774)
Difflugia bacillifera Penard, 1890
Difflugia elegans Penard, 1890)
Difflugia viscidula Penard,1902
Difflugia varians, Penard 1902
Quadrula symmetrica (Wallich) F. E. Schulze
(Cash 1909)
Chlorocytus spicatus (Walker 1835)
Dinotiscus eupterus (Walker 1836)
Rhopalicus tutela (Walker 1836)
Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg 1844)
Tomicobia seitneri (Ruschka 1924)
Acrotrichis (Acrotrichis) atomaria (De Geer
1774)
Ptilium myrmecophilum (Allibert 1844)
Quadroppia (Quadroppia) quadricarinata
(Michael, 1885)
Ramazzottius oberhaeuseri (Doyere 1840)
Hamearis lucina (LINNAEUS, 1758)
Simulium (Simulium) variegatum Meigen
1818
Simulium ornatum (Meigen, 1818)
Pisidium amnicum (O. F. Muller 1774)
Pisidium casertanum (Poli 1791)
Pisidium personatum Malm 1855
Bibloporus mayeti Guillebeau 1888
Bibloporus minutus Raffray 1914
Brachygluta fossulata (Reichenbach 1816)
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Staphylinidae
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Tettigoniidae
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Protozoa

Insecta
Insecta
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Tettigoniidae
Tettigoniidae
Thyrisomidae
Trigonopyxidae

Protozoa

Lobosa
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Protozoa

Lobosa

Trigonopyxidae

Protozoa

Imbricatea

Trinematidae

Protozoa

Imbricatea

Trinematidae

Protozoa

Imbricatea

Trinematidae

Protozoa
Metazoa
Metazoa
Metazoa

Imbricatea
Arachnida
Arachnida
Gastropoda

Trinematidae
Trogulidae
Trogulidae
Valvatidae

Bryaxis carinula (Rey 1888)
Bryaxis curtisii orientalis (Karaman 1952)
Bryaxis nodicornis (Aube 1833)
Bryaxis roumaniae Raffray 1904
Bryaxis simoni (Reitter 1880)
Bryaxis ullrichii (Motschulsky 1851)
Bythinus acutangulus lunifer Karaman 1948
Bythinus leonhardinus Reitter 1913
Bythinus lunicornis Reitter 1884
Bythinus seidli Karaman 1952
Claviger testaceus Preyssler 1790
Dicentrius rousi Besuchet 1999
Euplectus karstenii (Reichenbach 1816)
Euplectus kirbii Denny 1825
Plectophloeus fischeri (Aube 1833)
Trichonyx sulcicollis (Reichenbach 1816)
Trimium carpathicum Saulcy 1875
Trimium puncticeps Reitter 1881
Tychus niger (Paykull 1800)
Tychus rufus Motschulsky 1851
Stenophora juli (Frantzius, 1846)
Myrmechixenus subterraneus Chevrolat 1835
Meta menardi (Latreille, 1804)
Barbitistes ocskayi (Charpentier, 1850)
Isophya pyrenaea (Serville, 1839)
Pachytrachis frater Brunner von Wattenwyl,
1882
Platycleis (Tessellana) veyseli Koçak, 1984
Tettigonia balcanica
Pantelozetes alpestris (Willmann, 1929)
Cyclopyxis eurystoma Deflandre, 1929
Cyclopyxis eurystoma var. parvula Bonnet &
Thomas, 1960
Cyclopyxis kahli Deflandre, 1929
Corythion dubium var. aerophila Decloitre,
1950
Corythion dubium var. orbicularis Penard,
1910
Corythion dubium var. terricola Schonborn,
1964
Corythion dubium Taranek, 1871
Trogulus closanicus Avram 1971
Trogulus tricarinatus (Linnaeus 1767)
Valvata (Cincinna) piscinalis (Muller 1774)
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доц. д-р Диана Кирин
Експерт Сладководна ихтиофауна
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.15. ФАУНА
1.15.2. Гръбначни животни
1.15.2.1. Риби (сладководна ихтиофауна)
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата научноизследователска работа и представян отчет са извършени на
основание Договор №: OПOС-03-145/10.12.2014 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” по
Проект DIR-5113325-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк
Витоша”, Проект от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с възложител Дирекцията на
Природен парк Витоша – бенефициент по ОПОС към МОСВ.
Предметът на Договора, сключен между Пролес Инженеринг ООД като възложител от
една страна и от втора страна с доц. д-р Диана Атанасова Кирин като изпълнител
(независим неключов експерт) е за участие в изработване на Плана за управление на ПП
Витоша по части: Биологична характеристика, Екологична оценка, Норми и режими,
Програми и проекти, съгласно структурата на Заданието за изработка на ПУ на ДППВ –
Приложение №1 и Задание на възложителя с обема и обхвата на конкретната работа –
(предоставени в електронен вариант). Доц. д-р Диана Кирин (съгласно Договора) е
неключов експерт от екипа на Пролес Инженеринг ООД по раздел 1.15. Фауна и 1.15.2.
Риби от заданието на Бенефициента ДППВ.
ЦЕЛ
Актуализиране, прецизиране и допълване на общата информация за фауната –
биологичен елемент риби от План а за управление на ПП Витоша, включваща
извършване на научноизследователска работа по следните задачи:
ЗАДАЧИ
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
Екологична оценка
Социално-икономическа оценка
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СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧЕНОСТ НА ПРОБЛЕМА
ПРОПУСКИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РИБИТЕ В ПП ВИТОША
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
МЕТОДИ И СТАНДАРТИ
АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
І. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Видов състав и богатство на таксоните
2. Консервационна значимост
3. Видове, които са предмет на специални мерки и причините за това
4. Икономически ценни видове
5. Картиране и инвентаризация на местообитания, разпространение и видов
състав на рибите на територията на ПП Витоша
6. Картен материал
ІІ. Културна и социално-икономическа характеристика
1.16. Ползване на парка и социално-икономически аспекти
1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти
1.20. Състояние на компонентите на околната среда
1.21. Екологична оценка
ПЪРВА ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИИТЕ:
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
ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ
2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ
ВТОРА ОЦЕНКА
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
ЛИТЕРАТУРА
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СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧЕНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Литературни и други източници, свързани с видов състав, разпространение,
методики за мониторинг и оценка на видовете и популациите сладководни риби на
територията на ПП Витоша и прилежащи сладководни екосистеми
Кратки исторически данни
Първи сведения за ихтиофауната общо за Егейския басейн представя Шишков (1938,
1939), а за отделни водоеми са публикувани от Ковачев (1921), Шишков (1939),
Михайлова (1965), напр., за р. Струма и др. Данни за разпространението на риби общо в
южнобългарските реки са представени в монографиите на Ковачев (1923), Моров (1931),
Дренски (1948, 1951), Drensky (1930), Василев, Пехливанов (2002), Диков и др. (1988),
Живков и др. (2005) и други.
Ихтиофауната на територията на ПП Витоша е сравнително слабо проучена. Първи
сведения за рибната фауна в реки на Витоша и прилежащи язовири публикува Булгурков
(1958). Той съобщава за 19 вида риби от територията на ПП Витоша.
Съвременно състояние
Фаунистични, екологични и екологомониторингови изследвания. Обощена характеристика
на ихтиофауната на ПП Витоша представя Стефанов (2012). Хидрологични изслезвания за
територията на парка през последните години са извършвани от Kenderov и др. (2010).
Проблемът с фрагментациите и влиянието им върху числеността и размерната структура
на папулациите на видове риби са проучвани от Uzunova и др. (2012) и др. За територията
на парка до настоящия етал са съобщавани 20 вида риби. Реките са обитавани от 9 вида
риби съгласно действащия План за управление за периода 2005-2014 г.
Проект на Дирекцията на ПП Витоша през 2012 г. ‘’Дейности по устойчиво
управление на ПП Витоша”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и
Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013, DIR-5113326-4-98, с дейност за риби 1.5
Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП “Витоша”. Дейността
включва проектиране, закупуване на имоти/право на строеж и изграждане на рибни
проходи на съществуващи бентове по р. Палакария, подобряване проходимостта на
реките, разработване на ръководство за управление на ихтиофауната в ПП “Витоша”. В
реката са извършени дейности за възстановяване на вида главоч, размножен по проект,
финансиран от ОПОС, като целта е увеличаване площта на местообитанията на вида. В
рамките на дейността е извършено зарибяване с местни видове (балканска пъстърва и
балкански щипок), съгласно препоръката на режим 135 и мерки за опазване на рибите в
ПУ на ПП “Витоша”.
Василев, Пехливанов (2002) представят данни за ихтиофауната от българския
участък на р. Струма. Живков и др. (2005) представят данни за видовия състав, степента
на проученост, опазване и устойчиво използване на рибите в България. Общи данни за
фауната и разпространението на рибите в България по басейнови райони, в т.ч.
разпространение и екология на някои от видовете от Западнобеломорски басейн са
представени от Stefanov (2007).
На съвременният етап основните изследвания за България в Западнобеломорски
басейн се отнасят до ихтиоофауната на сладководните екосистеми на р. Струма и р.
Места (Апостолов, 2002; Економидис и др., 2009; Apostolou, 2005; Apostolou et al., 2010;
Pehlivanov et al., 2012; Stefanov, 2010; Uzunov et al., 2013 и др.).
Съществен принос са въведените и унифицирани методики за екологична оценка
на основата на биологичен елемент сладководни риби и научните изследвания, отнасящи
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се до оценка на екологичния статус на сладководни екосистеми, приложени за пъстървови
реки (Mihov, 2010; Pehlivanov et al., 2012; Pehlivanov et al., 2013).
Съществен принос в научната литература, опазването и управлението на
сладководните екосистеми са и изследванията на Чешмеджиев и др. (2011), Cheshmedjiev
et al. (2013) във връзка с изискванията на РДВ с прилагането на европейските стандарти за
мониторинг и екологична оценка на основата на биологични елементи за качество
(водорасли, макрофити, макрозообентос и риби) (Методика за мониторинг на риби, 2013;
Чешмеджиев и др., 2011; Fame Consortium, 2004; Mihov, 2010), както и данни от
съпътстващ физикохимичен мониторинг.
Рибни ресурси. Определени са правила и норми за зарибяване и риболов на
територията на ПП, съгласувано с ИАРА и МЗХ (Закон за рибарството и аквакултурите;
Национална програма за рибарството и аквакултурите; Национална програма за
подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси; Заповед РД 09-223 от
10.04.2014, МЗХ; Заповед РД 09-112 от 25.02.2014, МЗХ; Заповеди за забрана за риболов
през периода 2004 – 2015).
Национална екологична мрежа. Опазването на сладководните екосистеми и на
рибните видове и ресурси е в тясна връзка с възприетите Европейски конвенции и
директиви и националното законодателство (Конвенция за биологичното разнообразие,
Директива за местообитанията, Директива за птиците, Бернска конвенция, Закон за
биологичното разнообразие, Закон за защитените територии, Закон за рибарството и
аквакултурите, Червена книга на България, т.ІІ. Животни и други).
Във връзка с изграждането на националната екологична мрежа е Проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове – фаза І”. Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. МОСВ. Дирекция
„Национална служба за защита на природата”. Обособена позиция 2: Картиране и
определяне на природозащитното състояние на риби. Разпространение на целевия вид:
1138. Barbus meridionalis (черна мряна); 1137. Barbus plebejus (маришка мряна); 1134.
Rodeus amarus (европейска горчивка); 1146. Sabanejewiа aurata (балкански щипок) в ЗЗ
Витоша BG0000113. Към други видове с необходимост от опазване е отнесена
балканската пъстърва (S. fario). Изградена е информационна система за защитените зони
от Екологична мрежа Натура 2000 с представена информация за ЗЗ BG0000113 Витоша,
имаща отношение към Плана за управление и опазването на рибните видове и техните
местообитания в ПП Витоша.
Оценка на наличните данни и анализ на пропуските в тях
Оценка на наличните литературни данни
Проучванията на ихтиофауната в ПП Витоша и за Егейския водосбор са провеждани в 4
основни направления:
1. морфология и таксономия на отделни видове (Булгурков, 1958; Дренски, 1951;
Шишков, 1938 1939; Карапеткова, Живков, 2006; Ковачев, 1923; Моров, 1931;
Jankov, 1987; Паспалев и Пешев. 52/53; Стефанов, 2012);
2. фаунистични изследвания за отделни реки, езера, язовири (Булгурков,1958;
Дренски, 1948; Ковачев, 1921; Михайлова, 1965; Шишков, 1938, 1939; Apostolou,
2002, 2005; Apostolou, Koutrakis, Pehlivanov, Vassilev, Stefanov, Velkov, 2010;
Drensky, 1930; Karapetkova, Marinov, 1991; Michailova L., 1970; Pehlivanov et al.,
2013; Perry, 2010; Stefanov, 2007; Zivkov, Yankov, 1990);
3. влияние на екологични фактори върху развитието и разпространението на видове
риби и състоянието на техните популации; мониторинг, методики за мониторинг
на риби и екологична оценка (Методика за мониторинг на риби, 2013;
Page 867
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
„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.“

Чешмеджиев и др., 2011; Fame Consortium, 2004; Mihov, 2010; Pehlivanov, 2011;
Pehlivanov, Pavlova, Vassilev, Apostolou, Velkov, 2012; Pehlivanov et al., 2013);
4. влияние на зарибяването и интродукцията върху автохтонните видове и популации
риби (Диков и др., 1994; Караман, 1924; Карапеткова и др., 1998; Райкова-Петрова,
2000; Pehlivanov et al., 2012; Uzunova, Zlatanova, 2007).
Основни отрицателно действащи върху ихтиокомплексите в ПП Витоша фактори
са:
1. изграждане на хидротехнически съоръжения (бентове, прагове, язовири,
водохващания и др.), свързани с нарушаване целостта на реките и нарушаващо
миграциите и разселването на видовете риби;
2. интродуциране на чужди видове риби (дъгова пъстърва и сивен);
3. изсичане на горски масиви, благоприятстващо процесите на ерозия, заблатяване,
понижаване на речните нива, водещи до намаляване и изчезване на рибните
ресурси;
4. туристическа инфраструктура, свързана със замърсявания на компонентите на
околната среда и загуба на биоразнообразие и др.
Пропуски в полевите и научни изследвания:
1. Налице са противоречиви данни за местообитанията и съвременното състояние на
видовете риби и техния консервационен статус на територията на парка.
2. Лисват данни за разпространието и състоянието на популациите на балканската
пъстърва с оглед предприемане на мерки, ефективни за опазване на видовете и
местообитанията им.
3. Като цяло, слаба проученост на видовете риби и липса на данни за състоянието на
техните популации (възрастова структура, плътност, честота на срещане и др.) в
сладководните екосистеми на парка.
4. Липсват данни за степента на въздействие на интродуцираните видове (дъгова
пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и сивен (Salvelinus fontinalis)) върху автохтонните
популации и състоянието на формираните от тях комплекси.
5. Необходимост от формулирането на мерки и методи за отстраняване на
интродуцираните видове риби.
6. Изключително малко данните за мониторинг и екологична оценка на основата на
биологичен елемент риби за сладководни екосистеми от територията на парка.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ
•
През периода март – април е извършен преглед на научната литература, проекти и
законодателни документи, отнасящи се до ихтиофауната на територията на ПП Витоша.
•
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 март, 2015 – юни, 2015 г са подготвени и представени 3 – месечни
отчети, 6 – месечни отчети, кратки отчети към раздел „Биологична характеристика”,
презентации и участие в работни срещи.
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ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
І. Всички по-големи реки и притоци, езера, разположени на територията на ПП Витоша.
ІІ. Сладководни видове риби
На територията на ПП Витоша са регистрирани 9 вида риби (План за управление на ПП
Витоша 2004 - 2014):
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].
МЕТОДИ И СТАНДАРТИ
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, 2015).
• Полеви и електронни протоколи.
• GPS приемник; уреди и материали за определяне на основни абиотични
показатели и биометрични данни.
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АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
1. Характеристика на рибите
1.1. 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
ІІІ. Разред Scorpaeniformes
I. Семейство Cottidae
• Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986 - Главоч
1.2. Биологични, екологични особености и характерни местоонитания на видовете риби,
обект на изследване
Salmo trutta Linnaeus, 1758 (Балканска пъстърва)
Обитава реки с бързотечащи, чисти, хладни води. Полова зрялост достига на 2-4 година.
На дължина достига до 20-30 см. и тегло 200-600 г. Живее до 7-8 години. Храни се с
ларви на насекоми – еднодневки, ручейници, перли, низши ракообразни, а възрастните - и
с риба. Ценен стопански вид.
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) (Дъгова пъстърва)
Предпочита чисти, хладни течащи води, но издържа температура до 300С и ниско
съдържание на кислород. Полова зрялост достига на 3-4 г. На дължина достига до 25-30
см. и тегло до 800 г. Пределната му възраст е 7-8 г. Младите се хранят с ларви на
насекоми, а възрастните и с риба. Ценен стопански вид.
Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) (Сивен)
Предпочита студени, чисти води с високо съдържание на кислород. Полова зрялост
достига на 2-3 г. На дължина достига до 40 см. и тегло до 1 кг. Храни се с ларви на
насекоми, ракообразни и др. Обект на спортен риболов.
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (Лещанка)
Обитава горни течения на бързотечащи планински реки, ручеи и езера, чисти, богати на
кислород с пясъчно-чакълесто дъно при температура от 12-200С. Полово съзрява на
втората, третата година при дължина около 50 мм. На дължина достига до 10-12 см. и
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тегло 10-15 г. Храни се с дребни дънни безгръбначни и водорасли. Нараства бавно и
живее до 5 г. Естествена храна на пъстървата.
Barbus cyclolepis Heckel, 1837 (Маришка мряна)
Обитава горните и средни течения на бързо течащи реки с чисти води и с пясъчночакълесто или каменисто дъно. Полова зрялост достига на 2 – 3 години. Размножава се
през май – юли. Живее до 6 г. Нараства на дължина до 30 см тегло до 1 кг. Храни се с
дънни безгръбначни. Обект на спортен риболов.
Barbus petenyi Heckel, 1852 (Черна (балканска) мряна)
Обитава горните и средни течения на реки от Дунавския водосбор. Размножава се през
май – юли. Храни се с ларви на хирономиди, ручейници, еднодневки и др. Обект на
спортен риболов.
Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) (Балкански щипок)
Широко разпространение в миналото вид за територията на България. Съобщаван е за
горните и средни течения на реки от Дунавския водосбор – Огоста, Искър, Вит, Осъм,
Янтра, Арчар и Лом, както и за реки от Егейския водосбор - притоци на р. Марица (реките
Чепинска, Стара река, Въча, Чепеларска, Харманлийска река, Тополница, Луда Яна и
Стряма), за р. Струма при Земен и притока й Рилска река, за р. Доспат (приток на р.
Места), както и в за р. Камчия. Постепенно изчезва в реките от Егейския водосборен
басейн. През последните години е потвърден за р. Марица и нейния приток р. Стряма.
Първоначално е съобщен за р. Струма под и над яз. Студена, както и в притока й р.
Мътница, но при последващите изследвания в района не е установен. След
първоначалните данни за разпространението на вида в реките Места и Камчия повече не е
установяван в тях. Размножава се от края на април до началото на юни. Обитава средните
и горни течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързо течение.
Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни безгръбначни животни и хайвер. При
настоящото изследване видът не е установен на територията на ПП Витоша.
Barbatula bureschi (Drensky, 1928) (Струмски гулеш)
Видът е регистриран за първи път от р. Струма при гара Земен. Установен е също и в
горното и средно течение на р. Струма, както и в р. Места, р. Палакария (приток на река
Искър) в която се предполага че е навлязъл от яз. Искър, където е интродуциран при
изкуствените зарибявания, р. Бистрица и р. Доспат (също притоци на р. Места). Среща се
само в горните и средните течения на бързотечащи реки с пясъчно и чакълесто дъно.
Типичен реофилен вид с нощна активност. Достига полова зрелост при дължина на
тялото около 5 см. Размножава се в периода май – юли. Храни се с бентосни
безгръбначни животни.
Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986 (Главоч)
Обитава горните течения на реки от Дунавския водосбор с пясъчно и чакълесто дъно и
бързотечащи, студени води. Бентосен вид. Достига полова зрялост през втората година.
Размножава се през периода април-май. Храни се с различни безгръбначни животни и
малки риби.
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7.1.1. ВИДОВ СЪСТАВ И БОГАТСТВО НА ТАКСОНИТЕ В БИОСФЕРЕН
РЕЗЕРВАТ “БИСТРИШКО БРАНИЩЕ”
1. Балканска пъстърва (Salmo trutta Linnaeus, 1758) – глациален реликт.
2. Струмски гулеш (Barbatula bureschi (Drensky, 1928) – уязвим вид, включен в
Червена книга на Р България и ЗБР.
7.1.2. ВИДОВ СЪСТАВ И БОГАТСТВО НА ТАКСОНИТЕ В БИОСФЕРЕН
РЕЗЕРВАТ “ТОРФЕНО БРАНИЩЕ”
През периода на изследване не са установени представители на ихтиофауната.
2. Консервационна значимост
1. Реликти
Глациални реликти – два вида:
І. Salmonidae
• Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва
• Cottus haemusi Marinov&Dikov, 1986 – Главоч
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
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].
ПП “Витоша” е част от Натура 2000 мрежата като ЗЗ Витоша BG0000113. Обект
на инвентаризационни изследвания в зоната са видовете риби: 1138 Barbus
meridionalis (Черна мряна); 1137 Barbus plebejus, представен в списъка на IUCN като
Barbus bergi; 1134 Rodeus amarus (Bloch, 1782) (Европейска горчивка); 1146
Sabanejewia aurata (балкански щипок). Към други видове от рибите в зоната, обект на
инвентаризации и мониторинг е балканската пъстърва.
По национален проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза І”, на територията на ПП “Витоша” не е
установен вида 1146 Sabanejewia aurata. Не са установени потенциални
местообитания в зоната и за видовете 1134 Rodeus amarus, 1137 Barbus plebejus и 1138
Barbus meridionalis.
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Видове, които трябва да са предмет на специални мерки и причините за това
• Да се извършват научни изследвания за разпространението и състоянието на
автохтонните популациите на Salmo trutta. Да се предприемат мерки и режими
за опазването им. Видът да е обект на перманентен мониторинг.
• Да бъдат разработени и финансирани проекти за увеличаване популациите на
главоча и на балканския щипок.
3. Икономически ценни видове
Икономически ценни видове на територията на ПП “Витоша” е балканската
пъстърва. Дъговата пъстърва и сивена по литературни данни и справки от ДПП са
много слабо представени, поради това, че не са извършвани зарибявания с тях през
последните повече от 10 години. Тези видове са и обект на спортен риболов.
Балканската пъстърва е основният представител на ихтиофауната като предпоставка
за развитие на риболовен туризъм. За опазване на рибните ресурси в парка е
наложително да бъдат спазвани периодите за риболов, както и той да се практикува
само от разрешените за целта водоеми и при стриктно спазване на законовите
изисквания и разпоредби на ДПП “Витоша”.
4. Картиране и инвентаризация на местообитания, разпространение и видов състав
на рибите на територията на ПП “Витоша”
В резултат на проведените през периода май – юни инвентаризационни
изследвания са картирани 11 речни екосистеми (Владайска река, Драгалевска река,
Боянска река, Бистришка река, Янчовска река, Струма, Палакария, Железнишка
река, Кладнишка река, Матница, Танчовица, Старата река и техни притоци) и 4
езерни (Симеоновски езера, Боянско езеро, яз. Врелото под с. Боснек) с общо
изследвани 79 биотопа, отнасящи се към Дунавски или Егейски водосборен басейн.
За всеки един от биотопите са определени GPS координати, надморска
височина и др. Измервани са и основни абиотични показатели, като температура, pH
и др. Изследваните сладководни езерни и речни екосистеми се отличават с pH=6.12 6.72, измерени при температута от 11 - 26.70С. Абиотичните показатели са част от
създадената база данни.
Базата данни ще бъде представена като Приложение 1 към
окончателните отчети във връзка с актуализиране на Плана за управление на
ПП “Витоша”. На базата на регистрираните GPS кооргинати ще бъдат
представени карти за разпространението на видовете риби на територията на
парка. Създадена е база данни за численост и показатели на изследваните
екземпляри балканска пъстърва. Различията в популационните параметри,
възрастовата и полова структура предстои да бъдат представени и обобщени
като Приложение 2 в окончателния отчет. Ще бъдат представени и данни за
здравословен статус на рибните комплекси.
През периода май-юни, 2015 г. са извършени инвентаризационни научни
изследвания за разпространението и състоянието на популациите на видовете риби в
речни и езерни екосистеми на територията на ПП “Витоша”. Регистрирани са 5 вида
сладководни риби. Това са видовете: Salmo fario, Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus
mykiss, Phoxinus phoxinus и Cottus haemusi, отнасящи се към 3 семейства (Salmonidae,
Cyprinidae, Cottidae) и 3 разреда (Salmoniformes, Cypriniformes, Scorpaeniformes).
Доминиращ вид в сладководните екосистеми на ПП “Витоша” е балканската
пъстърва. Тя е установена в голяма част от всички изследвани биотопи в горните
Page 873
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
„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.“

течения на реките (Таблица 1; Фиг. 1-3). В изследваните езерни екосистеми
(Симеоновски езера и Боянско езеро) не са установени представители на
ихтиофауната.
Таблица 1: Разпространение на видовете риби по сладководни екосистеми
Вид риба Salmo trutta
Phoxinus
Сладководна
phoxinus
екосистема
Дунавски водосборен басейн
Бистришка река
+
Янчевска река
+
Боянска река
+
+
Владайска река
+
+
Драгалевска
+
+
река
Симеоновска
+
река
Железнишка
+
река
р. Палакария
+
+
Егейски водосборен басейн
р. Танчовица
+
р. Кладнишка
+
р. Матница
+
+
р. Струма
+
+
Яз. Врелото под
+
с. Боснек

Cottus
haemusi

Oncorhynchus
mykiss

Salvelinus
fontinalis

+

+

+

+
+
+

Фиг. 1: Брой изследвани реки и биотопи от тях на територията на ПП “Витоша”
Реки
Биотопи
Езера

79

80

70

60

50

40

30

20

11

4

10

0
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Фиг. 2: Срещаемост (%) на Salmo trutta на територията на ПП “Витоша”
98
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46.15
48

45
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40

26.67

30
18
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0
Бистришка река
Железнишка река

Боянска река
Палакария

Драгалевска река
Танчовица

Владайска река
Кладнишка река

Янчовска река
Матница

Симеоновска река
Струма

На базата на регистрираните GPS координати е изготвена (от ГИС експертите на
Пролес Инженеринг) карта за разпространението на видовете риби на територията на
парка. Създадена е база данни за численост и показатели на изследваните екземпляри
балканска пъстърва.
Определен е здравословен статус на рибните комплекси. Не са установени болести
и паразити.
5. Зарибяване в реките на ПП „Витоша“, осъществявано по проекти на ДПП
ВИТОША
От ДПП “Витоша” са осъществявани зарибявания единствено през
последните две години. Те се отнасят до зарибяване с балкански щипок (общо 51
екземпляра в 2 реки), главоч (общо 50 екземпляра в р. Палакария над с. Ярлово) и
балканска пъстърва (общо 30 000 екземпляра в 5 реки). Зарибяванията по данни на
ДПП “Витоша” (предоставени от експерт фауна Никола Дойкин) са както следва:
Балкански щипок (Sabanejewia balcanic): общо 51 екземпляра. - 2014 г.
Във воден обект :
1. Кладнишка река – 31 рибки; в 1 участък с координати: N42.54685 E23.16118;
2. Река Струма – 20 рибки; в участъка преди яз. Студена: N42.51143 E23.14854;
Балканска пъстърва (Salmo trutta), произведен в Пъстървово стопанство „Тошков
чарк“; Декларация за произход № 601879 / 17/05/2014 г Ветеринарномедицинско
свидетелство № 0001251, изд. на 17 / 05 / 2014 г: общо 30 000 екземпляра. – 2014 г.
Във воден обект :
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1. Кладнишка река, в участъка под с. Кладница до последния приток преди
вливането в яз. Студена;
2. Владайска река, в участъка над с. Владая до м. Златни мостове;
3. Боянска река, в участъка от х. Момина скала до над х. Бор;
4. Бистришка река, в участъци от границата на ПП “Витоша” под с. Бистрица
нагоре по течението;
5. Река Струма, в три подучастъка под и над с. Чуйпетлово и под с. Боснек.
Главоч (Cottus gobio) р. Палакария, над с. Ярлово.
1. 30 възрастни индивида директно реинтродуцирани – 2013 г.
2. 20 ювенилни индивида отгледани в лабораторни условия и след това
реинтродуцирани – 2014 г.
Във връзка с експлоатацията и опазването на рибните ресурси, не са установени
нарушения на територията на парка.
Към Плана за управление са разработени и приложени В Приложения да се
включи списък на видовете риби и тяхната консервационна значимост.
В СБОРНИК „БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА“Аналитичната част, заедно
с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена
информация и списъци по т.1.15.2.1., в т.ч. Списък на видовете риби и тяхната
консервационна значимост
ПЪРВА ОЦЕНКА
1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
1.
Първа оценка по критерии
Създадена е база данни по биотопи и видове, насочена към формулирането на обективна
екологична оценка по критериите: уязвимост; рядкост; естественост; типичност; размери;
биологично разнообразие; стабилност и нестабилност.
1.1. Уязвимост
Основни отрицателно действащи фактори върху ихтиофауната в ПП Витоша са
интродуцираните в миналото чужди видове (Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus mykiss),
представени на настоящия етап с изключително ограничено разпространение и численост
на популациите. Oт съществено негативно значение е влиянието на антропогенни
фактори като: бракониерство, изграждане на хидротехнически съоръжения, водовземане,
изсичане на дървесната растителност, замърсяване на компонентите на околната среда.
Глобалните изменения на климата и свързаните с това регионални промени са довели до
намаляване нивото на водните басейни и дори до изчезване на местообитания. Необходим
е строг контрол за екологичното състояние на водните басейни, осъществяане на
мониторинг и зарибявания с местни видове. На тази основа автохтонната ихтиофауна на
ПП Витоша се характеризира с висока степен на уязвимост.
1.2. Рядкост
От цитираните в литературата 9 вида риби за територията на ПП Витоша, на съвременния
етап са констатирани 5 вида риби. Видовете Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Rodeus
sericeus amarus, Sabanejewia aurata не са регистрирани през последните години, както и
при направените през настоящия етап изследвания. Те се приемат за изчезнали от
територията на парка. От установените 4 вида риби, 2 вида са интродуцирани (Salvelinus
fontinalis, Oncorhynchus mykiss), а останалите 3 вида са характерни за парковата
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ихтиофауна (Salmo trutta, Phoxinus Phoxinus, Cottus haemusi). Това дава основание
ихтиофауната да се определи с висока степен на рядкост.
1.3. Естественост
В сладководните екосистеми на парка през последните две години са извършвани
зарибявания с балканска пъстърва, главоч и балкански щипок. Налице са и
интродуцирани видове риби. Това характеризира ихтиофауната в ПП Витоша със средна
до ниска степен на естественост.
1.4. Типичност
Територията на парка е от съществено значение за опазване на местообитанията в горните
и средни течения на реките, явяващи се типични местообитания за рибната фауна в
региона. 7 от установените 9 вида риби са типични за природните сладководни
местообитания в парка, което определя ПП Витоша със средна степен на типичност.
1.5. Размери
Всички горни течения на реките попадат в границите на ПП Витоша. Размерите на парка
и на резерватите в него (Бистришко и Торфено бранище) са напълно достатъчни за
опазване на ихтиоресурсите на територията му. Преобладават малки речни потоци и
притоци. Установени са прекъснати и обезвиднени речни участъци (напр., р. Струма при
с. Боснек). Средна степен.
1.6. Биологично разнообразие
Ихтиофаината на територията на ПП Витоша се отличава с средна степен на видово
разнообразие – съставлява около 5% от видовете, установени на територията на страната.
Четири от установените общо 9 вида риби съгласно предходния План за управление, се
приемат за изчезнали от територията на парка. От съществено значение е определянето и
опазването на автохтонните популации от балканска пъстърва.
1.7. Стабилност и нестабилност
Според съвременните изследвания са налице: 4 изчезнали вида; 2 интродуцирани вида –
Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus mykiss. Единствено стабилни са популациите на
лещанката (Phohinus phoxinus) и на балканската пъстърва (Salmo trutta). Това определя
първичните елементи на ихтиофауната със средна степен на стабилност.
1.8. Значение
Територията на ПП Витоша се отличава с бедна ихтиофауна и малък брой автохтонни
видове. Ихтиофауната има национално значение на опазване на характерни за България
планински сладководни видове риби.
Социално-икономическа оценка
1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите
Зарибяване в реките на ПП „Витоша“, осъществявано по проекти и дейности на
ДПП Витоша
1.22.

От ДПП Витоша са осъществявани зарибявания единствено през последните две
години. Те се отнасят до зарибяване с балкански щипок (общо 51 екземпляра в 2 реки),
главоч (общо 50 екземпляра в р. Палакария над с. Ярлово) и балканска пъстърва (общо 30
000 екземпляра в 5 реки). Зарибяванията по данни на ДПП Витоша (предоставени от
експерт фауна Никола Дойкин) са както следва:
Балкански щипок (Sabanejewia balcanicа): общо 51 екземпляра. - 2014 г.
Във воден обект :
3. Кладнишка река – 31 рибки; в 1 участък с координати: N42.54685 E23.16118;
4. Река Струма – 20 рибки; в участъка преди яз. Студена: N42.51143 E23.14854;
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Балканска пъстърва (Salmo trutta), произведен в Пъстървово стопанство „Тошков чарк“;
Декларация за произход № 601879 / 17/05/2014 г Ветеринарномедицинско свидетелство
№ 0001251, изд. на 17 / 05 / 2014 г: общо 30 000 екземпляра. – 2014 г.
Във воден обект :
6. Кладнишка река, в участъка под с. Кладница до последния приток преди вливането
в яз. Студена;
7. Владайска река, в участъка над с. Владая до м. Златни мостове;
8. Боянска река, в участъка от х. Момина скала до над х. Бор;
9. Бистришка река, в участъци от границата на ПП Витоша под с. Бистрица нагоре по
течението;
10. Река Струма, в три подучастъка под и над с. Чуйпетлово и под с. Боснек.
Балканската пъстърва е основен обект за риболов на териториятта на парка.
Главоч (Cottus gobio) р. Палакария, над с. Ярлово.
3. 30 възрастни индивида директно реинтродуцирани – 2013 г.
4. 20 ювенилни индивида, отгледани в лабораторни условия и след това
реинтродуцирани – 2014 г.
Дейностите по лабораторното отглеждане и зарибяване са свързани и извършени по
проект „Възстановяване на популацията на Главоча (Cottus gobio) на територията на
Природен парк „Витоша”, финансиран по Проект № 5103020-116-54 „Изпълнение на
приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша - фаза II”,
съгласно Договор № 5103020-C-001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното
разнообразие в Република България”.
Във връзка с експлоатацията и опазването на рибните ресурси, не са установени
нарушения на територията на парка.
ЧАСТ ІI. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
ВТОРА ОЦЕНКА
2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ
2.1.1. Определяне на главните цели: опазване на видовото богатство на ихтиофауната
в парка и на автохтонните популации на видовете риби.
2.1.2. Определяне на второстепенните цели:
•
Опазване и поддържане на местообитанията на видовете риби в парка;
•
научнообоснована и регламентирана намеса за възстановяване и подобряване
състоянието на някои местообитания;
•
научноизследователски програми на видово, популационно и биоценотично ниво;
•
перманентен мониторинг за състоянието на популациите и съобществата от риби
на територията на ПП Витоша;
•
строг контрол върху използването на рибните ресурси и строги санкции на
нарушителите.
2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПЛАХИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ
ЦЕЛИ
2.2.1. Тенденции от естествен характер
Пресушаване на реки и речни потоци в парка като следствие от глобалните климатични
промени.
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2.2.2. Тенденции от антропологичен характер
2.2.2.1.
Влошаване на качествата и разрушаване на местообитанията
•
Изсичане и унищожаване на естествената горска растителност, нарушаващо
водния режим и условията във водните местообитания, което води до негативни
въздействия върху размножаването на балканската пъстърва и състоянието на
популациите на вида. Променя се хранителната база и кислородното съдържание,
влошаващи разпространението и развитието на ихтиокомплексите.
•
Унищожаване на крайбрежната растителност
•
Застрояване на бреговете на водоемите
•
Изграждане на хидротехнически съоръжения – ВЕЦ, прагове, прегради по течения
на реките, каптиране за питейни нужди и битово водоснабдяване и др.
•
Бракониерство
2.2.2.2.
Замърсяване на околната среда
•
Замърсяване на водите
•
Замърсяване на почвите
•
Замърсяване на въздуха
•
Генериране на фактори на въздействие – отпадъци, шум, йонизиращи и
нейонизиращи лъчения.
2.2.2.3.
Екологични фактори
•
Интродукция на чужди видове. Такива видове за територията на ПП Витоша са
сивена и дъговата пъстърва, които нарушават естествения характер на ихтиокомплексите
и са конкуретни видове на автохтонната ихтиофауна – местните популации на
балканската пъстърва и лещанката.
•
Неконтролирано зарибяване и зарибителен матерал
•
Намаляване на хранителната база
•
Болести и паразити
•
Намаляване на възможностите за разпространение
2.2.2.4.
Косвени заплахи за ихтиокомплексите
•
Липса на ефективна система за спазване на природозащитното законодателство
•
Липсата на перманентен мониторинг върху рибите и техните популации на
територията на ПП Витоша
•
Малък брой научноизследователски проекти за опзване на ихтиофауната и нейните
местообитания
•
Засилен туристически поток в определении територии
2.2.3. Ограничения извън парка
Изграждане на хидротехнически съоръжения.
Замърсяване на водоемите и като цяло околната среда
Зарибявания с чужди видове риби
Бракониерство
Изсичане на горите и др.
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2.3 ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАПЛАХИТЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА
МЕРКИ В РАМКИТЕ НА 10-ГОДИШЕН ПЛАН НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП Витоша
2.3.1. Отстраняването на ограниченията и заплахите са задача на Дирекцията на ПП
Витоша и е необходимо да бъдат предприети задължителни мерки за тяхното премахване
(оценка 3 точки).
2.3.2. Влиянието на ограниченията и заплахите върху постигане на поставените главни
цели е средно (оценка 2 точки).
2.3.3. Териториалният обхват на влиянието на ограниченията и заплахите в парка е
локално, т.е. оказва влияние върху определена част от парка (оценка 2 точки).
Част ІІІ. НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ
3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ
Зонирането на територията на ПП Витоша е в тясна връзка и с опазването на
ихтиокомплексите на територията ми, на видовете риби и техните местообитания.
3.1.1. Зона на резерватите
Най-строго охраняваната зона. Отнася се до опазване биоразнообразието и природните
ресурси на територията на Р и БР Бистришко бранище и Р Торфено бранище.
3.1.2. Зона на ограничено управление на природната среда
Територии, свързани в опазване на видове и местообитания, в.т. риби извън резерватните,
съгласно изискванията на ЗЗТ, ЗБР, ЗГ.
3.1.3. Зони с активно управление на околната среда
Зони, с прилагане на разрешителните режими, в т.ч. съгласно Закона за рибарството и
аквакултурите.
3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ
3.2.1. По ползване на рибните ресурси
1.
Зарибяването на територията на ПП Витоша да става с балканска пъстърва и други
автохтонни видове да се осъществява само с контролиран зарибителен материал.
2.
Числеността на зарибителния материал да бъде съобразявана с водния дебит на
местообитанията и хранителната база с оглед екологично равновесие и баланс в
трофичната структура на сладководните екосистеми, насочени към опазване на
наличното биологично разнообразие.
3.
Под специален режим да бъдат всички реки и притоци на територията на двата
резервата – Бистришко бранище и Торфено бранище и зоните за ограничаване на
човешкото въздействие, с цел опазване на местообитанията и популациите на
балканската пъстърва. Да не се допуска спортен риболов, нерегламентирано зарибяване,
бивакуване. Да бъде максимално ограничен туристическия поток. Да се разработи
дългосрочен план за мониторинг на автохтонната ихтиофауна.
4.
Да не се зарибява с интродуцирани видове.
5.
Риболовен туризъм да се разрешава само от реки, които са обект на зарибявания и
които са разположени в близост до туристически обекти и до туристически пътеки. Тези
водни обекти да бъдат под специален режим, отнасящ се както за зарибяванията
(срокове, обем на зарибителния материал и др.), така и за риболов (разрешителни, стръв,
период за риболов и др.). Всички тези дейности да бъдат научно обосновании и да са под
строг контрол.
6.
Определянето на местата за риболов да бъде научнообосновано. Риболовът в тях
да се осъществява при спазване на изискванията и разпоредбите съгласно Закона за
рибарството и аквакултурите, както и тези на ДПП.
7.
Да не се изграждат хидротехнически съоръжения, освен такива за питейни нужди.
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1. Норми за лицата, упражняващи любителски риболов
Приложение 1
Любителският риболов се разрешава:
• Според заповеди от Директора на ДПП „Витоша”и заповеди на министъра на
Земеделието и Храните, любителския риболов се разрешава само на лица,
притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия:
1. Разрешен период през годината от 1-ви март до 30-септември;
2.
Разрешено
време
–
светлата
част
на
денонощието;
3. Разрешени дни от седмицата – събота, неделя и официалните празници;
4. Разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука;
5. Разрешени количества – при еднодневен излет за лични нужди могат да се
запазят до 2 кг. риба, но не повече от 6 бройки или един екземпляр по – голям от 2
кг.
не
се
отнася
за
американска
пъстърва
и
сивен.
6. Разрешена стръв – само изкуствена.
• Според заповеди на министъра на Земеделието и Храните и въз основа на
закона за рибарство и аквакултури се забранява любителски риболов:
1. Забранява се улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопански
обекти по чл. 3 ал 1, т. 1 и 2 от ЗРА:
А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби
Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга със срок на забраната от 1
октомври до 31 януари
2. Минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми са
екземплярите по-малки от 23 см за балканска пъстърва , 22 см - за дъгова пъстърва и 20
см - за сивен.
Да се провежда перманентен мониторинг за опазването и състоянието на сладководните
екосистеми на територията на ПП Витоша на ихтиоресурсите им.
ЧАСТ ІV. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Приоритет 1: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното и ландшафтно
разнообразие
Програми:
Опазване популациите и местообитанията на защитени видове риби на територията на ПП
Витоша – основно на балканска пъстърва; интерес представляват и видовете главоч,
струмски гулеш, балкански щипок.
Опазване и контрол на рибните ресурси и риболова
Перманентен мониторинг
Ограничено управление за опазване на ихтиокомплексите чрез проекти и дейности за:
Теренни изследвания на местообитания и популации;
Инвентаризация на защитени видове;
Качествена и количествена оценка и създаване на база данни;
Мониторинг.
Активно управление за възстановяване и поддържане на местообитания и видове чрез
проекти и дейности за:
Контрол върху водохващанията и състоянието на водоемите;
Недопускане зарибяване с неподходящи видове;
Мониторинг.
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ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА:………………………..
ОТ ЗАДАНИЕТО НА АПУ НА ПП ВИТОША, ЧАСТ 4
Приоритетност: висока +++, средна ++, ниска +
№
по
ред
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН
РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА
РАБОТА

ПРИОРИТЕТНОСТ

2.

3.
на

4.

5.

6.

Възстановяване,
поддържане и
опазване
популациите на
защитени видове
риби

Теренни
изследвания и
мониторинг;
лабораторни
изследвания и
дейности

+++

Опазване

популациите

местообитанията

и
на

защитени видове риби на
територията на ПП Витоша

основно

балканска

пъстърва;

интерес

представляват и видовете
главоч, струмски гулеш,
балкански щипок.
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зоолог Красимир Дончев
Експерт Земноводни и влечуги
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.15. ФАУНА
1.15.2. Гръбначни животни
1.15.2.2. Земноводни и влечуги
Степента на проученост
1. Преглед на досегашните проучвания
Първите публикувани данни за земноводните и влечугите на Витоша са от края на
XIX - началото на XX век, когато Вернер (1898) съобщава за ливадния гущер (Lacerta
agilis), а Ковачев (1905, 1907) - за усойницата (Vipera berus) и планинската жаба (Rana
temporaria). Години по-късно във фундаменталните за българската херпетология трудове
на Буреш и Цонков (1932, 1933, 1934, 1941, 1942) са дадени множество находища за вече
известните и новоустановени видове на Витоша.
Общия брой трудове, в които има данни за витошката херпетофауна (научни
публикации, резултати от проучвания, дипломни работи, бази данни), е 47, като покриват
12 вида земноводни и 14 вида влечуги с общ брой находища 321.
Цялата налична информация е обобщена в Цанков, Н. и кол. 2014. Определител на
земноводните и влечугите в Природен парк “Витоша”. ДПП “Витоша”, София, 248 стр. В
географско отношение проучването обхваща територията на цялата планина, което е на
практика ПП “Витоша” и прилежащата му територия. Направен е изчерпателен
литературен обзор (вкл. резултатите от проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”), като
информацията е обединена заедно с тази от собствените проучвания на авторите, и е
направено цялостно картиране на херпетофауната на планината, на база UTM грид с
размери 1х1 км. По този начин е покрита 60% от изследваната територия, което може да се
определи като много добро покритие в подобен род изследвания. На база собствените
данни на авторите е извършено и моделиране на потенциалното разпространение на
отделните видове за цялата територия на планината, респ. Парка. Анализирани са
пригодността на потенциалните местообитания за всеки вид и е извършен анализ на
вертикалното разпространение на видовете.
Установени са всички потенциално обитаващи планината видове (с изкл. на
Darevskia praticola).
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2. Пропуски в досегашните изследвания
Както се вижда от горната точка, по отношение на видовия състав на
херпетофауната ПП “Витоша” е добре проучена територия. От видовете, за които на
територията на Парка има потенциални местообитания, до момента не е установен
единствено горския гущер (Darevskia praticola). Това е вид, обитаващ предимно дъбовите
гори, каквито се срещат на ограничени участъци в ниските южни и западни части на
Парка.
Липсва информация за отделни детайли от биологията и екологията на повечето
видове, срещащи се в границите на Парка:
- Липсват данни за популационните параметри и демографските характеристики на
популациите на видовете земноводни и влечуги в границите на Парка. Подобни данни се
акумулират единствено чрез продължителни, специализирани научни изследвания
(обикновено за даден вид).
- Липсват данни за някои екологични аспекти (напр. денонощна и сезонна
активност, хранителен спектър и пр.) за видовете земноводни и влечуги в границите на
Парка. Както и за предишната точка, за изясняването им са необходими конкретни научни
изследвания.
• брой на установените видове и богатство на таксоните;
Съгласно Цанков и кол. (2014), на територията на Парка се срещат 11 вида
земноводни и 14 вида влечуги (Табл. 1). От разгледаните от горните автори 27 вида сме
изключили обикновената чесновница (Pelobates fuscus), която е известна от едно находище
извън границите на ПП “Витоша”, както и червенобузата водна костенурка (Trachemys
scripta), която е инвазивен вид и не е част от автохтонната херпетофауна на страната. Така
общия видов състав на земноводните и влечугите в Парка, според наличната до момента
информация, възлиза на 25 вида, или 44% от видовото богатство на страната (с включени
Pelophylax kurtmuelleri и Anguis colchicus).
Таблица 1: Видов състав на херпетофауната в границите на Природен Парк “Витоша”.
Земноводни
Разред CAUDATA
Семейство Salamandridae
1 Salamandra salamandra Дъждовник
2 Triturus karelinii
Южен гребенест тритон
3 Lissotriton vulgaris
Обикновен тритон
4 Ichthyosaura alpestris
Алпийски тритон
Разред ANURA
Семейство Bombinatoridae
5 Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
Семейство Bufonidae
6 Bufo viridis
Зелена крастава жаба
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7

Bufo bufo
Семейство Hylidae
8 Hyla arborea
Семейство Ranidae
9 Rana dalmatina
10 Rana temporaria
11 Pelophylax ridibundus
Влечуги
Разред TESTUDINES
Семейство Testudinidae
1 Testudo hermanni
Семейство Emydidae
2 Emys orbicularis
Разред SQUAMATA
Семейство Anguidae
3 Anguis fragilis
Семейство Scincidae
4 Ablepharus kitaibelii
Семейство Lacertidae
5 Lacerta agilis
6 Lacerta viridis
7 Podarcis muralis
8 Zootoca vivipara
Семейство Colubridae
9 Coronella austriaca
10 Zamenis longissimus
11 Natrix natrix
12 Natrix tessellata
Семейство Viperidae
13 Vipera ammodytes
14 Vipera berus

Кафява крастава жаба
Дървесница
Горска жаба
Планинска жаба
Голяма водна жаба

Шипоопашата костенурка
Обикновена блатна костенурка

Слепок
Късокрак гущер
Ливаден гущер
Зелен гущер
Стенен гущер
Живороден гущер
Медянка
Смок мишкар
Жълтоуха водна змия
Сива водна змия
Пепелянка
Усойница

• обща информация за видове с консервационен статус – по българското,
международното законодателство, Червени списъци и др.;
Всички видове земноводни и влечуги, срещащи се на територията на Парка, са
включени в национални и/или международни природозащитни документи (Табл. 2). С найвисок консервационен статус е шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), която е
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включена във всички природозащитни документи (вкл. националната Червена Книга и
Червения списък на IUCN). С висок консервационен статус са и видовете обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis), алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), южен
гребенест тритон (Triturus karelinii) и жълтокоремна бумка (Bombina variegata). Първият е
включен в Приложение 2 и 3 на ЗБР (респ. II и IV на Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от
21.05.1992) и Приложение II на Бернската Конвенция, както и в Червения списък на IUCN.
Вторият фигурира в Червената Книга на България (Големански 2011) с категорията
“уязвим”, както и в Приложение 3 на ЗБР и Приложение III на Бернската Конвенция.
Другите два вида са включени в Приложение 2 и 3 на ЗБР (респ. II и IV на Директива 92/43
на Съвета на ЕИО от 21.05.1992) и Приложение II на Бернската Конвенция.
Таблица 2: Консервационен
“Витоша”.
№ Вид
1 Salamandra salamandra
2 Triturus karelinii
3 Lissotriton vulgaris
4 Ichthyosaura alpestris
5 Bombina variegata
6 Bufo viridis
7 Bufo bufo
8 Hyla arborea
9 Rana dalmatina
10 Rana temporaria
11 Pelophylax ridibundus
12 Testudo hermanni
13 Emys orbicularis
14 Anguis fragilis
15 Ablepharus kitaibelii
16 Lacerta agilis
17 Lacerta viridis
18 Podarcis muralis
19 Zootoca vivipara
20 Coronella austriaca
21 Zamenis longissimus
22 Natrix natrix
23 Natrix tessellata
24 Vipera ammodytes
25 Vipera berus

статус на херпетофауната в границите на Природен Парк
Прил. 2 Прил. 3 ЧКБ 92/43
+
+
+
II,IV
+
+
VU
+
+
II,IV
+
IV
+
+
IV
IV
+
+
ЕN
II,IV
+
+
II,IV
+
+
IV
+
IV
+
IV
+
IV
+
+
IV
+
IV
+
IV
+
IV
-

BERN CITES IUCN
III
LC
II
LC
III
LC
III
LC
II
LC
II
LC
III
LC
II
LC
II
LC
III
LC
III
LC
II
II
NT
II
NT
III
NE
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
III
LC
II
NE
II
LC
III
LC
II
LC
II
LC
III
NE
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Легенда:
Прил. 2 (Приложение 2 на ЗБР): Видове, за защитата на които се обявяват защитени зони
за опазване на местообитанията им.
Прил. 3 (Приложение 3 на ЗБР): Видове, защитени на територията на цялата страна.
ЧКБ – Червена книга на България. Том 2 Животни. 2011 г. Категории: VU (уязвим), ЕN
(застрашен).
92/43 – Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за опазване на естествените
хабитати и дивата фауна и флора. Анекс II: Животински и растителни видове от интерес за
общността, чието опазване изисква определяне на защитени територии. Анекс IV:
Животински и растителни видове от интерес за общността, които се нуждаят от строга
защита.
BERN – Бернска Конвенция (Конвенция за опазване на европейската дива природа и
естествените хабитати). Приложение II: Строго защитени животински видове. Приложение
III: Защитени животински видове.
CITES – Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора. Приложение II: Видове, които не са пряко застрашени от изчезване, но търговията с
тях трябва да се контролира с оглед избягване на използване, несъвместимо с оцеляването
им.
IUCN – Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси. Категории:
NT (near threatened – таксони, които вероятно ще бъдат застрашени в близко бъдеще); LC
(least concern – широко разпространени таксони, чието оцеляване не е сериозно
застрашено нито в момента, нито в близко бъдеще); NЕ (not evaluated – таксони, които не
са оценени).
• обща информация за реликти и локални, български и балкански ендемити;
С (ре)интродукцията на алпийския тритон в границите на Парка, глациалните
реликти се увеличават на 4 вида: алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), планинска жаба
(Rana temporaria), живороден гущер (Lacerta vivipara) и усойница (Vipera berus).
• заплахи;
Два 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) жабата дървесница (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.
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Приложение 1.15.3-1. Теренни проучвания. Земноводни и влечуги.
1. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
Първите публикувани данни за земноводните и влечугите на Витоша са от края на
XIX - началото на XX век, когато Вернер (1898) съобщава за ливадния гущер (Lacerta
agilis), а Ковачев (1905, 1907) - за усойницата (Vipera berus) и планинската жаба (Rana
temporaria). Години по-късно във фундаменталните за българската херпетология трудове
на Буреш и Цонков (1932, 1933, 1934, 1941, 1942) са дадени множество находища за вече
известните и новоустановени видове на Витоша.
Общия брой трудове, в които има данни за витошката херпетофауна (научни
публикации, резултати от проучвания, дипломни работи, бази данни), е 47, като покриват
12 вида земноводни и 14 вида влечуги с общ брой находища 321.
Цялата налична информация е обобщена в Цанков, Н. и кол. 2014. Определител на
земноводните и влечугите в Природен парк “Витоша”. ДПП “Витоша”, София, 248 стр. В
географско отношение проучването обхваща територията на цялата планина, което е на
практика ПП “Витоша” и прилежащата му територия. Направен е изчерпателен
литературен обзор (вкл. резултатите от проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”), като
информацията е обединена заедно с тази от собствените проучвания на авторите, и е
направено цялостно картиране на херпетофауната на планината, на база UTM грид с
размери 1х1 км. По този начин е покрита 60% от изследваната територия, което може да се
определи като много добро покритие в подобен род изследвания. На база собствените
данни на авторите е извършено и моделиране на потенциалното разпространение на
отделните видове за цялата територия на планината, респ. Парка. Анализирани са
пригодността на потенциалните местообитания за всеки вид и е извършен анализ на
вертикалното разпространение на видовете.
Установени са всички потенциално обитаващи планината видове (с изкл. на
Darevskia praticola).
2. МЕТОДИ
Съгласно заданието, целевите видове от земноводните и влечугите, за които да се
извърши детайлно картиране и инвентаризация и да се предложат мерки за опазване и
управление на популациите на територията на ПП „Витоша“, са както следва:

1
2
3
4
5

Земноводни
Ichthyosaura alpestris
Lissotriton vulgaris
Triturus karelinii
Влечуги
Eurotestudo hermanni
Vipera berus

Алпийски тритон
Обикновен тритон
Южен гребенест тритон
Шипоопашата костенурка
Усойница
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На базата на литературните източници, както и на личен опит, бяха определени
райони с подходящи местообитания за извършване на теренни проучвания за
разпространението и верифициране местообитанията на целевите видове земноводни и
влечуги. Стремежът при планирането им е да се обходят територии, непокрити от Цанков
и кол. (2014).
Теренните проучвания бяха извършени в периода май - юни 2015. Осъществени
бяха 3 дневни трансекта.
Проучванията бяха извършени по маршрутния метод – с умерен ход изследователя
оглежда терена от двете си страни. Специфични микрохабитати – напр. купчини камъни,
клони, цепнатини на скали, локви и пр. бяха изследвани по-обстойно.
Местоположението, дължината, времевия интервал и продължителността на
трансектите бяха регистрирани с помощта на трак на GPS устройство. Всички наблюдения
на видове земноводни и влечуги бяха регистрирани с помощта на точки с GPS
устройството.
3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Целеви видове
Алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris)
Две женски от алпийския тритон (Ichthyosaura alpestris) бяха установени в
изкуственото езеро под х. “Алеко”, където видът е бил интродуциран през 2000 г. Езерото
бе почти пресъхнало.
Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris)
Обикновения тритон (Lissotriton vulgaris) бе установен в три находища, две от
които са нови за вида на Витоша (нови еднокилометрови квадрати). Интерес представлява
находището в резерват Торфено Бранище, открито от колегата Борислав Наумов при
съвместна работа в района. Мястото представлява група от 8 езерца (снимка долу ляво), в
които бяха регистрирани стотици индивиди от вида. На база досегашните проучвания
може да се заключи, че видът е разпространен мозаечно (в зависимост от наличието на
подходящи водни тела) на цялата територия на Парка, на места с висока численост.
Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)
Видът не беше установен при теренните ни проучвания. От данните в Цанков и кол.
(2014) може да се заключи, че видът е рядък, и е разпространен предимно в по-ниските,
периферни части на Парка.
Шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni)
Видът не беше установен при теренните ни проучвания. Според Цанков и кол.
(2014), единственото естествено находище на вида в границите на Парка е над с. Горна
Диканя, а останалите регистрации са в резултат от пренесени от хора индивиди.
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Усойница (Vipera berus)
Видът не беше установен при теренните ни проучвания. От данните в Цанков и кол.
(2014) може да се заключи, че видът е сравнително широко разпространен, предимно в повисоките части на планината.
3.2. Други
По време на теренните проучвания, нови находища в границите на Парка бяха
установени за 6 вида: европейски слепок (Anguis fragilis), жълтокоремна бумка (Bombina
variegata), медянка (Coronella austriaca), стенен гущер (Podarcis muralis), планинска водна
жаба (Rana temporaria), дъждовник (Salamandra salamandra).
3.3. Общ видов състав
Съгласно Цанков и кол. (2014), на територията на Парка се срещат 11 вида
земноводни и 14 вида влечуги (Табл. 1). От разгледаните от горните автори 27 вида сме
изключили обикновената чесновница (Pelobates fuscus), която е известна от едно находище
извън границите на ПП “Витоша”, както и червенобузата водна костенурка (Trachemys
scripta), която е инвазивен вид и не е част от автохтонната херпетофауна на страната. Така
общия видов състав на земноводните и влечугите в Парка, според наличната до момента
информация, възлиза на 25 вида, или 44% от видовото богатство на страната (с включени
Pelophylax kurtmuelleri и Anguis colchicus).
Таблица 1: Видов състав на херпетофауната в границите на Природен Парк “Витоша”.
Земноводни
Разред CAUDATA
Семейство Salamandridae
1 Salamandra salamandra Дъждовник
2 Triturus karelinii
Южен гребенест тритон
3 Lissotriton vulgaris
Обикновен тритон
4 Ichthyosaura alpestris
Алпийски тритон
Разред ANURA
Семейство Bombinatoridae
5 Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
Семейство Bufonidae
6 Bufo viridis
Зелена крастава жаба
7 Bufo bufo
Кафява крастава жаба
Семейство Hylidae
8 Hyla arborea
Дървесница
Семейство Ranidae
9 Rana dalmatina
Горска жаба
10 Rana temporaria
Планинска жаба
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11 Pelophylax ridibundus
Влечуги
Разред TESTUDINES
Семейство Testudinidae
1 Testudo hermanni
Семейство Emydidae
2 Emys orbicularis
Разред SQUAMATA
Семейство Anguidae
3 Anguis fragilis
Семейство Scincidae
4 Ablepharus kitaibelii
Семейство Lacertidae
5 Lacerta agilis
6 Lacerta viridis
7 Podarcis muralis
8 Zootoca vivipara
Семейство Colubridae
9 Coronella austriaca
10 Zamenis longissimus
11 Natrix natrix
12 Natrix tessellata
Семейство Viperidae
13 Vipera ammodytes
14 Vipera berus

Голяма водна жаба

Шипоопашата костенурка
Обикновена блатна костенурка

Слепок
Късокрак гущер
Ливаден гущер
Зелен гущер
Стенен гущер
Живороден гущер
Медянка
Смок мишкар
Жълтоуха водна змия
Сива водна змия
Пепелянка
Усойница

3.4. Заплахи
Два 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) жабата дървесница (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.
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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
1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
1.21.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни

Земноводни и влечуги

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

++

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)

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ ПЛАН‘1

Няма

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ
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
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ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ
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.

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ ПЛАН‘1

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ
пожаронаблюдение
и
известяване;
Популяризиране
на
групата и природозащитния
статус на отделните видове
сред посетителите на Парка

1.21.2.Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
Гръбначни животни

Земноводни и влечуги

СТЕПЕН

++

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

3 вида - I. alpestris, H. arborea
и T. hermanni са редки за
Парка.

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

Няма

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ
Проучване
разпространението
и
динамиката
на
популациите на H. arborea
с
цел
установяване
тенденции в изменението
на числеността им и
причини за това.
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1.21.3.Естественост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни

Земноводни и влечуги

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

++

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.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни
Земноводни и влечуги

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

+++

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
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1.21.5.Размери
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни

Земноводни и влечуги

СТЕПЕН

+++

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

- Площта на Парка е
достатъчна за съхраняване
популациите на планинските
видове, типични за
територията му;
- Популациите на видовете,
които се срещат единствено в
ниските, периферни части на
Парка, се съхраняват от
екологичната мрежа Натура
2000.

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

Няма

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

Няма

1.21.6. Биологично разнообразие
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни
Земноводни и влечуги

СТЕПЕН

++

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘1

Общия видов състав на
херпетофауната на Парка
възлиза на 25 вида, или 47% от Няма
видовото
богатство
на
страната

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

Няма
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1.21.7.Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни

Земноводни и влечуги

СТЕПЕН

++

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

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).

ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ - ПЛАН‘1

Няма

НЕОБХОДИМОСТ ОТ
МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

(вж. Уязвимост)

1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ПОКАЗАТЕЛ/
ОЦЕНКА/
ОБОБЩАВАЩА
ОСНОВАНИЕ
СТЕПЕН
ОЦЕНКА
БИОЛОГИЧНО И ЛАНДШАФТНО РАЗНООБРАЗИЕ И РЕСУРСИ
Фауна
Общия видов състав на херпетофауната на Парка възлиза
на 25 вида, или 47% от видовото богатство на България,
Земноводни и влечуги
++
като по-голямата част от видовете са широко
разпространени в страната.

ПРОМЕНИ/
ТЕНДЕНЦИИ
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зоолог Николай Караиванов, Ключов експерт Фауна
зоолог Георги Стоянов, Експерт Птици

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.15. ФАУНА
1.15.2. Гръбначни животни
1.15.2.3. Птици (Aves)
Степен на проученост. Литературна справка.
Анализираната информация обхваща 36 информационни източници, от които 4 на
латиница. В географско отношение проучването обхваща територията на цялата планина,
което е на практика ПП “Витоша” и прилежащата му територия. систематизирана е и
информация за съседни територии – гр. София и Софийското поле. Направен е
изчерпателен литературен обзор (вкл. резултатите от проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”), като
информацията е обединена заедно с тази от по-стари научни публикации и собствените
проучвания.
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.
Съществуват няколко основни разработки върху птиците на Природен парк Витоша.
От средата на 20 век до 1990 г. това са работите на Дончев (1961) и Дончев (1990). От поново време има още две основни цялостни орнитологични проучвания за Витоша на
Шурулинков и др. (2001) и Шурулинков, Даскалова (2014). Именно последните две
разработки са най-важните съвременни литературни източници за птиците на Природен
парк Витоша. Откъслечна информация за някои видове от орнитофауната на ПП “Витоша”
съществува и в други проучвания от различен характер. Това е последното издание на
Червена книга на Р България, Том II Животни (2011), Николов и др. (2001), Нанкинов
(2009) и др. Анализа на всички тези литературни източници, показват че за последните
около 20 години е събрана значителна информация за птиците на ПП “Витоша”.
Причината за това е че през последните години в този Природен парк се работи активно
по различни дейности свързани с проучване и опазване на биоразнообразието - важна част
от което са и птиците. Предпоставка в това отношение е и непосредствената близост на
този ПП до гр. София, където в България работят най-много орнитолози в институти на
БАН, НПМ, НПО и др.
Описание на използваната при проучването методика.
Основните методи, които са използвани при установяване видовият състав и
числеността на гнездящите птици са маршрутния или трансектен метод (Line transects) и
методът на точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992). Всеки от тях има
определени предимства и зависи от поставените цели и характера на местността.
През месеците април – юни 2015 г. са извършени полеви изследвания в ПП “Витоша”
в южните и високопланинските части (субалпийската зона) на ПП “Витоша” в по-слабо
познати и проучени райони над селата Ярлово, Чуйпетлово, Боснек, Кладница и Горна
Page 901
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
„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.“

Диканя, както и терени източно от яз. Студена. Провеждани са наблюдения и в северните
райони над Бояна, Драгалевци и Железница. Избора за проучване в тези райони е
продиктувано от следните причини - те са по-слабо изследвани, имат голямо разнобразие
на различни типове гнездови местообитания за птиците (гори, открити тревни
пространства, скали, реки), имат добре изразена вертикална зоналност, човешкото
присъствие и антропогенните въздействия са по-слабо изразени.
Характеристика на клас птици
Видовото богатство към момента наброява 237 вида птици. От тях 206 вида са
прелетни и мигриращи (преминаващи), от които 80 вида се срещат в района само по време
на миграция. 118 вида гнездят в планината, като от тях 67 са постоянни и 51 вида са
прелетни (табл. 1).
В зоогеографско отношение преобладават видове от умерените ширини –
палеарктични, европейски, холарктични и др. Южните (средиземноморски) видове са
около 13%.
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.
Видово богатство и таксономична принадлежност
Дир.за
Бернска
Бон
Червена
птиците Конвенц
Сезонна
ска
книга на 79/409 на
ия –
CIT
динамик ЗБР
Кон
България, ЕЕС,При Прилож
ES
а
венц
т.2,2011г. ложение ение 2 и
ия
1
3
M
+
+
+
+

Таксон -българско име

Таксон - Латинско име

1

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

2

Голям гмурец

Podiceps cristatus

М

+

+

+

3

Червеноврат гмурец

Podiceps grisigena

M

+

+

+

4

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

M

+

+

+

5

Малък гмурец

Podiceps ruficolis

M

+

+

+

6

Голям корморан

Phalocrocorax carbo

M

7

Малък корморан

Phalocrocorax pygmeus

M

+

+

+

+

+

8

Голям воден бик

Botaurus stellaris

M

+

+

+

+

+

9

Малък воден бик

Ixobrychus minutus

M

+

+

+

+

+

10

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

М

+

+

+

+

11

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

M

+

+

+

+

12

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

M

+

+

+

+

№

+

+
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13

Голяма бяла чапла

Egretta alba

M

+

+

14

Сива чапла

Ardea cinerea

М

+

+

15

Ръждива чапла

Ardea purpurea

M

+

+

16

Черен щъркел

Ciconia nigra

М

+

+

17

Бял щъркел

Ciconia ciconia

М

18

Голяма белочела гъска

Anser albifrons

19

Сива гъска

Anser anser

20

Зеленоглава патица

Anas platyrhynchos

21

Шилоопашата патица

Anas acuta

22

Сива патица

Anas strepera

M

23

Фиш

Anas penelope

24

Зимно бърне

25

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

M

+

+

+

+

M

+

+

+

+

Гн ?,М

+

+

M

+

+

+

+

M

+

+

+

Anas crecca

M

+

+

+

Лятно бърне

Anas querquedula

М

+

+

+

26

Клопач

Anas clypeata

M

+

+

+

27

Кафяваглава потапница Aythya ferina

M

+

+

+

+

28

Белоока потапница

Aythya nyroca

M

+

+

29

Качулата потапница

Aythya fuligula

M

30

Осояд

Pernis apivorus

Гн,Пр,М

+

+

31

Орел змияр

Circaetus gallicus

Гн,Пр,М

+

32

Египетски лешояд

Neophron percnopterus

Из

33

Белоглав лешояд

Gyps fulvus

34

Черен лешояд

35

Брадат лешояд

36

Голям ястреб

Accipiter gentilis

Гн,П, Ск

+

+

+

37

Малък ястреб

Accipiter nisus

Гн,П,М

+

+

+

+

+

38

Късопръст ястреб

Accipiter brevipes

M

+

+

+

+

+

+

39

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

М

+

+

+

+

+

+

40

Полски блатар

Circus cyaneus

М,Зм

+

+

+

+

+

+

41

Ливаден блатар

Circus pygargus

M

+

+

+

+

+

+

42

Степен блатар

Circus macrorus

M

+

+

+

+

+

+

43

Червена каня

Milvus milvus

M

+

+

+

+

+

+

44

Черна каня

Milvus migrans

+

+

45

Обикновен мишелов

Buteo buteo

46

Белоопашат мишелов

47

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ск

+

+

+

+

+

+

Aegypius monachus

Из

+

+

+

+

+

+

Gypaetus barbatus

Из

+

+

+

+

+

+

M

+

Гн,П,М

+

Buteo rufinus

Ск

+

Северен мишелов

Buteo lagopus

M, Зм

+

48

Малък креслив орел

Aquila pomarina

М,Гн

+

+

49

Голям креслив орел

Aquila clanga

М

+

+

50

Степен орел

Aquila nipalensis

Ск

+

+

51

Кръстат орел

Aquila heliaca

Ск

+

+

52

Скален орел

Aquila chrysaetos

53

Малък орел

Hieraaetus pennatus

54

Орел рибар

Pandion haliaetus

55

Керкенез

Falco tinnunculus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Гн,П

+

+

+

+

Гн ?,Пр

+

+

+

+

+

+

M
Гн,П,
Пр, М

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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56

Белошипа ветрушка

Falco naumanni

Из

+

+

57

Сокол орко

Falco subbuteo

Гн,М

+

+

58

Малък сокол

Falco columbarius

М, Зм

+

59

Сокол скитник

Falco peregrinus

Гн,П, Ск

+

+

+

+

60

Ловен сокол

Falco cherrug

Из

+

+

+

+

61

Планински кеклик

Alectoris graeca

Гн ?,П

+

+

+

+

62

Яребица

Perdix perdix

63

Пъдпъдък

Coturnix coturnix

64

Лещарка

Bonasa bonasia

Гн,П
Гн,Пр,
М
Гн,П

+

+

+

+

65

Глухар

Tetrao urogallus

Гн?,П

+

+

+

+

66

Lyrurus tetrix
Phasianus colchicus
torquatus
Rallus aquaticus

Ск

68

Тетрев
Колхидски- пръстенчат
фазан
Воден дърдавец

М

+

+

69

Голяма пъструшка

Porzana porzana

М

+

+

+

+

+

70

Средна пъструшка

Porzana parva

М

+

+

+

+

+

71

Зеленоножка

Gallinula chloropus

М

+

72

Лиска

Fulica atra

М

+

+

73

Ливаден дърдавец

Crex crex

Гн,Пр

+

+

+

+

74

Сив жепав

Grus grus

М

+

+

+

+

+

Philomachus pugnax

М

+

+

+

+

Limosa limosa

М

+

+

+

+

77

Бойник
Черноопашат
крайбрежен бекас
Обикновена бекасина

Gallinago gallinago

М

+

+

+

78

Голяма бекасина

Gallinago media

М

+

+

+

79

Малка бекасина

Lymnocryptes minimus

М

+

80

Горски бекас

Scolopax rusticola

Гн,М,Зм

81

Късокрил кюкавец
Голям червеноног
водобегач
Малък червеноног
водобегач
Голям зеленоног
водобегач
Малък зеленог
водобегач
Голям горски
водобегач
Малък горски
водобегач
Обикновена
калугерица
Речен дъждосвирец
Жълтокрака сребриста
чайка
Речна чайка
Малка черноглава
чайка

Actitis hypoleucos

Гн,Пр

+

+

Tringa erythropus

М

+

+

+

Tringa totanus

М

+

+

+

Tringa nebularia

М

+

+

+

Tringa stagnatilis

М

+

+

+

Tringa ochropus

М

+

Tringa glareola

М

+

Vaneilus vanelius

М

+

Charadrius dubius

М

+

Larus cachinnans

М, Ск

Larus ridibundus

М

+

+

Larus melanocephalus

М

+

+

67

75
76

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

Из

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
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93

Речна рибарка

Sterna hirundo

М

+

+

94

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

М

+

+

+

+

95

Черна рибарка

Chlidonias niger

М

+

+

+

+

+

96

Белокрила рибарка

Chlidonias leucopterus

М

+

+

+

97

Полудив гълъб

Columba livia f.domestica

Ск

98

Гълъб хралупар

Columba oenas

Гн,П, М

99

Гривяк

Columba palumbus

Гн,П, М

100

Гугутка

Streptopelia decaocto

101

Гургулица

Streptopelia turtur

102

Качулата кукувица

Clamator glandarius

103

Обикновена кукувица

Cuculus canorus

104

Забулена сова

105

+

+

+

+

+

Ск

+

Гн,Пр,М

+

+

Ск

+

Гн,Пр,М

+

Tyto alba

М, Ск

+

+

Бухал

Bubo bubo

Гн,П, Ск

+

+

106

Чухал

Otus scops

Гн,Пр,М

+

107

Врабчова кукумявка

Glaucidium passerinum

Гн,П

+

+

+

108

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus

Гн,П

+

+

+

109

Обикновена кукумявка

Athene noctua

Гн,П

+

110

Горска улулица

Strix aluco

Гн,П

+

+

+

111

Горска ушата сова

Asio otus

Гн,П

+

+

+

112

Блатна сова

Asio flammeus

М, Зм

+

+

+

+

113

Козодой

Caprimulgus europaeus

Гн,Пр,М

+

+

+

114

Черен бързолет

Apus apus

+

+

115

Блед бързолет

Apus pallidus

+

+

116

Алпийски бързолет

Apus melba

Гн,Пр,М
Гн,Пр,
М
Ск,Пр,M

117

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

Ск, Гн ?

+

118

Обикновен пчелояд

Merops apiaster

М

+

119

Синявица

Coracias garrulus

М

+

120

Папуняк

Upupa epops

Гн,Пр,М

+

+

121

Въртошийка

Jynx torquilla

Гн,Пр,М

+

+

122

Сив кълвач

Picus canus

Гн,П

+

123

Зелен кълвач

Picus viridis

Гн,П

+

124

Черен кълвач

Dryocopus martius

Гн,П

+

Dendrocopos major

Гн,П

+

Dendrocopos syriacus

Гн,П

+

+

+

127

Голям пъстър кълвач
Сирийски пъстър
кълвач
Среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

Гн,П

+

+

+

128

Белогръб кълвач

Dendrocopos leucotos

Гн,П

+

+

+

129

Малък пъстър кълвач

Dendrocopos minor

Гн,П

+

130

Трипръст кълвач

Picoides tridactylus

Гн ?,П

+

+

131

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra

М

+

+

132

Качулата чучулига

Galerida cristata

Гн,Пр,М

+

133

Горска чучулига

Lullula arborea

Гн,Пр,М

+

134

Полска чучулига

Alauda arvensis

Гн,Пр,М

+

125
126

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
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Eremophila alpestris
balcanica
Ptyonoprogne rupestris

Гн,П, Ск

+

Гн,Пр,М

+

+

Hirundo rustica

Гн,Пр,М

+

+

Hirundo daurica

Гн,Пр,М

+

+

139

Селска лястовица
Червенокръста
лястовица
Градска лястовица

Delichon urbica

Гн,Пр,М

+

+

140

Горска бъбрица

Anthus trivialis

Гн,Пр,М

+

+

141

Водна бъбрица

Anthus spinoletta

Гн,П, Ск

+

+

142

Ливадна бъбрица

Anthus pratensis

М, Зм

+

+

Motacilla flava

М

+

+

Motacilla cinerea

Гн,П

+

+

145

Жълта стърчиопашка
Планинска
стърчиопашка
Бяла стърчиопашка

Motacila cinerea

Гн,Пр,М

+

+

146

Воден кос

Cinclus cinclus

Гн,П

+

+

147

Орехче

Troglodytes troglodytes

Гн,П

+

+

148

Сивогуша завирушка

Prunella modularis

Гн,П,М

+

+

149

Пъстрогуша завирушка Prunella collaris

Гн,П, М

+

150

Червеногръдка

Erithacus rubecula

Гн,П,М

+

+

151

Южен славей

Luscinia megarhynchos

Гн,Пр,М

+

+

Luscinia luscinia

М

+

+

Phoenicurus ochrurus

Гн,Пр,М

+

+

Phoenicurus phoenicurus

Гн,Пр,М

+

Saxicola rubetra

Гн,Пр,М

+

+

156

Северен слевей
Домашна
червеноопашка
Градинска
червеноопашка
Ръждивогушо
ливадарче
Черноглаво ливадарче

Saxicola torquata

Гн,Пр,М

+

+

157

Сиво каменарче

Oenanthe oenanthe

Гн,Пр,М

+

+

158

Испанско каменарче

Oenanthe hispanica

Гн,Пр

+

+

159

Пъстър скален дрозд

Monticola saxatilis

Гн,Пр

+

+

160

Кос

Turdus merula

Гн,П

+

+

161

Поен дрозд

Turdus philomelos

Гн,Пр,М

+

+

162

Имелов дрозд

Turdus viscivorus

Гн,П

+

+

163

Белогуш дрозд

Turdus torquatus

Гн,Пр

+

164

Беловежд дрозд

Turdus iliacus

М, Зм

+

+

165

Хвойнов дрозд

Turdus pilaris

М,Зм

+

+

166

Тръстиков цвъркач

Locustela luscinioides

М

+

+

+

+

167

Речен цвъркач

М

+

+

+

+

168

Крайбрежно шаварче

+

+

+

169

Тръстиков дрозд

170

Мочурно шаварче

Locustela fluviatilis
Acrocephalus
shoenobeanus
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus palustris

171

Блатно шаварче
Градински
присмехулник
Малък маслинов

135

Алпийска чучулига

136

Скална лястовица

137
138

143
144

152
153
154
155

172
173

М

+

+

+

+

+

+

М

+

+

+

М

+

+

+

Acrocephalus scirpaceus

М

+

+

+

Hippolais icterina

М

+

+

+

Hippolais pallida

М

+

+

+

+

Page 906
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
„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.“

присмехулник
Малко белогушо
коприварче
Белогушо коприварче

Sylvia curruca

Гн,Пр,М

+

+

+

Sylvia communis

Гн,Пр,М

+

+

+

Гн,Пр,М

+

+

+

Гн,Пр,М

+

+

+

178

Черноглаво коприварче Sylvia atricapilla
Ястребогушо
Sylvia nisoria
коприварче
Градинско коприварче Sylvia borin

M,ГН

+

+

+

179

Елов певец

Phylloscopus collybita

Гн,Пр,М

+

+

+

180

Брезов певец

Phylloscopus trochilus

М

+

+

+

181

Буков певец

Phylloscopus sibilatrix

+

+

182

Жълтоглаво кралче

Regulus regulus

183

Червеноглаво кралче

Regulus ignicapillus

184

Копринарка

Bombycilla garrulus

Гн,Пр,М
Гн,П,М,
Зм
Гн,П,М,
Зм
Зм, М

Muscicapa striata

188

Сива мухоловка
Червеногуша
мухоловка
Полубеловрата
мухоловка
Беловрата мухоловка

189

Жалобна мухоловка

190

174
175
176
177

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ficedula albicollis

Гн,Пр,М
Гн?,Пр,
М
Гн,Пр,
М
М

Ficedula hypoleuca

М

Мустакат синигер

Panurus biarmicus

М, Ск

+

191

Дългоопашат синигер

Aegithalos caudatus

Гн,П

+

192

Торбогнезден синигер

Remiz pendulinus

М, Ск

+

193

Лъскавоглав синигер

Poecile palustris

Гн,П

+

+

194

Матовоглав синигер

Poecile montanus

Гн,П

+

+

195

Жалобен синигер

Poecile lugubris

Гн,П

+

+

196

Качулат синигер

Lophophanes cristatus

Гн,П

+

+

197

Боров синигер

Periparus ater

Гн,П

+

+

198

Син синигер

Cyanistes caeruleus

Гн,П

+

+

199

Голям синигер

Parus major

Гн,П

+

+

200

Горска зидарка

Sitta europaea

Гн,П

+

+

201

Скалолазка

Tichodroma muraria

Гн?,П

+

202

Горска дърволазка

Certhia familiaris

+

+

203

Градинска дърволазка

Certhia brachydactyla

+

+

204

Авлига

Oriolus oriolus

Гн,П
Гн?,M,
Ск
Гн,Пр,М

205

Червеногърба сврачка

Lanius collurio

206

Червеноглава сврачка

Lanius senator

207

Черночела сврачка

Lanius minor

208

Сива сврачка

Lanius excubitor

209

Сойка

Garrulus glandarius

Гн,П

210

Сокерица

Nucifraga caryocatactes

Гн,П

+

211

Хайдушка чавка

Pyrrhocorax graculus

Ск

+

185
186
187

Ficedula parva
Ficedula semitorquata

Гн,Пр,М
Гн, Пр,
М
Гн, Пр,
М
М, Зм

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
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212

Чавка

Corvus monedula

Гн,П

213

Сива врана

Corvus corone cornix

Гн,П

214

Посевна врана

Corvus frugilegus

М, Ск

215

Гарван

Corvus corax

Гн,П

+

216

Обикновен скорец

Sturnus vulgaris

Гн,П,М

+

217

Розов скорец

Sturnus roseus

М

+

218

Домашно врабче

Passer domesticus

Гн,П

219

Испанско врабче

Passer hispaniolensis

М, Ск

+

+

220

Полско врабче

Passer montanus

Гн,П

+

+

221

Обикновена чинка

Fringilla coelebs

Гн,П,М

+

+

222

Планинска чинка

Fringilla montifringilla

М,Зм

+

+

223

Диво канарче

Serinus serinus

Гн,П, М

+

+

224

Зеленика

Carduelis chloris

Гн,П

+

+

225

Щиглец

Carduelis carduelis

Гн,П

+

+

226

Конопраче

Acanthis cannabina

Гн,П

+

+

227

Червенушка

Гн,П

+

+

228

Черешарка

Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes

Гн,П

+

+

Loxia curvirostra

Гн,П

+

+

Carduelis spinus

Гн,М,Зм

+

+
+

+

230

Обикновена
кръсточовка
Елшова скатия

231

Брезова скатия

Carduelis flammea

М,Зм

+

+

232

Жълта овесарка

Emberiza citrinella

Гн,П

+

+

233

Зеленогуша овесарка

Emberiza cirlus

Гн,П

+

+

234

Пъстроглава овесарка

Emberiza cia

Гн,П

+

+

235

Сива овесарка

Milliaria calandra

Гн,П

+

+

236

Черноглава овесарка

Emberiza melanocephala

М

+

+

237

Тръстикова овесарка

Emberiza shoeniclus

М

+

+

229

+

+

Легенда
Сезонна динамика:
Гн
Гнездещ вид
Гн?
Гнезденето на вида е възможно,но не е доказано
Пр
Прелетен
П
Постоянен вид
М
Преминаващ вид по време на миграция
Зм
Зимуващ вид
Ск
Установен по време на скитания на птици гнездещи в съседни райони
Из
Изчезнал от планината, вид за който има данни за планината от преди повече от 50 год.
Природозащитен статус:
В България - Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Червена Книга 2011
Международни конвенции и директиви- 2009/147 на ЕЕС, Берн, Бон, CITES
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При проведените теренни проучвания, главно в южните и по-слабо проучени части
на планината, установения видов състав, като цяло потвърждава данните за
орнитофауната в тези райони на ПП получени при по-ранни орнитологични изследвания
(Шурулинков и др.,2001), (Шурулинков, Даскалова 2014). При установените видове птици
в тези райони не са констатирани настъпили резки промени и въздействия на негативни
фактори през последните години. Интерес представлява установяването на някои редки и
защитени видове - скален орел (A. chrysaetos), както и такива с по-ограничено (локално)
разпространение в ПП “Витоша”- зеленогуша овесарка (E. cirlus), белогуш дрозд (T.
torquatus), пъстър скален дрозд (M. saxatilis).
Природозащитен статус
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 %).
Важни зони по отношение на птиците
1. Стари широколистни и иглолистни гори, ключови за опазване на редки видове кълвачи и
сови, пернатонога кукумявка (Aegolius funereus). Два подрайона:
- В района на резерват Бистришко бранище, извън резерватната зона.
- В района над Златни мостове – Офелиите, х. Трендафила.
2. Субалпийската зона извън резерватите Торфено бранище и Бистришко бранище,
местообитание на балканската чучулига (Eremophila alapestris), планинската бъбрица
(Anthus spinoletta), пъстрогушата завирушка (Prunella collaris), пъстър скален дрозд
(Monticola saxatilis), сиво каменарче (Oenanthe oenanthe), ръждивогушо ливадарче (Saxicola
rubetra) и др.
- Района между х. Алеко и вр. Голям Резен и Черни връх.
- Субалпийската зона южно от резерват Торфено бранище и Черни връх – Сухото
езеро.
3. Района около с. Чуйпетлово и южните територии на парка, предимно открити площи,
подходящо трофично местообитание за скален орел (Aquila chrystaetos), белоопашат
мишелов (Buteo rufinus), малък орел (Hieraaetus pennatus), малък креслив орел (Aquila
pomarina) и други редки, целеви видове грабливи птици.
Обособени два подрайона:
- Между с. Боснек и с. Чуйпетлово;
- Между с. Чуйпетлово и с. Ярлово.
4. Скални местообитания и образувания по поречието на Боянска река, приоритетни за
опазване на петрофилни видове птици и сокол скитник (Falco peregrinus).
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Литература за орнитофауната на Витоша, във връзка с План‘2
Дончев, С. 1961. Птиците на Витоша планина. Изв. На Зоол. инст. с музей, БАН, 10: 59-137
Дончев, С. 1963. Запазване и привличане на полезните и декоративни птици в Народен
парк „Витоша”. Природа и знание, 5: 10-11.
Дончев, С. 1978. Птиците на Витоша. София ,12: 32-33.
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доц. д-р Ценка Часовникарова
Експерт Хищници, дребни бозайници
гл. ас. д-р Христо Димитров, Експерт Бозайници
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.15. ФАУНА
1.15.2. Гръбначни животни
1.15.2.4. Бозайници
1. Степен на проученост
Видовият състав, разпространението и биотопичната привързаност на
бозайниците, обитаващи територията на ПП „Витоша“ са сравнително добре проучени.
Първи сведения за разпространението на бозайниците дава Ковачев (1925), а по-късно
се появяват обобщаващите работи на Г. Марков (1957) за насекомоядните бозайници и
каталогът на Atanassov, Peshev (1963). Съществен принос в проучванията на
разпространението и природозащитния статус на бозайниците има създадената
„Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие“ (1993). „Фауна на
България“ т. 27 „Бозайници“ (2004) обобщава цялата налична информация за
таксономичния статус, синонимиката, общото разпространение, биологията, екологията
и др. характеристики на видовете.
Бозайниците могат да бъдат условно разделени на три групи – прилепи
(Chiroptera), дребни бозайници (Micromammalia) и едри бозайници (Macromammalia).
Разред Прилепи (Chiroptera). Въпреки че прилепите са втория по големина
разред сред бозайниците, прилепната фауна на Витоша не е проучвана системно и
задълбочено. Повече информация е събрана за прилепната фауна от карстовите райони
около селата Боснек, Крапец (сега на дъното на язовир Студена) и Студена, от където
са описани 10 вида прилепи (ПАНДУРСКА 1995; BENDA et al. 2003). В последните години
в резултат на разширяване на изследователската дейност и използването на съвременни
методи за регистрация и анализ на издаваните от прилепите ехолокационни и социални
ултразвуци с ултрaзвукови детектори са описани 18 вида прилепи (ПАНДУРСКА 1995;
BENDA et al. 2003; LANGOUROV et al. 2014
непубликувани данни на Центъра за
изследване и защита на прилепите към НПМ-БАН, непубликувани данни на Лазаров и
др.), което прави 51.5 % от българската прилепна фауна. Това нарежда ПП „Витоша“
след НП „Рила“ (20 вида), НП “Централен Балкан” (22 вида) по отношение на видовото
богатство на прилепната фауна. То е съизмеримо с това на НП „Пирин“ (19 вида).
Описаното до сега видово богатство е по-малко от това на Източни Родопи (25 вида),
Западни Родопи (30 вида), Осогово (21 вида) и Странджа (21 вида).
Дребни бозайници (Micromammalia). На територията на парка са установени 22
вида дребни бозайници от разредите Насекомоядни (Insectivora), Зайцевидни
(Lagomorpha) и Гризачи (Rodentia) (Пешев и др., 2004; Popov, 2007; Попов и др., 2008;
ПУ на ПП „Витоша“, 2004 г.). Съществено влияние върху разпространението на
видовете оказват екологичните градиенти, поради което на територията на парка се
срещат по-студенолюбиви и по-мезофилни видове (Пешев и др., 2004), представители
на т.нар. европейски и евро-сибирски видове.
От сем. Катерицови (Sciuridae) особен интерес представлява видът Европейски
лалугер Spermophilus citellus, поради високия си консеревационен статус. В миналото
Page 912
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
„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.“

многочислени колонии от лалугери са обитавали южните и западни склонове на
планината. Основните местообитания на лалугера на Витоша са били пряко свързани с
традиционно използваните пасища. Има сведения, че през XVIII век на Витоша броят
на домашните животни, извеждани на паша е бил по-голям от 100 000 глави добитък. В
резултат на пашата са съществували големи открити площи с ниска тревна покривка,
които са оптимални местообитания за европейския лалугер. С прекратяването на
пашата повечето от традиционните пасища започват да обрастват с храстова и дървесна
растителност и да се превръщат в непригодни за лалугера местообитания. Днес
подходящите за лалугера местообитания на територията на ПП „Витоша” са
изключително малко на брой и с малка площ. Това е причина за драстичното
намаляване на числеността на вида. Големи колонии лалугери напълно са изчезнали от
сенокосните ливади и пасища над селата Ярлово и Железница. Само за района на
Софийското поле (включително Витоша) е установено, че през 2008 г. лалугерът вече
не се среща в 40% от съществувалите преди 1985 г. местообитания. През 2009 г. на
територията на природния парк са регистрирани колонии на вида в района на м. Накев
камък и района на Асланов рид. Възможно е съществуването и на други малобройни
колонии на лалугер по слабо проучените южни склонове на планината. В рамките на
проект „Състоянието на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) на територията на
ПП “Витоша”“ се извършват дейности, свързани с поддържане в подходящо състояние
на оптималните за вида местообитания територията на м. Накев камък (в близост до х.
Силимица) където съществува лалугерова колония от най-малко 50г. (Пешев 1955).
След прилагането на консервационни мерки (стартиране на косенето на тревната
покривка и почистване от храстово-дървесна растителност на пасището), популацията в
района на м. Накев камък нараства повече от 4,5 пъти (от 9,5 инд/ха на 43инд/ха). След
2013 г. се извършва косене на територии в районна на м. Купените, където се
осъществява реинтродукция на лалугери от избрана колония от кв. Кремиковци. В
резултат на реинтродукцията в близост до адаптационната ограда се установява нова
колония от лалугери, които оцеляват всяка следваща година и имат поколение.
От разред Насекомоядни (Insectivora) територията на парка се обитава от
представители 3 семейства - сем. Таралежи (Erinaceidae), Къртицoви (Talpidae) и
Земеровкови (Soricidae), представени с 8 вида (ПУ ПП „Витоша“, 2004). Европейската
къртица (Talpa europea) е мезофилен вид и в планините достига до 2 700 м н. в. (Пешев,
2004). Обикновената кафявозъбка (Sorex araneus) e широко разпространен вид, като е
доминиращ или субдоминиращ вид сред земеровките, придържа се към местообитания
с по-дебела почвена покривка и постоянна влажност (Popov, 2008). Малката
кафявозъбка (Sorex minutus) е мезофилен вид, обитаващ по-влажни биотопи, един от
най-многочислените видове земеровки в планините (Марков, 1957). Голямата водна
земеровка (Neomys fodiens) се среща по бреговете на планински реки и потоци (Марков,
1957), но в контекста на несигурното ѝ отличаване от малката водна земеровка (N.
anomalus), данните за разпространението ѝ са твърде оскъдни, а за територията на
парка не е съобщавана през последните години. Малката водна земеровка (N. anomalus)
е масов вид и се среща до 2000 м н. в. (Popov, Zidarova, 2008). Белозъбките - голямата
белокоремна (Crocidura leucodon) и малката белозъбка (Crоcidura suaveolens) са видове,
чието детерминиране по външни признаци е затруднено (Пешев и др., 2004). В парка
вероятно е разпространена голямата белокоремна белозъбка, тъй като малката
белозъбка е рядък вид в планините, където са установявани само единични екземпляри.
Зайцевидните (Lagomorpha) са представени в парка от дивият заек (Lepus
capensis), който е убиквист, разпространен навсякъде в България (Пешев и др., 2004).
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Разред Гризачи (Rodentia) е представен с най-много видове - 13, принадлежащи
към 5 семейства - Катерицови (Sciuridae), Сънливцови (Gliridae), Мишкови (Muridae),
Полевкови (Arvicolidae) и Сем. Слепи кучета (Spalacidae). Катерицата (Sciurus vulgaris)
обитава различни типове гори, като в планините достига до горната граница на гората
(Марков, 1962). Видът е съобщаван за Витоша и е изследвана подвидовата му
структура (Wolf, 1940; Niethammer, Bohmann, 1950). Сънливците (Gliridae) - са горски
видове, които обитават различни типове гори (широколистни и смесени) от морското
равнище до горната граница на горите (Пешев и др. , 2004). Обикновеният сънливец
(Glis glis) обитава главно буковите гори в планините (Марков и др., 1978), а
лешниковият сънливец се среща основно в по-високите части на планините и
предпочита гори с богат подлес (Попов и др., 2008). Висока численост има в райони
близо до горната граница на гората и в клековия пояс. Горският сънливец (Dryomys
nitedula) се среща в планините до 1850 м н. в. (Krystufec, Vohralik, 1994; Попов,
непубл.). Семейство Мишкови (Muridae) е представено от изключително пластичният и
доминиращ вид жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis). Вероятно в пооткритите местообитания с обработваеми площи, на по-малка надморска величина, се
среща и неговият морфологичен двойник - обикновената горска мишка (Apodemus
sylvaticus), който е рядък в планините (Часовникарова и др., 2001). Главно в жилища и
постройки на човека се среща и синантропният вид домашна мишка (Mus musculus
domesticus). Полевките (Arvicolidae) са представени от 5 вида - ръждива (горска)
полевка (Clethrionomys glareolus), водна полевка (Arvicola terrestris), подземна полевка
(Microtus (Terricola) subterraneus), обикновена полевка (Microtus arvalis) и снежна
полевка (Chionomys nivalis). Ръждивата горска полевка се среща в иглолистни гори и е
един от най-многочислените видове в нашите планини, където достига до 2000 м н. в.
(Пешев и др., 2004). В планините, в условия на влажен климат, се среща и в
местообитания като каменни реки, скали, сипеи и субалпийски ливади, обрасли със
субалпийска хвойна. По поречието на реките и в открити пространства, като
субалпийски ливади, се среща водната полевка (Arvicola terrestris) (Peshev et al., 2005).
Обикновената полевка (Microtus arvalis) се среща до 2000 м н. в. и преобладава в
средния планински пояс, като над 1600 - 1700 м е доста рядка. Подземната полевка
(Terricola subterraneus) е широко разпространен в планините вид, който заселва почти
всички местообитания. Снежната полевка (Chionomys nivalis) има мозаечно
разпространение главно във високите части на планините. Видът е петрофилен обитава само скални места (каменни реки, сипеи с дълбоки цепнатини, подземни
кухини между камъните с постоянен микроклимат) (Krystufec, Kovacic, 1989).
Надморската височина и ландшафтът имат по-малко значение за разпространението ѝ.
Но тъй като скални разкрития с голяма площ се срещат само на голяма надморска
височина, видът се среща главно над горната граница на гората. Оризищната мишка и
планинското сляпо куче са видове с много ограничено разпространение.
Едри бозайници (Macromammalia). От разред Хищници (Carnivora), семейство
Порови (Mustelidae) е представено от 7 вида, голяма част от които са редки видове с
консервационна значимост. От семейство Коткови (Felidae) на територията на парка се
среща дивата котка (Felis sylvestris), която е сравнително широко разпространен и често
срещащ се вид у нас, но сравнително слабо проучен (Попов и др. 2007; Спиридонов и
др., 2011). Не навсякъде популацията ú е чиста, поради хибридизацията ѝ с домашната
котка, която у нас за сега е около 10 %, (Спасов, 2007). В рамките на проект
„Извършване на проучване чрез фотокапани с цел установяване на находищата на
дивата котка (Felis silvestris) в ПП „Витоша”, по Проект № DIR-5113326-4-98
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„Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” е оценено
разпространението на вида на територията на парка. Средната плътност на дивата котка
в ПП „Витоша” е 0,33 инд./км2, като тя е най-висока в югозападната и западна част на
парка. При тази изчислена средна плътност на дивата котка на територията на ПП
„Витоша” и площта на горските територии в парка следва, че средната екстраполирана
численост за територията на ПП „Витоша“ е около 62 до 80 индивида +/- 10 индивида.
Плътността на дивата котка оценена по същата методика на територията на НП
„Пирин“ е 0,14 инд./км2, т.е два пъти по ниска от тази в ПП „Витоша“. Дивата котка на
територията на ПП „Витоша”, въпреки неравномерното си разпределение (липсва в
северните и е рядка в североизточните части на парка), се отличава с висока плътност
поради редица фактори – обширно покритие с разнообразни гори с добра хранителна
база. На територията на парка дивата котка се придържа в диапазона на 800 до 1400 м,
надморска височина, като разпространението й е относително равномерно. Липсват
регистрации на фотокапани поставени над 1600 м, а между 1400 и 1600 има само
отделни регистрации.
От семейство Кучеви (Canidae) е установено присъствието на лисицата (Vulpes
vulpes), която е обикновен вид и се среща и в по-ниските части на парка. В рамките на
проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове“ в системата на защитените зони от екологична мрежа Натура
2000” е извършено картиране на вълка (Canis lupus) и са представени както известните
находища, така и териториите, представляващи потенциални местообитания на вида.
Определено е и природозащитното състояние на вида по редица показатели. Друг вид,
чието разпространение е детайлно проучено в България (Русков, 1961; Ruskov, Markov,
1974; Spassov, 1990, 2003; Spassov, Spiridonov, 1999; Генов и др., 2005) и картирано на
територията на парка е кафявата мечка (Ursus arctus). През 2008 г. се разработи
национален план за действие за кафявата мечка в България (Спасов и др.,2008), който
представя състоянието на вида в България, екологичните му характеристики, описание
на местообитанията му, динамика на популациите и тяхното управление и др. По
проекта за картиране на Натура видовете за територията на парка е извършена детайлна
оценка на разпространението, потенциалните местообитания и природозащитния
статус на вида на територията на парка. В ПП „Витоша“ е регистрирано присъствието
на индивиди в различни сезони от 550 м.н.в. до горната граница на гората и рядко в
субалпийската зона. Видът обитава вековни, антропогенно не повлияни широколистни
гори, иглолистни гори във високия и среден горски пояс, както и клекови масиви в
субалпийския пояс. Важните за размножаване и хранене местообитания на вида са
предимно в районите с голяма надморска височина, силно пресечен терен и висок
хранителен потенциал. Родилните бърлоги и тези на майките с малки са в непристъпни
места, обикновено около горната граница на гората (между 1000 и 1800 м). Най-често
те са в пещери с дълбочина от 2 до 3 м.
От разред Чифтокопитни (Arthiodactyla) на територията на парка са установени дивата
свиня (Sus scrofa), сърната (Capreolus capreolus), благородният елен (Cervus elaphus) и
дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica). Първите три вида са ловни обекти. Дивата
коза спада към групата на едни от най-добре проучените видове на територията на
парка. През 2006 е разработен „План за действие за дивата коза в България: 2007 –
2016“ (Вълчев и др., 2006), в който детайлно за разработени въпроси, свързани с
таксономията, разпространението, биологията и екологията на вида, посочени са
основните заплахи и лимитиращи фактори, както и природозащитния статус на вида и
са разработени режими и норми за защита и ползване на вида на национално ниво. В
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рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове“ в системата на защитените зони от екологична
мрежа Натура 2000” е извършено картиране на вида на територията на парка. Общата
площ на подходящата в ПП „Витоша” територия за диви кози е над 8000 ха.
Територията с най-добри условия (подходящи места за укритие и отлична хранителна
база) за обитаване от козите е около 4500 ха. Най-предпочитаните местообитания в
територията на дивите кози в ПП „ Витоша” са Алпийските и бореални ерикоидни
съобщества. Други местообитания като Букови гори от типа Luzulo-Fagetu, Силикатни
сипеи от планинския дo снежния пояс, богати на видове картълови съобщества върху
силикатен терен в планините и гори от смесен тип също се обитават от дивите кози на
Витоша. Горите от смесен тип и буковите гори от типа Luzulo-Fagetu се обитават
основно през зимния период, когато козите са принудени да слизат на по-ниска
надморска височина. В рамките на проект „Наблюдение и оценка динамиката на
популацията на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica) в ПП Витоша” е оценена
числеността на вида - 20-22 животни извън адаптационната ограда и 35 животни в
оградата. Определено е разпространението на вида на територията на парка (районите
около изворите на река Струма и Сухото езеро и по- рядко районът над пазачница
„Матница” и Стръмни рид) и е характеризирана биотопичната привързаност. Районите
от субалпийската част на планината са най-предпочитани от козите местообитания.
През лятото и есента това са пасищата, защото там има достатъчно храна и спокойствие
от туристическата преса, а през пролетта, когато снегът още не се е стопил напълно,
двите кози предпочитат скалите и морените, по чиито камъни растат лишеи, а покрай
морените започва да израства млада трева. През зимата дивата коза като цяло се
придържа в близост до границата на гората.
В рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове“ в системата от защитени зони на екологична
мрежа Натура 2000 е направена оценка на природозащитното състояние на 13 вида от
бозайната фауна, срещащи се на територията на парка.
Обобщеният преглед на степента на проученост на бозайната фауна в ПП
„Витоша“ показа, че тя е различна за отделните разреди и видове, което рефлектира и в
степента на задълбоченост при представянето на данните.
2. Описание на използваната при проучването методика
Прилепи (Chiroptera). По време на теренните проучвания като основен метод
бяха използвани регистрацията и анализът на издаваните от прилепите ехолокационни
и социални ултразвуци. Бяха използвани два типа ултрaзвукови детектори - тип
“Pettersson D240 x” и “Tranquility Transect” със записващо устройство “Transcend MP
860”. Географските координати бяха заснемани с помощта на GPS устройство Garmin
eTrex Legend. Получените записи на ехолокационни звуци на прилепи бяха обработени
със специализиран софтуер „Adobe Audition” и „Bat Sound 3.1” for Windows. За целите
на видовото определяне, освен характерната форма на сонограмата
на
ехолокационните звуци на прилепите, бяха измервани следните звукови параметри:
честота с максимална енергия на звука, максимална и минимална честота на звука,
продължителност на звука, интервал между издаваните последователно звуци.
Дребни бозайници (Insectivora, Rodentia, Lagomorpha). Теренната работа
включваше наблюдение и картиране на целевите видове чрез следните основни методи:
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полеви маршрути за регистрация на присъствието на целевите видове маршрутите се обхождат и се отчитат следи от жизнена дейност, имащи значение за
определяне на съответните видове като следи, екскременти, къртичини и др. белези от
жизнената дейност на бозайниците;

улавяне с живоловни капани тип „Шерман“, като където бе възможно се
прилагаше и метода на капано - денонощията за отчитане на относителната численост
на дребните бозайници;

визуално наблюдение.
3. Видово богатство
На територията на ПП „Витоша“ са регистрирани 56 вида бозайници от 6
разреда (фиг.1) - Насекомоядни (Insectivora), Прилепи (Chiroptera), Зайцевидни
(Lagomorpha), Гризачи (Rodentia), Хищници (Carnivora) и Чифтокопитни (Artyodactila).
Това съставлява 59 % от цялата сухоземна бозайна фауна в България. Най-голямо
дялово участие имат видовете от разред Прилепи (33%), следвани от тези на разред
Гризачи (24%), разред Хищници (20%), разред Насекомоядни (14%), разред
Чифтокопитни (7%) и т.н.
Чифтокопитни
(Arthiodactyla)
Хищници
7%
(Carnivora)
20%

Гризачи
(Rodentia)
24%

Насекомоядни
(Insectivora)
14%

Прилепи
(Chiroptera)
33%
Зайцевидни
(Lagomorpha)
2%

Фиг. 1. Дялово участие на видовете от отделните разреди в общия брой видове
бозайници, установени на територията на ПП „Витоша“
Прилепи (Chiroptera). Броят на видовете прилепи, регистрирани на територията
на парка, достигна 18 вида, или почти 58 % от известните видове в България. Те
принадлежат към 2 семейства Rhinolophidae - 3 вида и Vespertilionidae - 15 вида
(Таблица 1). Регистрираните нови видове прилепи за ПП „Витоша“ са: Прилепче на
Натузий (Pipistrellus nathusii), Воден нощник (Myotis daubentonii), Нощник на Натерер
(Myotis nattereri), Ръждив вечерник
(Nyctalus noctula) и Кафяв дългоух прилеп
(Plecotus auritus). От установените видове 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

Page 917
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
„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.“

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).
Консервационният статус на видовете по международното законодателство е
висок. Всички видове са включени в списъците на Eurobats и Приложение II на
Бонската конвенция. В приложение II на Бернската конвенция са включени 15 вида, а в
приложения II и III - 3 вида. В списъка на IUCN в категория VU е включен 1 вид, в
категория NT – 2 вида, а в категория LC – 15 вида. В Директива 92/43 на ЕС,
Приложение II са включени 7 вида. Българското законодателство определя 10 вида,
включени в ЗБР, Приложение III и 8 вида, отнесени към Приложение II. В Червената
книга на България в категория VU са отнесени 3 вида, в категория NT - 4 вида и в LC 11 вида.
Дребни бозайници (Micromammalia). На територията на парка са регистрирани
22 вида дребни бозайници, представители на 3 разреда и 8 семейства (Таблица 2), което
съставлява 69% от дребната бозайна фауна на България. Дяловото участие на видовете
от отделните разреди е както следва: разред Гризачи – 13 вида (59%), разред
Насекомоядни – 8 вида (36%) и разред Зайцевидни – 1 вид (5%). През последните десет
години не са установени изменения във видовия състав на дребните бозайници, което е
индикация за много висока устойчивост на съобществата им на територията на парка.
На територията на парка липсва пространствена диференциация на
съобществата от дребни гризачи. Те имат сходна структура в различните
местообитания, поради сравнително постоянната и равномерна влажност. Факторите,
определящи различията в структурата на съобществата, са главно типът на
растителността (гори/открити местообитания), наличието или отсъствието на водоеми,
а надморската височина има слабо влияние. Подобна структура на съобществата е
характерна за планинските райони.
Едри бозайници (Macromammalia). На територията на парка са регистрирани
16 вида едри бозайници от 2 разреда - Разред Хищници (Carnivora) и Разред
Чифтокопитни (Arthiodactyla) - и 7 семейства, които съставляват 83 % от едрата
бозайна фауна на България (Таблица 2). Дяловото участие на видовете от отделните
семейства в общия брой видове, регистрирани на територията на парка, е както следва:
сем. Порови - 7 вида, сем. Кучеви - 3 вида, сем. Мечкови - 1вид, сем. Коткови - 1вид,
сем. Свиневи - 1вид, сем. Еленови - 2 вида и сем. Кухороги - 1вид.
На територията на парка се размножават почти всички характерни за фауната на
планините хищници и копитни. В резултат на положените усилия от страна на
Дирекцията на парка през последните 10 години и разработването на проекти, свързани
с опазването и възстановяването на местообитанията и популациите на застрашени
видове хищници и копитни (Кафява мечка и Балканска дива коза ) и създаването на
зони на спокойствие за едрите хищници (мечка и вълк) чрез насочване и концентриране
на туристическия поток, популациите на едрите бозайници, които в миналото са били
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изчезнали или в минамална численост, понастоящем се намират в оптимално състояние
или в процес на възстановяване.
Консервационният статус на дребните и едри видове бозайници (без прилепи) е
както следва: в Директива 92/43 на ЕС за местообитанията, Приложения II, IV и V са
включени 11 вида, в Бернска конвенция, Приложение II – 5 вида, а в Приложение III –
22 вида. В червения списък на IUCN (2014.2) в категория VU са включени 2 вида, 1
вид е от категория NT, а 37 вида спадат към категория LC. Според българското
законодателство в ЗБР Приложения II, III и IV са включени 11 вида, а в Червената
книга на България в категория EN – 4 вида, в категория VU – 4 вида и 6 вида са
определени като спадащи към категория NT.
Един вид – Снежната полевка (Chionomys nivalis) е глациален реликт и един вид Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) е балкански ендемит.
4. Ограничения и заплахи
4.1. От естествен характер
Като най-важни ограничения и заплахи с естествен характер за бозайната фауна
могат да бъдат определени глобалните климатични промени, естествените пожари,
ниският репродуктивен потенциал на консервационно значимите видове, тясната
специализация на видовете и малочислеността на популациите, естествените патогени.
Глобалното затопляне като основна тенденция на климатичните промени
определя нарастването на природните катаклизми като засушаване и наводнения,
които променят характера на естествените екосистеми и застрашават съществуването
на биологично разнообразие на бозайната фауна. Наблюдаваното през последното
десетилетие намаляване на валежите и засушаване се отразява неблагоприятно върху
хигрофилните и мезофилни съобщества. Промените в състава на растителната покривка
в посока на увеличаване на площите, заети от по-сухоустойчиви видове, би оказало
изключително неблагоприятно влияние върху видовото разнообразие на бозайниците в
Природния парк. В резултат на глобалното затопляне се наблюдава и нахлуването на
редица инвазивни видове, което представляват заплаха за редица елементи на
автохтонната бозайна фауна и на консервационната значимост на парка. Промяната в
растителните съобщества в субалпийския и алпийския пояс оказва неблагоприятно
въздействие върху редица видове бозайници. Влошени са възможностите за
размножаване и на някои видове, свързани с тревисти терени. Промените в климата са
естествена заплаха с потенциално високо значение.
Естествените пожари съществуват като опасност за парка и исторически е имало
такива на днешната му територия. Конкретното им влияние върху биологичното
разнообразие на територията на Парка е непознато. Поради начина си на придвижване
всички бозайници са силно уязвими при възникване на пожари. Значението на тази
естествена заплаха може да се определи като непроучено.
Ниският репродуктивен потенциал, тясната специализация на видовете и
малочисленост на популациите могат да бъдат определени като естествени заплахи с
високо до критично за някои видове бозайници значение – например европейския
лалугер. Някои видове имат ограничен размножителен потенциал и по естествени
причини са с малочислени популации, поради което са силно уязвими от човешко
въздействие. Такива са редица видове прилепи и мечката. От видовете, приспособени
към обитаване на места със строго специфични характеристики, най-характерни са
реликтните и ендемични видове, като снежната полевка и дивата коза, както и
лешниковият сънливец, дивата котка и златката.
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Като ниска степен на заплаха може да бъде определено влиянието на
естествените патогени (екто - и ендопаразити, инфекциозни агенти и др.), които имат
значение за стабилността на популациите, особено при консервационно значимите
видове с ниска численост и водят до увеличаване степен на уязвимост на редица
популации на бозайници на територията на парка (дива коза).
Друга съществена заплаха за запазване на биоразнообразието на бозайната
фауна в Парка е т.н. генетична ерозия - внасяне или нахлуване на неместни видове
бозайници. При животните в парка от хибридизация са застрашени потенциално
дивата котка и вълкът.
4.2. От антропогенен характер
Основни ограничения и заплахи, оказващи влияние върху бозайната фауна в
Парка са нарушаването на структурата, състава и функционирането на естествените
екосистеми поради антропогенната фрагментация на местообитанията, навлизането на
алохтонни видове и редукция на автохтонните видове поради промяна в условията на
средата. Незаконният лов, избиването на животни, предизвиканите от човека пожари,
използването на химични и биологични препарати, навлизането на МПС на
територията на парка и замърсяването с битови отпадъци намаляват възможностите за
съхраняване на консервационната значимост на парка.
Бракониерството едри бозайници (дива коза, благороден елен, сърна, дива
свиня) във високите части на Парка и избиване на неловни животни (най-често
прилепи) имат силно негативно въздействие върху популациите на тези видове. По
правило тези дейности не са свързани с шум или друго демонстриране и остават трудни
за идентифициране, но същевременно са изключително опасни, тъй като са свързани с
отнемане на най-редките и с най-висока консервационна значимост елементи на
биоразнообразието на парка.
Повишеният туристически натиск и нерегулираното разпределение на
туристическия поток водят до струпвания и движението на хора и автомобили,
свързани с висока степен на безпокойство за животните. Това е един от най-значимите
застрашаващи фактори, тъй като проявленията му са установени почти на цялата
територия на парка и тъй като засяга животни с висока консервационна значимост.
Животните биват прогонени от подходящите за съществуването им места, намалява
броя и площта на т.н. “тихи зони”.
Използването на химически и биологични препарати макар и слабо оказва
влияние върху видовете от бозайната фауна в Парка. На територията на парка, макар и
ограничено, се използват торове, перилни и други химически препарати. Това е
концентрирано около местата на струпване на обекти от социалната инфраструктура.
Нерегулираното
навлизане на МПС също има съществено значение.
Автомобилният поток е интензивен в зоните в близост до туристическите центрове.
Навлиза се с леки автомобили, МПС с повишена проходимост, мотоциклети.
Нерегулираното движение на МПС в парка преди всичко е свързано с безпокойство на
чувствителните видове животни. Най-сериозно застрашени от този фактор са мечката,
вълка и другите хищници, едрите копитни. Непряко нерегулирания достъп до
територията на парка благоприятства бракониерството.
Ски-туризмът и други дейности, свързани с фрагментацията на естествените
местообитания, оказват негативен ефект върху бозайната фауната и могат значително
да променят структурата на съобществата, най-вече на дребните бозайници.
Фрагментацията е свързана с редуциране на площта и влошаване качествата на
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подходящите за тях микроместообитания. Допълнително негативно влияние оказват
между- и вътревидовата конкуренция, както и пресата на хищници в екотонната зона на
фрагментите.
4.3. Заплахи и негативни фактори за консервационно значими видове
Прилепи. Заплахите с пряко въздействие върху прилепната фауна, водещи до
директното и унищожаване са следните:
 Замърсяване с органични отпадъци – такова замърсяване се наблюдава
при посещението на групи хора в пещерите в Боснешкия карстов район.
 Замърсяване с неорганични отпадъци и химически вещества - в почти
всички пещери се забелязват корозирали останки от използвани батерии,
отработен карбид, корозирали консервени кутии, пластмасови бутилки, стари
батерии съдържащи тежки метали и отделящи отровни метални оксиди при
корозията си и др. Откриват се и следи от перилни препарат, инсектициди,
препарати за растителна защита, моторни масла и др., които могат да доведат
или водят до унищожаването на подземната фауна Много опасна е
промяната на пещерната среда с попадането в нея на вещества от такива
отпадъци, които са директни отрови за пещерните обитатели или променят
химичните параметри на средата, към които те са специализирани.
 Драстично изкуствено понижаване или повишаване на водното ниво колебанието на нивото на подземните реки и на дебита на карстовите извори
е характерно за различните сезони на годината и обикновено подземните
животни са адаптирани към сезонните промени на водното ниво, но
постоянните или временни драстични промени на водното ниво в следствие
на каптиране или изпомпване на подземни води могат да се отразят
изключително негативно на пещерната фауна.
 Унищожаване или промяна на пещерната среда в следствие
разрушаване и засипване на пещерните галерии, теченията на
подземните реки и др. - входовете на някои пещери се намират практически
в границите на съществуващи пътни артерии или в непосредствена близост
до тях и би трябвало да се избегне унищожаването или засипването на
входове или галерии при изкопни работи или при насипване на пътна
настилка или банкет.
Непреки заплахи, оказващи влияние върху пещерната фауна са:
 Безпокойство - масовите посещения и практиката за водене на начинаещи
курсисти пещерняци в пещерите през зимата, могат да доведат до събуждане
на прилепите и от там до затрудняване на презимуването им, като краен
резултат би се стигнало до окончателното напускане на обекта в който има
безпокойство.
 Промени в пещерния микроклимат - примери за подбни влияния има от
практиката с благоустроени пещери, в които отварянето на изкуствени
входове често води до осушването 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. В карстовите райони на
ПП „Витоша“ такъв пример е опита за отваряне на изкуствен вход на пещера
Духлата.
Дребни и едри бозайници.
 Дива коза. Заплахите, които оказват негативно влияние за развитието на
популацията на дивата коза на територията на ПП „Витоша“ са:
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хищничество, бракониерство, туристическа преса и събирачи на
боровинки и билки, както и развитието на болести. Съществен проблем
за популацията на Витоша представляват скитащите кучета. Наличието в
близост на два големи града - София и Перник, както и на множество помалки населени места са предпоставка, обуславяща все по-голямата
инвазия на глутници скитащи кучета към високите части на Витоша.
Бракониерството е основна потенциална заплаха за благополучието на
вида. Интереса към „новия” за Витоша вид е много вероятно да
провокира опити за незаконен отстрел. Туристическата преса се усеща
предимно от север, където са разположени повечето хижи и спортни
съоръжения, но през последните години се забелязва тенденция към
увеличаване броя на туристите от южната страна, където е и
аклиматизационното заграждение, още по-голям е проблемът през юли и
август, когато се появяват събирачите на боровинки и билки. През този
период дивите кози често са безпокоени и принудени да напуснат
обичайни за тях места за паша и почивка.
Дива котка. Хибридизацията с подивели домашни котки – вероятно поне
10 % от популацията е от фенотипно проявени хибриди е найзначителната заплаха за вида. Интензивните сечи в старите гори и
модернизацията в селското стопанство през последните 50 години също
ограничават оптималните местообитания на вида. Ловът (безпокойство) и
бракониерството, също водят до фрагментиране на локалните популации.
Инциденти по пътищата са съществен фактор, увеличаващ смъртността –
дива котка е едно от най-често срещащите се прегазени животни. Не на
последно място влияние оказва и пресата на чакала в равнините и
подивелите кучета.
Европейски лалугер. Подходящите за лалугера местообитания на
територията на ПП „Витоша” са изключително малко на брой и с малка
площ. Количеството на коситбата и липсата на паша от достатъчно
селскостопански животни води до появата на висок тревостой в
планинските ливади, което ги прави непригодни за обитаване от лалугера.
Немаловажен проблем е самозалесяването на боровите култури.
Кафява мечка. Събирателството и организираният туризъм и сечите са
основните въздействащи на вида човешки дейности. Качеството на
местообитанията е намаляло предимно в районите с концентрация на
туристическа и рекреационна дейност.
Вълк. Вълкът е световно застрашен вид и зоната на Парка е с висока
степен на защита, което налага необходимостта от запазване на нивото на
контрол с оглед съхраняване на качествените местообитания за вида
особено в районите с интензивна туристическа дейност.
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Приложение 2
Таблица 1. Природозащитен статут на видовете прилепи, установени в ПП „Витоша”
Вид

1
2
3

4
5
6
7

Директива
92/43 ЕС

Сем. Rhinolophidae
Малък подковонос - Rhinolophus
hipposideros (Bechstein, 1800)

Прил. ІІ, ІV

Голям подковонос - Rhinolophus
ferrumequinum (Schreber, 1774)

Прил. ІІ, ІV

Южен подковонос - Rhinolophus
euryale (Blasius, 1853
Сем. Vespertilionidae
Кафяво прилепче - Pipistrellus
pipistrellus (Schreber, 1774)
Прилепче на Натузий Pipistrellus nathusii (Keyserling &
Blasius, 1839)
Прилепче на Сави - Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)
Сив дългоух прилеп Plecotus
austriacus (Fischer, 1829)

8

Кафяв дългоух прилеп Plecotus
auritus (Linnaeus, 1758)

9

Остроух нощник
Myotis blythii (Tomes, 1857)

Прил. ІІ, ІV

Прил. ІІ, ІV

Червена
книга на
България

IUCN
2014.2

Бернска
конвенция

Бонска
EURO
ЗБР
конвенция BATS

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Уязвим (VU)

Почти застрашен
(NT)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Слабо
засегнат (LC)

Слабо засегнат
(LC)

Прил. II, ІІI

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Слабо
засегнат (LC)

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Слабо
засегнат (LC)
Слабо
засегнат (LC)
Почти
застрашен
(NT)
Почти
застрашен

Слабо засегнат
(LC)
Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Слабо
засегнат (LC)
Почти
застрашен
(NT)
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10

Голям нощник–
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Прил. ІІ, ІV

Воден нощник
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Нощник на Натерер - Myotis
12
nattereri (Kuhl, 1817)
11

(NT)
Почти
застрашен
(NT)
Слабо
засегнат (LC)
Слабо
засегнат (LC)

13

Мустакат нощник–
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

14

Дългопръст нощник
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

15

Двуцветен прилеп Vespertilio
murinus (Linnaeus, 1758)

Слабо
засегнат (LC)

Полунощен прилеп Eptesicus
16
serotinus (Schreber, 1774)

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат (LC)

Пещерен дългокрил прилеп
17 Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)

Прил.II, IV

Прил.II, IV

Ръждив вечерник
18
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Уязвим
(VU)

Уязвим
(VU)
Слабо
засегнат (LC)

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Прил. II, III

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Почти застрашен
(NT)

Прил. II, III

Прил. ІІ

да

Прил. 2 и 3

Слабо засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил. 3

Слабо засегнат
(LC)
Слабо засегнат
(LC)
Слабо засегнат
(LC)
Уязвим
(VU)
Слабо засегнат
(LC)
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Таблица 2. Природозащитен статут на видовете бозайници (без прилепи), установени в ПП „Витоша”
№

Българско име

1.

Източноевропейски
таралеж

2. Къртица
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Голяма (обикновена)
кафявозъбка
Малка кафявозъбка
Голяма водна земеровка
Малка водна земеровка
Голяма белозъбка
Малка белозъбка

9. Див заек
10. Катерица
11. Европейски лалугер
12. Горски сънливец
13. Обикновен сънливец

Латинско име

ЗБР

ЗЛ

ЧК

Разред Насекомоядни (Insectivora / Soricomorpha)
Сем. Таралежи (Erinaceidae)
Erinaceus concolor
(Martin, 1838)
Сем. Къртицoви (Talpidae)
Talpa europea (Linnaeus, 1758)
Сем. Земеровкови (Soricidae)
Sorex araneus (Linnaeus, 1758)

Червен
списък
IUCN

БЕРН

92/43

CITES

LC
III
LC

III

Sorex minutus (Linnaeus, 1766)
LC
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
LC
Neomys anomalus (Cabrera, 1907)
LC
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
LC
Crocidura suaveolens(Pallas, 1811)
LC
Разред Зайцевидни (Lagomorpha) / сем. Зайцови (Leporidae)
Lepus capensis (Linnaeus, 1758)
+
NT
LC
Разред Гризачи (Rodentia)
Сем. Катерицови (Sciuridae)
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)
+
NT
LC
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) II,III
VU
VU
Сем. Сънливцови (Gliridae)
Dryomys nitedula (Pallas, 1778)
II
NT
LC
Glis glis (Linnaeus, 1766)
LC

III
III
III
III
III
III

III
II
III
III
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14. Лешников сънливец
15. Оризищна мишка
16. Жълтогърла горска мишка
17. Ръждива горска полевка
18. Водна полевка
19. Oбикновена полевка
20. Подземна полевка
21. Снежна полевка
22. Планинско сляпо куче

23. Видра
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Язовец
Невестулка
Черен пор
Пъстър пор
Белка
Златка

30. Лисица
31. Европейски вълк

Muscardinus avellanarius
II, III
(Linnaeus, 1766)
Сем. Мишкови (Muridae)
Micromys minutus(Pallas, 1771)
Sylvaemus flavicollis (Melchior, 1834)
Сем. Полевкови (Arvicolidae)
Myodes glareolus (Schreber, 1780)
Arvicola amphibius
(terrestris)(Linnaeus, 1758)
Мicrotus ex gr. arvalis (Pallas,1778)
Microtus subterraneus
(de Selys-Longchamps, 1836)
Chionomys nivalis (Martins, 1842)
Сем. Слепи кучета (Spalacidae)
Nannospalax (Spalax)leucodon
(Nordman, 1840)
Разред Хищници (Carnivora)
Сем. Порови (Mustelidae)
Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Мeles meles (Linneaus, 1758)
Мustela nivalis (Linnaeus, 1766)
III
Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
IV
Vormela peregusna (Güldenstädt, 1770)
II,III
Martes foina (Erxleben,1777)
Martes martes (Linaeus, 1758)
II, III
Сем. Кучеви (Canidae)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Canis lupus (Linnaeus, 1758)
II,IV

NT

LC

NT

LC
LC

III

IV

LC
LC
LC
LC
NT

LC

III

DD

VU

NT

II

II, IV

III
III
III
III
III
III

V
II,IV

EN

LC
LC
LC
VU
LC
LC

VU

LC
LC

II

II,IV, V

+

VU
+

+
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32. Кафява мечка
33. Дива котка

34. Дива свиня
35. Благороден елен
36. Сърна
37. Балканска дива коза

Сем. Мечкови (Ursidae)
Ursus arctus (Linnaeus, 1758)
II,III
Сем. Коткови (Felidae)
III,
Felis silvestris (Schreber, 1777)
IV
Разред Чифтокопитни (Arthiodactyla)
Сем. Свиневи (Suidae)
Sus scrofa (Linnaeus, 1758)
+
Сем. Еленови (Cervidae)
Cervus elaphus ( Linnaeus, 1758)
+
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
+
Сем. Кухороги (Bovidae)
Rupicarpa rupicarpa balcanica,
II, III,
(Linnaeus, 1758)
IV

EN

LC

II

II, IV

II

EN

LC

II

IV

II

LC

EN

LC
LC

III
III

LC

III
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Ваня Бижева, експерт Връзки с обществеността
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.16. ПОЛЗВАНЕ
АСПЕКТИ

НА

ТЕРИТОРИЯТА

И

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ

1.16.1 Население и демографска характеристика
1. Демографски ресурси
Демографските характеристики и оценките за демографското състояние на
общините и населените места попадащи и граничещи с ПП „Витоша” са основани на
следните показатели: брой на населението; естествен и механичен прираст, възрастова,
образователна и етническа структура. За дефиниране на количествени тенденции в
демографското развитие на прилежащата територия около ПП „Витоша” са проследени
демографските процеси от 2011,2012,2013. . Използвани са данни на НСИ. В подножието
на Витоша са разположени 12 населени места, 4 квартала на гр.София и над 30 вилни
зони. Единствените населени места, които попадат на територията на парка са
с.Чуйпетлово и части от вилни зони от землището на с.Бистрица, с.Владая, кв.Бояна.
Като прилежащи територии се разглеждат четирите общини в чиито граници попада ПП
Витоша. Община София, община Перник, Радомир и Самоков и данните за тях за
изложени по-долу поотделно.
1.1.Количествени параметри на населението
София

По данни на Националния статистически институт (НСИ) към 01.02.2011г.
населението на Столична община е 1 291 591 човека, което представлява 17,5% от
населението на страната. Нарастването е равно на 110 989 души. Броят на родените деца
нараства –от 10 963 деца през 2004 г стига до 13742 д. Независимо от това естественият
прираст е отрицателен , макар е с малко изражение -1,1% за 2011., докато механичният
прираст нараства и е 7,7% или 9 618 новозаселили се. Формира се положителен общ
прираст , който през 2011 г. е 9 648 души. Прогнозата на НСИ визира запазване на
установилата се тенденция за увеличаване на населението в СО и намаляване в Софийска
област – зоната на активно влияние на Столицата. Очевидно е необходима спешна много
по-активна регионална политика на държавно ниво.
Перник
По данни към края на 2012 г., населението на община Перник, в която влизат 24
населени места (2 града – Перник и Батановци и 22 села), е 95 038 души, което
представлява близо 73% от населението на цялата Пернишка област.
Демографските процеси в община Перник отразяват негативните демографски процеси,
характерни за цялата страна. Намалява броят на родените деца, достигайки до 736 през
2012 г. За сравнение, през 2009 г. са родени 829 деца, а намалението е с около 11%.
Нараства броя на починалите лица като за 2012 г. техният брой е 1 509. През 2009 г. те са
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били 1 118, като нарастването е с цели 35%. Механичният прираст също е отрицателен през 2012 заселените са 855, а изселените са 1189.
Естественият прираст е отрицателен, нараствайки от -289 през 2009 до -773 през 2012 г.
години.
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. По данни на НСИ за 2013 г.
показват, че в община Самоков са родени 339 деца, което сравнено с 2007 г. бележи
намаление с 14,39 %. Нивото на смъртност е значително по-високо от това на
раждаемостта и достига до 16,2 % през 2013 г. и съответно като в края на периода, през
2013 г. коефициентът на естествен прираст е с най-неблагоприятна стойност. – той е
отрицателен – 7,7 %, а в абсолютен брой през 2013 г. е 285 души.
Според данните от НСИ, отразяващи механичното движение на населението през 2013 г.
са се изселили 480 души, а са се заселили 397 души.
Радомир
По данни от преброяването през 2011 г. 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. В общината се наблюдава трайна тенденция на отрицателен естествен
прираст през последните години. През 2011 година естественият прираст е отрицателен.

1.2 Качествена характеристика на населението
Възрастова структура на населението
София
Структурата на населението на София по възраст е:
• население от 0 до 14г. – 159 240 д. – 12,3%
• население от 15 до 64г. – 930 723 д. - 72,1%
• население на 65 и повече – 201 628 д. - 15,6%
Към 01.02.2011 г. населението в трудоспособна възраст (18-64) е 859390 д. (66,5%)
Перник
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В община Перник най-голям е делът на лицата във възрастова група 30-49 г. –
съответно 28 318 души или 29,8% от населението на общината, а на следващо място е
групата между 50-64 г. – 22 382 лица или 23,6%. По данни на НСА от 2011 г

Радомир
Съществува тенденция за намаляване на населението по основни възрастови групи,
особено между 7 -18 години – групата е 0-9 наброява 1463 души; от 10-19 – 1657; от 2029 е 2215; от 30-39 е 2479; от 40-40 е 3010; от 50-59 е 3079; от 60-69 е 3134 и наймногобройна е групата на хората над 70 г.
София

Образователната структура на населението

Данните от преброяването през 2011 г. показват също, че населението с висше
образование е с най-висок относителен дял, който достига 34,5% от населението на
общината. Абсолютното увеличение за периода 2001 – 2011 г. е равно на 125220 ч.
Групата население със средно образование през 2011 г. запазва нивото от 2001 г.. –
42,0%. Неграмотните в общината през 2011 г. са 3263 ч. (0,3%), от тях 1315 ч. (40%) са от
ромското население. Тази етническа група от 18284 ч. е с най-неблагоприятна
образователна структура. От нея само 163 ч. (0,9%) са с висше образование, със средно
образование 2018 (11,0%), с основно 6370 (35%) и начално образование 5723 ч. (31,3%).
Перник

16,5% от населението е с висше
образование, преобладава делът на
населението със средно образование 52,
6 %., висок дял на нискоквалифицирано
население -21,% и начално или никакво
образование-16,5 %. По-голямата живеят
в градовете на общината инай-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.

Самоков
Лицата с висше образование в общината са – 4 344 души и представляват 12,21 %, със
средно – 15 827 души или 44 % . Висок е процентът над 30 % на жителите с основно,
по-ниско или без образование. С основно образование са 9 460 или 26,59 %, с начално
– 3 661 или 10,25% и незавършили начално са 1 775 души или 4,99 % и такива, които
никога не са посещавали училище – 421 или 1,18 %.
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Радомир
Преобладава населението със средно образование, но делът на хората с недостатъчна
квалификация е висок .

Етническа структура
София
Българска етническа група представлява 96,4% от общото население, ромска
1,6% и турска 0,6%.
Перник
Населението на община Перник е със смесен етнически състав. По данни на НСИ от
преброяването през 2011 г., то наброява 91 246 бр. души, от които: 88 831 лица с
българска принадлежност; 1 781 лица с ромска принадлежност; 176 лица с турска
принадлежност; 208 лица с друга принадлежност; 250 лица не се самоопределят.
Самоков
По данни от преброяването от 2011 г. като българи са се определили 29 835 души, което
съставлява 78,33 %. От ромската етническа група са се самоопределили 5 153 души, което
е 13,53 %, а от турската – 70 души или около 0,18 %. Броят на лицата, които не са се
самоопределили е 965 или 2,53 %. Двадесет села от общината са с население изцяло от
българската етническа група. Ромското население е съсредоточено в пределите на гр.
Самоков, където то наброява 4 768 души и в селата Ковачевци – 224, Марица – 190 и
Поповяне – 57. Турската етническа група е почти изцялосъсредоточена в гр. Самоков.
Радомир
Най-многобройната етническа общност в Община Радомир е българската –
94,3% или 18 487 души. Ромският етнос е вторият по численост в Общината – 4,55%
или 893 души са се определили като роми към 02.2011г. Третата по численост етническа
група на територията на Общината е турската – 0,17% или 34 души, като близък брой – 30
души (0,16%) се определят като принадлежащи към друга етническа група.
2. Пазар на работната сила
Заетост на населението
Столична община
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По данни от преброяването на населението през 2011 г. са регистрирани 609 922 души
заети на възраст от 15-64 г. От групата на икономически активните лица, заетите са
609922 или 91,7%, а безработните са 55553 д. Или 8,3%.
Перник
Броят на заетите лица в община Перник за 2011 г. се равнява на 21 628 души, но се
наблюдава намаляване. За периода 2009 г. – 2011 има намаление на заетите с с 1 737
души или 7,4%. По данни на НСИ. Работната сила (реално заетите и безработните лица)
наброява 39 591 души.
Самоков
В община Самоков населението във възрастовия диапазон от 15 до 64 години за 2013 г. е
23 647 души, като 17 711 от тях живеят в гр. Самоков и 5 936 в другите населени места в
общината. 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 %
Радомир
Основната чат от населението е в трудоспособна възраст – 57,34% от общото население на
Община Радомир, като разпределено по пол, 63,39% от мъжете са в трудоспособна
възраст, а 51,46% е процента от жените в трудоспособна възраст.
Секторна структура на заетостта
София
Първичен сектор ( Селско, ловно, горско и рибно стопанство) - 4089 д. (0,6%)
Вторичен сектор ( Добивна промишленост, Преработваща промишленост, Производство и
разпределение на електроенергия, газ и вода , Строителство - 150875 д. (22,8%)
Третичен сектор
Други дейности, обслужващи обществото и
Личността ( Търговия и услуги , туризъм, транспорт, образование, финанси,
здравеопазване) - 507247 д. (76,6%)
Перник
Най-много лица са заети в сектора на услугите и търговията – 19%, в добивната
промишленост са заети - 14,2 %.
Самоков
В структурата на заетостта през 2012 г. най-голям дял заемат дейностите „Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети” - 23,21 % и „Хотелиерство и ресторантьорство” 22,50 %, следвани от “Добивна промишленост” - 18,96 % и „Образование”- 8,36 %. В
периода 2008 - 2012 г. най- динамично развиващите се сектори по отношение на заетостта
са “Хотелиерство и ресторантьорство” (11,05 %), “ Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети” (34,17 %). От посочените сектори само “Хотелиерство и ресторантьорство”
има относително висок дял в регионалната заетост, като създава 22,50 % от работните
места.
Радомир
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Заетите лица в община Радомир са общо 6 064 през 2011 по данни на НСА. Най-много
заети и наети лица се наблюдават в сектора индустрия, а най-малко в сектора селско
стопанство
По данни на НСИ, 2012 г. по отношение на броя на заетите в туризма и през 2012 г. на
национално ниво се потвърждава и запазва водещото място на Югозападен район, който
от 35% се покачва на 43% по разпределение на заетите в сектор „Туризъм“, в този район
попада и ПП „Витоша”. Следва Южен централен (без промяна със 17%). Намалява броят
на заетите в районите Югоизточен (-5%), Североизточен (-3%), без промяна остават
районите на планиране Северозападен и Северен централен. Трите района Югозападен,
Южен централен и Югоизточен концентрират 73% (спрямо 70% през 2011 г.) от заетите в
сектор „Туризъм”.
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Проучена е и професионалната структура на заетите, които пряко участват в създаването
на туристически продукт на територията на ПП „Витоша”. Анализът на основните
работни места, показва колко вида професии се упражняват в туризма, свързан в ПП „
Витоша” и относителния дял на заетите в различните професии, които участват в
осъществяването на туристическото обслужване.
Проучването е направено
с
комбинирана методика: пряка анкета и данни от деклрации за осигуряване на броя на
заетите в предприятията.
•

Заети в ресторантьорството – около 95 души от всички работещи в туризма на
територията на ПП „Витоша” работят в ресторантьорството - кухненски (кулинарни)
работници, доставчици на хранителни продукти, майстор-готвачи, хигиенисти,
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електротехници, сервитьорите и барманите пряко осъществяват туристическото
обслужване.
•

Заети в хотелиерството/хижарства – 70 души от кадрите, включва камериерски
персонал и администратори, които представляват най-многобройна част от персонала
в хотелиерството.

•

Заети в туроператорската дейност и турагентската дейност, които предлагат
продукт, който се осъществява пряко на територията на ПП „Витоша” – около 200 от
работещите. Към тях се отнасят организатор на туристически пътувания ( ски учители,
планински водачи, аниматори,) екскурзоводи, туроператор, туристически агент

•

Заети в специализирания (вътрешен) туристически транспорт - около 100 са заети
в поддръжка на лифтове, обслужващи специализирани туристически автобуси за
екскурзии, монтьори и поддържащ персонал на транспортния парк.

Данните показват много ниска интензивност на сектора на територията на ПП „Витоша”,
което се обяснява с
остарялата база – хотели и ресторатни, остаряла спортна
инфраструктура, която не е в състояние на генерира клъстер от съпътстващи услуги за
разположените на територията на парка туристически обекти. Вероятно по тази причина
преобладават туристическите продукти без нощувка, а 60 % от посетителите на парка
сами организират отдиха си.
Безработица
София
През 2011 г. средно годишният брой на регистрираните безработни достига 22454 чов.
(5,9%) (от тях 3262 ч. на възраст до 29 год.).
Перник
Безработицата в община Перник е 10,8%, което е под средните за страната над 11,2% като
една от причините е близостта до гр. София. Независимо от това обаче, броя на
безработните в общината се увеличава. Безработните лица в неравностойно положение в
община Перник са около 25% от всички, като най-висок дял представляват лицата от 1829 и хората с без или с много ниско образование

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
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безработни лица с регистрация над 1 година. Към 31.12.2013 г. безработните лица с
начално или по-ниско образование са 1133 души.
Радомир
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник, равнището на безработица в
Община Радомир е устойчиво по-високо от равнището в областта за периода 2008 2012г. Общият брой безработни лица в Община Радомир е 1 130 към 31.12.2012 г., към
2011 г. той е 1 101. Най- много от безработните лица принадлежат на възрастовата
група над 55 г, следвани от групата на 50 - 54 годишните лица, а най-малко от тях са в
групата до 19 г.
Доходи
София
Средната заплата на населението от Столична община нараства през последните години,
като надвишава средната заплата за страната: 2007 г. – 5141 лв.; 2008 г. – 9054 лв. ; 2010
г. – 10547 лв. ; 2011 г. - 11249 лв.
Перник
Средномесечната заплата в общината нараства от 5729 през 2009 достига до 6189 лв през
2011 по данни на НСИ. Средномесечната пенсия е 321 лв през 2012
Самоков
Средният общ доход за 2012 г. е 6 194 лева, като в частния сектор той е 5 764 лв., а в
обществения сектор е 7 430 лв. Динамиката за периода от 2008 до 2012 г. е към увеличение
с 27,14 %. За 2012 г. отраслите с най-голямо възнаграждение са: Търговия,образование,
култура, спорт и развлечение.
Радомир
Средната работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в Област
Перник е значително по-ниска от средната за страната. Тази тенденция се отчита както в
абсолютно изражение, така и на база на темповете на растеж. Средната годишна работна
заплата в общината до 6123 лв.
3. Туризъм в прилежащи територии
Капацитета на легловата база на средствата за подслон (СП) и на местата за
настаняване (МН)
Столична община
По данни на ОП „Туристическо обслужване” С.2012 г.
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През последните четири години привлекателни за инвестиране в туристическия
бизнес и изграждане на нови средства за подслон (основно хотели от по-висока категория 4 и 5 звезди) са централните части на столичния град и някои от входно-изходните
транспортно-комуникационни трасета („Цариградско шосе”, бул. „Цар Борис ІІІ”, бул.
„Брюксел” – в района на летище София” и др.). Прави впечатление все още слабо
изразения инвестиционен интерес за инвестиране в нова леглова база в Природен парк
„Витоша”(в съответствие с Плана за управление на парка). Преодоляването на този
недостатък е обект на внимание в предложения от група съветници от Столичния
общински съвет „Доклад за състоянието и изготвяне на стратегия за развитието на туризма
в ПП „Витоша”. В този документ за комплексното използване на потенциалите
и ресурсите на ПП „Витоша” се предлагат и мероприятия и дейности, свързани с развитие
на: - туристическите дейности на територията на планината;
- съществуващите спортно-атракционни дейности на територията на парка.
Перник
На територията на общината функционират 2 тризвезддни хотела и 3 категоризирани
къщи за гости.
Самоков
Общата леглова база през 2013 г. в общината е 8050 легла, като те са се увеличили спрямо
2010 г. с 250 легла. Обектите за подслон са общо 54, от които: 1 хотел е с 4 звезди, 10 са
с 3 звезди, 31 обекта са с две звезди и 12 обекта са с една звезда
Радомир
Местата за настаняване на туристи са ограничени - два хотела, две туристически
хижи, три къщи за гости. Общият брой легла е 201, разпределени в 79 стаи. Обектите за
настаняване са с категория 1 - 2 звезди или два еделвайса. Реализираните нощувки за 2012
г са 2993 броя.
Места за хранене
Столична община
По данни на ОП “Туристическо обслужване” към 2011 г. мрежата от този тип обслужващи
обекти включва: ресторанти – 921 бр. с общ капацитет 100215 места на открито и закрито;
заведения за бързо обслужване – 1434 бр. с общ капацитет – 15258 места; питейни
заведения – 1204 бр. и общ капацитет – 57353 места; кафе - сладкарници – 1245 бр. и общ
капацитет – 56647 места; барове – 322 бр. и общ капацитет – 26059 места
За периода 2009 -2011 г. се наблюдава тенденция на нарастване на броя на заведенията за
хранене и развлечения. При различните видове обекти това нарастване е от около 26%
(ресторанти) до малко над 50% (заведенията за бързо хранене). По отношение на
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категорията на заведенията за хранене и развлечение с най-висок относителен дял са тези с
1 звезда.
Инвестиционните действия следва да отчитат и потребността от изграждане на
инфраструктура за туристически атракции, която в момента е твърде недостатъчна в
Столична община и конкретно в гр. София

Перник
Категоризираните заведения за хранене са 528, като от тях 315 кафе аперитива, 31
ресторанта, 13 механи, 40 кафе-сладкарници, 8 пицарии, 27 бързи закуски и др. както и
развлекателни заведения “Че Гевара”, “Дупката”, “Струма” и др.
Реномираните ресторанти “Казабланка”, “Лео” и “Секвоя” предлагат приятна обстановка,
отлично обслужване и кухня, която би задоволила и най-изискания вкус.
Самоков
По данни на Туристически информационен център към 2011 г. мрежата от този
тип обслужващи обекти включва: 21 заведения за бързо обслужване; 10 кафе сладкарници
и 11 ресторанта.
Радомир
Категоризираните заведения за хранене са 2 ресторант, 5 заведения за бързо хранене, 11
кафе-сладкарници.
Туристическите услуги, които се осъществяват на територията на парка:
 Зимен туризически продукт: ски туризъм за деца и възрастни
 Планински пешеходен туризъм: за деца и възрастни
 Алпинизъм
 Екотуризъм, свързан с презентиране на културното и природно богатство на Витоша,
който е съсредоточен в информационните центрове
На територията на парка не се предлага:
 културен туризъм, свързан с наследство, занаяти, бит , сувенирни центрове
 Кулинарен туризъм, свързан с с презентиране на местни кулинарни традиции и/или
дегустация на местни продукт
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соц. доц. д-р Мариана Драганова
Ключов експерт Културно наследство и социално-икономически аспекти

КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
АСПЕКТИ
1.16.4. Селско стопанство
Обща характеристика
По-голямата част от Витоша е заета от територии на горския фонд, но в парка попада и
територия/земи, свързани със селското стопанство. В някои от землищата съотношението
между двата фонда е едно към едно (с. Ярлово), в други горският фонд заема почти цялата
територия (с. Рударци и кв. Симеоново).
При актуализацията на територията на парка на План’1, през 2015 г. се установи, че общата
площ свързана със селското стопанство и начин на трайно ползване в ПП „Витоша” е
3528,6 ха или 13,02% от цялата територия. От тях най-голяма площ заемат пасищата
(1323,5 ха), по-голяма част от които са високопланински пасища, следвани от орната земя
(нивите) - 1048,1 ха. Естествените ливади са 435,7 ха. Изоставени естествени ливади и орни
земи са съответно 111,2 ха и 114,2 ха. Идентифицирани са и обекти и съоръжения,
свързани със селското стопанство като дворни места на горското стопанство, 4 овцевъдни
ферми (0,6 ха), стопански дворове, прокари и др. (табл.1.16.4.1.).
В селскостопанския фонд преобладават земи общинска собственост (главно пасища,
ливади и високопланински пасища) и частни земи, като управлението им се извършва
съответно от общините и техните собственици, като се спазват разпоредбите на Закона за
защитените територии и План’1 за управление на парка 1.
Традиционните за периода преди обявяването на парка селскостопански ползвания в
южната част на парка са замрели. Понастоящем липсват земеделски зони, а на тяхно място
не се е утвърдило друг вид ползване. Земеделските земи в парка не се ползват като площи
за производство на селскостопанска продукция, а само като пасищни комплекси, добив на
сено и билки и отглеждане на пчели. Изключение правят земеделските земи от землищата
на с. Ярлово и с. Кладница, в които има и около 1 000 ха ниви. Земеделските земи са ниска
категория - VІ, VІІ и ІХ - над 50% от тях са без категория. Те не представляват ресурс за
интензивно земеделие и селскостопанска дейност 2.

1
2

Доклад „За собствеността, описанието и характеристиките…” 2010 г.
Пак там.
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Таблица 1.16.4.1. Структура на площи, свързани със селското стопанство и начин на
трайно ползване на територията на ПП „Витоша” 3
Селското стопанство/начин на трайно ползване

Голина
Гори и храсти в земеделска земя
Гробищен парк
Дере
Друг вид дървопроизводителна гора
Друг вид земеделска земя
Друг вид ливада
Друг вид недървопроизводителна горска площ
Друг вид нива
Друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение
За друг вид застрояване
За друг обществен обект, комплекс
За животновъдна ферма
За исторически паметник, историческо място
За местен път
За почивен лагер
За селскостопански, горски, ведомствен път
За стопански двор
За съоръжение на електропровод
За туристическа база, хижа
Изоставена ливада
Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
Ливада
Мера
Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти
Нива
Ниско застрояване (до 10 м)
Овраг, промойна
Пасище
Поляна
Пясъци
Резерват
Скали
Селско стопанство ОБЩО

3

Брой
имоти
1
95
1
32
2
81
15
54
1

Площ (ха)
0,14
178,31
0,59
41,81
0,25
54,75
5,44
47,81
0,24

1
1
1
4
2
6
2
370
6
9
1
235
271
2
1335
1
18
3185
2
1
781
1
56
2
80
6655

1,25
0,12
1,39
0,57
0,49
0,34
1,09
70,36
1,28
0,19
0,66
111,20
114,18
1,18
435,70
0,00
8,01
1048,06
0,21
0,09
1323,45
0,14
23,09
8,11
48,07
3528,59

Таблицата е разработена от Вахрам Алтунян и Деница Савова – „Пролес инженеринг” ООД

Page 940
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
„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.“

В табл.1.16.4.2. са представени обобщени данни за броя на имотите на територията на ПП
„Витоша” по площ, общини и землища. Не може да бъдат идентифицирани дали всички
имоти са с действащо селскостопанско предназначение – настоящо или в минали периоди.
Таблица 1.16.4.2. Общ брой имоти на територията на ПП „Витоша” по площ, общини и
землища
Площ
Община
Землище
Брой имоти
(ха)
%
общ. Перник
с.БОСНЕК
2652
3297,4
12,2
с.КЛАДНИЦА
4688
2875,5
10,6
с.РУДАРЦИ
94
442,8
1,6
с.ЧУЙПЕТЛОВО 946
3029,6
11,2
общ. Перник Total
8380
9645,3
35,6
с.ГОРНА
общ. Радомир
ДИКАНЯ
206
684,9
2,5
общ. Радомир Общо
206
684,9
2,5
общ. Самоков
с. КОВАЧЕВЦИ 12
4,2
0,02
с. ЯРЛОВО
4290
4885,0
18,0
общ. Самоков Общо
4302
4889,2
18,0
общ. Столична
гр. СОФИЯ
2133
5829,8
21,5
с. БИСТРИЦА
1043
2367,0
8,7
с. ВЛАДАЯ
1341
1255,6
4,6
с. ЖЕЛЕЗНИЦА 1165
1825,5
6,7
с. МЪРЧАЕВО
460
607,0
2,2
общ. Столична Общо
6142
11884,8
43,8
Всичко общо
19030
27104,3
200,0
С възстановяването на собствеността върху земеделските земи възникват проблеми,
свързани със съчетаването на интересите на собствениците и функциите на парка. Това
налага определяне на специфични зони за развитие на екологосъобразно земеделие.
Добивът на сено е вторична селскостопанска дейност в парка, която се осъществява във
възстановените селскостопански земи и в ареалите на бившите села Витошко и Крапец. От
наблюденията и мненията на експертите от Общинските служи „Земеделие” към общините
от прилежащата територия на парка, няма данни за извършване на такава дейност
(събиране на сено) на територията на парка, защото по-голямата част от пасищата не се
използват целево за паша на селскостопански животни, или за добив на сено. От всички
населени места в прилежащата територия на парка Животновъдството е развито
изключително в частния сектор – в ограничен брой животински единици, предимно за
собствени нужди. Най-голям брой отглеждани животни се наблюдава в с. Ярлово.
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Паша на домашни животни
Наредбата за народен парк „Витоша” от 1939 г. определя сравнително строг статут на
парка, с който се въвежда забрана за редица дейности, като една от тях е пашата на
домашен добитък 4. С времето тази забрана е отменена, но за изминалия 10 годишен период
на изпълнение на План’1 няма данни за системна и организирана паша на животни на
територията на парка, поради което няма данни и за констатирани нарушения, свързани с
тази дейност.
В изпълнение на Втория приоритет от План`1 на ПП „Витоша” – управление и устойчиво
ползване на възстановимите природни ресурси е заложена програма за определяне на
територии за екологосъобразно земеделие, но досега не е разработена такава. Проектите за
паша се правят диференцирано за отделните ползватели всяка година. Така например през
2015 г. са съгласувани и разрешени терени за паша в териториалния обхват на ДЛС
„Витошко – Студена”. В новия план за управление следва да се заложи отново изготвянето
на програма и проекти за екологосъобразно земеделие, както и да се разработи план за
пашата. В този смисъл за десетгодишното изпълнение на плана Дирекцията на парка
отчита „ограничен напредък по отношение на регулиране на дейностите по отношение на
домашните животни” 5.
Данните от социологическото проучване обобщават мненията на изследваните лица от
различните общини за това дали се разрешава или не паша в горски и поземлени
територии. 77% от интервюираните жители на община Самоков одобряват и искат да е
разрешено пашуването на животни в парка. Далеч зад тях (малко над една четвърт) от
перничани подкрепят същото мнение, докато делът на представителите на другите две
общини – София и Радомир е под 20%. За пълна забрана се обявяват 33,6% от всички
респонденти.
Селскостопански дейности в парка в исторически план
В миналото на настоящата територия на парка и в прилежащите й населени места се е
развивало екстензивно скотовъдство– отглеждане на животни (едър и дребен рогат
добитък) и паша, и земеделие. Поради различното качество/плодовитост на земята в
землищата около планините Витоша и Рила (респ. парк „Витоша”) и специфичните
климатични условия, в района традиционно са се отглеждали предимно зърнени, фуражни
и технически култури (главно лен), трайни насаждения (череши, вишни, ябълки, сини
сливи, орехи, култивирана шипка, лешници и др.), зеленчуци (картофи, фасул и др.).
С идването на комунистическата власт и колективизацията на земята частните земеделски
стопанства се преобразуват в ТКЗС, а по-късно в АПК, където е съсредоточено цялото
земеделско производство и отглеждането на животните. Семейните помощни стопанства
продължават да съществуват, но в рамките на домакинството като източник на
допълнителен доход (главно в натура) за задоволяване на продоволствени нужди.
С промените след 1990 г. рязко намалява ролята на селското стопанство в икономиката на
региона около парка, особено на животновъдството. Важна причина за този процес
4
5

Доклад „За собствеността, описанието и характеристиките…” 2010 г.
http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/06/GODISHEN_OTCHET_2014.pdf, с .3
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изиграва възстановяването на собствеността върху земите, както и други реституционни
процеси, които предизвикват бум в пазара на земя, особено в южните квартали на София,
(северното подножие на парк „Витоша”). Това предизвиква промяна в предназначението на
земеделските земи и те стават обект на ново жилищно строителство (Симеоново, Бояна,
Драгалевци и Бистрица). Управлението на останалите в селскостопанския фонд (СФ)
селскостопанските земи се извършва от собствениците им, като се спазват разпоредбите на
Закона за защитените територии и Плана за управление на парк „Витоша”.
Значимост на отрасъла за икономиката на прилежащите общини
В община София-град традиционно селското стопанство има по-скоро допълваща роля и се
е развивало главно за задоволяване на домакински/семейни нужди.
Развитието на крайградското земеделие София-град обаче е обусловено от непрекъснато
увеличаващия се брой на столичното население. Увеличаващите се потребности от
земеделска продукция на градските пазари е причина за пространственото разширение на
отрасъла. В южните квартали на София / вилните зони и селища (северните склонове на
Витоша) в частните парцели се отглеждат за собствено производство предимно зеленчуци
и овошки и дребни домашни животни/птици.
Община Перник разполага с малко обработваеми площи и поради това няма традиции в
земеделието, както и в животновъдството. Понастоящем основните селскостопански
култури, които се отглеждат в различните земеделски структури (частни стопанства,
земеделски кооперативи и др.) са: зърнени култури, картофи, фасул и зеленчуци, като
последните три изключително в частния сектор.
В структурата на икономиката на община Радомир селското стопанство също няма
определящо значение и е с най-малък дял. В структурата му преобладават площи с
едногодишните зърнени култури (пшеница, ръж, слънчоглед, пролетен и есенен ечемик).
Техническите култури (кориандър, хмел, маслодайна роза, лавандула) заемат второ място
от използваната земеделска площ (ИЗП). Фуражните култури ( рапица, овес, сорго, просо,
царевица за силаж, ечемик). От трайните насаждения се отглеждат череши, орехи, вишни,
ябълки, сини сливи и др. Има също оранжерийни площи, площи заети с ягоди, угари и
площи за производство на семена и посадъчен материал.
В землището на с. Ярлово (община Самоков) най-добре е развито животновъдството и
единствено тук се извършва паша на животни на територията на парка. Не са предоставени
данни да броят на животните пашуващи в парка, но е предоставена обобщена информация
за динамиката в числеността на видовете животни на територията на община Самоков за
периода 2005-2014 г. (табл. 1.16.4.3.), от която се вижда драстичния спад в отглеждането на
животни в общината
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Таблица 1.16.4.3. Видове животни на територията на община Самоков за периода 2005-2014 г.

Вид животни
Говеда
Биволи
Овце
Кози
Свине
Птици
Зайци
Пчелни
семейства

Mярка
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
хил. бр.
бр.

2005
3450
12
7900
5000
1030
32,6
1970

2006
2060
10
4560
3570
640
30,6
1600

2007
2379
10
4710
1375
1625
10,4
1720

2008
2193
12
3590
1375
970
18,8
1680

2009
2302
0
3274
1964
1599
15,5
1680

2010
2400
3
3200
2100
1200
14
1415

2011
2006
7
5525
3350
396
13,6
1415

2012
2396
7
3025
1707
470
9,7
1415

2013
2396
7
3025
1707
470
9,7
1415

2014
1987
6
3000
300
280
4
300

бр.

910

910

910

1976

1976

1976

1976

434

434

1500

Източник: МЗХ, Областта дирекция „Земеделие”, Софийска област, писмо Вх. №_ПУВ-94_27.07.2015 г.
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1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги
Проучване на общественото мнение, нагласи и разбирания за ПП „Витоша”
В рамките на дейности предшестващи актуализацията на ПУ на ПП „Витоша” са
проведени редица изследвания с цел да се проучи информираността, посещаемостта и
отношението на обществеността към парка: социологическо проучване на общественото
мнение, мониторинг на туристическия поток и качествено изследване сред ползвателите
и партньорите на парка, както и сред населението, живеещо в ПП „Витоша“,
(полустандартизирани интервюта и фокус групи).
І. Социологическо проучване на общественото мнение
„Социологическо проучване на общественото мнение” 6 е проведено в периода 28.0216.03.2014 г., с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания за парка.
Методика
Количественото изследване обхваща общо 1400 респондента, от които 1000 лица са
подбрани на базата на извадков подход, който възпроизвежда генералната съвкупност
(N) на населението за областите София, София-град и Област Перник. Представителната
извадка от 1000 респондента е допълнена с 400 респондента, подбрани на базата на
подсилена извадка от лица, живеещи в населени места, намиращи се в общини –
Столична, Пернишка, Радомирска и Самоковска и по-специално населени места в
близост до ПП „Витоша“. Проучването е представително по пол, възраст, образование,
социално-икономически статус на респондентите, местоживеене.
Посещаемост и профил на посетителите на ПП “Витоша”
Според резултатите от социологическо проучване на общественото мнение, малко над
една четвърт от интервюираните (26,7%) посещават природен парк Витоша един път
всеки месец или по-често. Останалите по-рядко, като основната част от интервюираните
посещават парка един път на два-три месеца (22,4%) (Фиг. 1.16.7.1).
Във връзка с бъдещето развитие на парка е важно да се отбележи, че възрастовите групи
16-29 г. и 50-59 г. са по-активни при посещението на парка – съответно 11% и 10,6% от
всички в тези групи посещават парка няколко пъти в месеца. При другите възрастови
групи този дял е наполовина по-нисък.

„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” е
извършено по проект № DIR-5113326-4-98, „Дейности по устойчиво управление на Природен парк
Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република
България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, № на договора: DIR-5113326-C-010 от
ДЗЗД „ЕСТАТ - Онлайн сълюшънс“.
6
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Разпределението на посетителите според типа на населеното място показва, че
местоживеенето не влияе съществено върху честотата на посещение в ПП „Витоша”, що
се отнася до София и друг областен град (табл. 1.16.7.1.). Един път месечно и два-три
пъти месечно е честотата на посещение, която е най-популярна в тези две групи. В помалките населени места съществените дялове от респондентите посещават парка порядко от два пъти в годината.
Наличието на свободно време и компания са водещи фактори за посещения в парка
(валидно за цялата извадка и трите общини без Самоков). Удобният транспорт и
финансовите възможности са определящи фактори само за хората от общ. Самоков.
Правопропорционална е зависимостта между доходите и посещаемостта.

Фигура 1.16.7.1. Честота на посещенията в ПП „Витоша”

Таблица 1.16.7.1. Честота на посещенията в парк „Витоша” по тип населено място (в %)
Колко често ходите на Витоша?

София

Всеки ден

0.4%

Два до три дни през седмицата (в работни дни)

1.3%

Събота и/ или неделя

5.0%

Няколко пъти месечно
Един път месечно

(основна извадка, 1000 д.)
областен
друг
село
град
град
0.6%

3.8%

6.0%

1.2%

8.0%

10.3%

12.0%

1.2%

6.8%

15.9%

20.0%

1.8%

8.8%

Един път на два-три месеца

26.5%

16.0%

6.5%

11.8%

Един път на шестмесечие

16.8%

18.0%

15.9%

11.5%

Един път годишно

11.0%

22.0%

22.4%

19.0%

По-рядко

12.8%

6.0%

50.6%

30.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Общо
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82% от всички интервюирани предпочитат да посещават парка през лятото. Със своите
природни дадености образът на природен парк „Витоша” трайно е изграден като място за
туризъм, разходки и отдих и това обяснява защо лятото е най-предпочитаният сезон.
Следват сезоните на есента и пролетта със съответно 48,5% и 47,6%, докато зимата се
предпочита от 37,6% от лицата. Очевидно зимата привлича своите почитатели на
Витоша извън активно занимаващите се със зимни спортове, защото при едва 14,2% от
всички случаи целта на посещение на Витоша е спорт. Това е още едно косвено
доказателство, че планината се възприема целогодишно като голям крайградски парк.
Основната цел на посещенията в природен парк „Витоша” е пешеходен поход или
пикник.
Съответно 65,9% и 54,1% от интервюираните определят това като основни цели на
посещението си. Най-висок дял (90 %) на предпочитащите походите са представители на
общ. Самоков, следвани от софиянци – близо 70% (фиг. 1.16.7.2.). Този резултат е в
пълно съответствие с резултатите от качественото изследване (полуструктурираните
интервюта и фокус групите), което доказва, че Витоша е привлекателна с природните си
дадености за отдих и активна почивка.
На трето място за софиянци се нарежда спортът като цел на посещение в парка, с найвисок дял от 20%. Сред практикуваните на територията на природен парк „Витоша”
спортове най-популярно е ски спускането. 60,5% от всички интервюирани, които са
казали, че основната им цел на посещение е спорт са посочили ски. Ако към тях се
прибавят и сноубордистите (6,3%), тогава две трети от всички се занимават със зимни
спортове. Следват колоезденето (24,4%) и катеренето (18%) като предпочитани спортове
на Витоша. Практикуването на различни видове спорт е в пряка зависимост от възрастта.
Карането на ски на Витоша е най-популярно сред хората между 30 и 49 г., докато
сноубордът се практикува сред по-младите - до 29 г. Доходите не оказват съществено
влияние върху вида спорт, който ще се практикува, тъй като основните инвестиции и при
летните, и при зимните спортове са еднократни. Разполагаемите финансови средства поскоро имат влияние върху честотата и мястото на практикуването му.
Перничани и радомирци се отличават от представителите на другите две общини с
предпочитани посещения в парка при организиране на масови мероприятия (на трето
място след поход и пикник) – съответно 18% от първите и 20% от вторите са посочили
този отговор (фиг. 1.16.7.2.).
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Фигура 1.16.7.2. Цел на посещенията в ПП „Витоша” по общини (в %)
Резултатите показват, че посещенията в планината не са индивидуално преживяване, а
по-скоро споделено със семейството и приятели. 90% от интервюираните заявяват, че
ходят на Витоша със семейството си или с приятели.
Определящ фактор за посещаемостта в ПП „Витоша” е наличието на свободно време –
споделено от близо половината от всички случаи (47,4%). Следват причини като
наличието на компания (23,9%), финансови възможности (15,9%) и удобен транспорт
(11,1%) (фиг. 1.16.7.3.).
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Фигура 1.16.7.3. Фактори определящи посещаемостта в ПП „Витоша” (в %)
Местоживеенето на респондентите е фактор, който влияе върху посещаемостта в парка,
особено в съчетание с други фактори като удобен транспорт и финанси (фиг. 1.16.7.4).
Свободното време е водещ фактор за перничани и софиянци, докато за жителите на общ.
Самоков водещ е удобният транспорт, а за радомирци – наличието на компания (41%).
Транспортът е с най-малка тежест за хората от Перник и общината, но за по-малките
населени места от прилежащата територия на парка той е по-важен, за посещения в него.
Доходите не оказват съществено влияние върху решението за посещение на парка,
особено когато честотата е по-рядко от един път в месеца. При доходи над 400 лв. на
месец по-голям дял от респондентите в съответната подоходна група посещават парка почесто от един път на месец. Този извод се потвърждава и от преобладаващото мнение от
информантите от качественото изследване, че разходите за посещение на парка са високи
и така финансовия проблем се превръща в дискриминиращ фактор. За сравнение, от
проведените фокус групови дискусии, финансовите възможности и удобния транспорт са
посочени като водещи фактори при определяне посещението в парк „Витоша”.

Фигура 1.16.7.4. Фактори определящи посещаемостта в ПП „Витоша” по общини (в %)
Фактът, че няма удобен градски транспорт до Витоша за 44,4% от интервюираните
обяснява защо хората се придвижват до планината основно с лични автомобили (53,8%).
Използването на лични превозни средства не се влияе толкова от доходите и възрастта,
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колкото от това дали има наличен масов градски транспорт. Масовият градски транспорт
ползват почти два пъти по-малко посетители на парка (25.5%).
Въпреки това, състоянието на транспортната инфраструктура в парка и достъпа до парка
се определят като добро от 41,6% и като задоволително от 38,5% от изследваните лица.
Тези, които са на противното мнение са 12% от всички интервюирани.
Според 90% от интервюираните оптимизацията на сега съществуващите линии на
масовия градски транспорт е напълно подходящо или до известна степен подходящо
решение на проблема с достъпа до планината. Същата подкрепа (88,6%), среща идеята за
възстановяване на Княжевския лифт, докато предложението за изграждане на нови
въжени линии не се подкрепя така еднозначно.
Посетителите на ПП „Витоша” са склонни да платят някакъв вид такса при посещението
си в парка основно за път (61,6%) и развлечение (41,3%) - (фиг. 1.16.7.5.). Средната цена,
която биха платили за билет за масовия градски транспорт до най-популярните
дестинации – местностите Алеко и Златните мостове е 2.30 лв. За сравнение, идеята за
входна такса в парка среща пълна подкрепа от участниците в дискусиите във фокус
групите, но едва 15 % от интервюираните в социологическото проучване.

Фигура 1.16.7.5. За коя от следните дейности бихте платили, когато посещавате парка?
Хората асоциират Витоша предимно с:
 природата (81%)
 отдиха и туризма (76,5%)
 спорта (19%)
 хижите и базите за настаняване (17%)
Почти аналогично се разпределят мненията на хората от различните общини. Природата
е водещият образ за планината, с най-висок дял посочен от софиянци, следван от
разходките и туризма. Откроява се асоциацията за Витоша на жителите от общ. Радомир
като място с обекти за подслон (хижи и бази за настаняване), явно използвани от 45,5% от
посочилите този отговор лица от тази община. Със спорта Витоша се асоциира пак от тях с найвисок дял от всички интервюирани (фиг. 1.16.7.6.).
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Фигура 1.16.7.6. „С какво асоциирате Витоша?” по общини (в %)
На въпроса за най-ценните и любими и съответно най-посещавани места в парк „Витоша”
се открояват три емблематични локации:
• Туристически център „Алеко“
• Туристически център „Златни мостове“
• Черни връх
За софиянци и перничани най-ценно място се оказва „Златни мостове“ , а за хората от
общ. Самоков и Радомир – „Алеко” (фиг. 1.16.7.7.).
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Фигура 1.16.7.7. Кое конкретно място (местност, връх, поляна, река, извор и др.)
е най-ценно на Витоша? (в %)
Въпреки изразеното като цяло позитивно отношение към състоянието на отделни
компоненти на туристическата и транспортната инфраструктура в парка, когато трябва да
дадат оценка интервюираните лица са чувствителни и безкомпромисни по отношение на
нерешените проблеми, с които се сблъскват на територията на парка.
Основният проблем в ПП парк „Витоша”, изведен от хората е замърсяването.
Той се посочва спонтанно от 13% от интервюираните. След групиране на другите
спонтанни отговори на отворения въпрос, останалите посочени проблеми са:
 поддържане на туристическата инфраструктура – пътеки, маркировка, пейки,
беседки и т.н (20%);
 опазване на околната среда (14,3%) и
 достъп до планината и състояние на пътната инфраструктура (12,3%).
Чистотата като водещ проблем се потвърждава и от факта, че тази характеристика на
парка получава най-ниска средна оценка – 3.7 Останалите характеристики са в скалата на
„добър“ и само запазването на биологичното разнообразие и на морените получава
оценки „много добър”. Най-висока оценка получава запазването на символа на Витоша каменните реки (морените) – 4.9 (табл. 1.16.7.2.). Анализът на количествените данни
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потвърждава изразената във фокус групите критика към състоянието на туристическата
инфраструктура като цяло – алеи, маркировки, места за отдих.
Таблица 1.16.7.2. Оценка за състоянието на основни характеристики на Природен парк
Витоша?*
Характеристики на парка

Средна оценка
(основна
извадка
(1000)

Средна оценка
(извадка с
подсилване
1400)

3.7
4.4
4.1
4.0
4.0
4.3
4.3
4.5

3.9
4.5
4.4
4.2
4.2
4.4
4.6
4.6

4.6

4.9

4.2

4.3

Чистота
Сигурност на туристите
Състояние на туристическата маркировка
Състояние на алеите/ пътеките
Състояние на местата за отдих
Състояние на туристическата база
Състояние на лифтовете
Опазване на биологичното разнообразие
Запазване на най-характерните и символни елементи
на Витоша като каменните реки (морените)
Запазването на горите

* Оценката е по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 – отличен.

В публичния дебат за бъдещето развитие на ПП „Витоша” като че ли битува мнението, че
трябва да се избира между две противоположни и взаимоизключващи се решения. Едното
паркът да се развива като зимна спортна дестинация, за сметка на заобикалящата
природа, а второто – обратното – запазване на природата и максимално ограничаване на
развитието на спортната инфраструктура. Тази дилема не се потвърждава нито от
социологическото изследване, нито от груповите дискусии. Респондентите подкрепят
най-вече възстановяването на съществуващите писти и спортни съоръжения, тяхното
модернизиране и поддържане. Според тях, създаденото досега е достатъчно, за да
задоволи потребностите. Въпреки това, данните показват, че общественото мнение е
силно поляризирано и в сегашната ситуация е по-добре да не се предприема крайно
решение, в която и да е посока. Както се вижда от фиг. 1.16.7.8. по една трета от общо
интервюираните 1400 лица напълно подкрепят или напълно не подкрепят изграждането
на нови писти – съответно 31,6% и 32,9%. Интересно е, че при подсилената извадка с
жители от населените места в прилежащата територия на парка, подкрепящите се
покачват за сметка на неподкрепящите. Ако се анализират данните само в основната
извадка, напълно отхвърлящите идеята да се изграждат нови писти са с 14% повече, от
тези, които подкрепят.
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Фигура 1.16.7.8. Степен на подкрепа относно изграждането на нови писти в ПП Витоша
(в %)
За управлението на собствеността, респективно на парка като цяло респондентите имат
най-голямо доверие на държавните институции. Виждането им за това кой трябва да
участва в управлението на природния парк делегира най-голяма подкрепа за дирекцията
на парка и държавата – съответно 87,8% и 74,2% от интервюираните смятат, че тези
институции са водещи в управлението на парка. Останалите заинтересовани страни –
неправителствени организации, представители на гражданите, на хижарите и на
собствениците на инфраструктура на територията на парка, получават подкрепата
приблизително на 1/3 от интервюираните. Единствено неправителствените организации
получават по-висока подкрепа – 46%.
Същата тенденция се потвърждава и по отношение на стопанисването на лифтовете и
другите спортни съоръжения. Според 40,4% от интервюираните лифтовете на
територията на природен парк „Витоша” трябва да се стопанисват от държавата; други
33% смятат, че това трябва да се осъществява от общината. Доверие на частни фирми или
публично-частно партньорство имат 24%.
84,4% от изследваните лица смятат, че общините, на чиито територии е ПП „Витоша”
трябва също да имат финансов ангажимент към поддържането на инфраструктурата на
територията на парка.
Основни изводи:
 Образът на Витоша изведен от общественото мнение от социологическото
проучване е интегриран – в него се съчетават природата, отдиха, туризма, спорта и
развлеченията) и емоционален (като ценност, гордост, кауза);
 Бъдещото развитие на ПП „Витоша” се разбира като баланс между опазване на
биологичното разнообразие и развитие на спортно-туристически дейности.
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ІІ. Мониторинг на туристическия поток
Етап от предшестващата актуализация на плана за управление на ПП „Витоша” е
осъществения целогодишен мониторинг на посещаемостта на ПП „Витоша” 7.
Целта на мониторинга е „да събере и анализира информация за количествените
параметри и качествените характеристики на ползването на Витоша и за субективните
мнения и оценки на посетителите на планината” 8. Той включва едногодишно
наблюдение на посещения в ПП „Витоша”, както и провеждане на анкета с посетители
на парка в различните сезони.
Методика
За провеждането на мониторинга са извършени следните дейности, комбинирани с
различни изследователски методи:
 Преброяване на пешеходците и превозните средства на входните точки на парка
по сезони (проведено в периода 14.12.2013-13.12.2014 г.);
 Наблюдения на туристическия поток във вътрешни точки на парка по сезони
(проведено в периода 14.12.2013-13.12.2014 г.);
 Анкета с посетители на природен парк „Витоша” (зимен и летен сезон 2014 г.)
 Проучване на документи и интервюта с лица, работещи във фирми и обекти,
осъществяващи дейност на Витоша 9.
Общият брой дни на мониторинга е 28, разпределени по схема според избраната
методика (табл. 1.16.7.3.).
Таблица 1.16.7.3. Схемата за избор на дни за преброяване на посетителите
пролет

лято

есен

зима

Неработен ден
хубаво време

3

5

2

3

Неработен ден
Лошо време

1

2

1

1

Работен ден
Хубаво време

2

3

1

2

Работен ден
Лошо време

1

1

0

0

Мониторингът е извършен по проект № DIR-5113326-4-98, „Дейности по устойчиво управление на
Природен парк Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет
на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, № на договора: DIR5113326-C-010.
8
Методика за мониторинг на туристопотока на ПП „Витоша”
9
Методика за мониторинг на туристическия поток в Природен парк „Витоша”.
7
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Общо дни по сезони

7

11

4

6

Източник: Методика на мониторинга.

Основни резултати и изводи
Според резултатите от мониторинга на туристопотока и проведената анкета с посетители
на парка, във всички сезони Витоша е привлекателна и предлага разнообразни условия,
съответстващи на желанията и интересите на различни групи за посетители и туристи
както от прилежащите населени места, така за гости от страната и чужбина. Това е една
от причините мониторингът да се проведе във всички сезони, но приоритетно в двата
основни сезона – лято и зима, за да се създаде профила на посетителите.
Според обобщените данни най-предпочитаният повод за посещение в парк Витоша и през
зимата, и през лятото определено са разходките. Далеч след тях е делът на тези, които
ходят в парка на пикник, логично с по-висок дял през лятото, като най-вече това са хора
между 21 и 30 г. и неработещи (но не безработни). През лятото, в сравнение със зимата,
значимо нараства делът на хората, които се изкачват във високите части на планината
(30%) (табл. 1.16.7.4.). Тази група е представена приблизително еднакво сред всички
социо-демографски групи. Значителен е и делът на хората, които ходят в парка на пикник
Таблица 1.16.7.4. Обичайно какво правите в планината? (%)*

Разхождам се
Ходя на пикник
Изкачвам се във високите части
Бера билки, гъби, плодове
Карам ски, сноуборд, шейна
Карам колело
Занимавам се с екстремни спортове
Посещавам ресторанти, бирарии
Джогинг
Посещавам манастир
Друго

% от анкетираните
(зима)
84,2
22,3
16,4
15,0
11,5
6,6
4,0
3,5
3,4
2,5
0,6

% от анкетираните
(лято)
82,7
27,2
29,9
15,6
5,7
6,5
0,5
2,1
1,4
1,6
0,8

* Отговорите надхвърлят 100%, защото въпросът допуска повече от 1 отговор.

Наред с целогодишните туристи, присъстващи и през двата основни сезона, има и две
големи групи, които имат ясно сезонни (летни, респективно зимни) предпочитания.
Почти две трети от посетителите през зимата ходят в планината поне няколко пъти
месечно (редовни туристи и такива, които искат да използват относително
краткотрайните зимни условия), посещават парка по няколко пъти месечно, докато през
лятото делът на групата, посещаващи планината с тази честота е значително по-малък.
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Предпочитаният сезон с регистрирани най-много посещения е лятото.
В летния сезон разпределението на туристическия поток между отделните входни точки е
крайно неравномерно – от всички анкетирани 95% идва от София (вкл. Бистрица,
Железница, Владая) и само 5% - от други прилежащи селища (Ярема, Ярлово, Боснек,
Чуйпетлово, Кладница, Рударци, Мърчаево). От целия наблюдаван туристопоток
доминират мъжете (54% срещу 46% жени), което ги определя като по-активната група.
При това през лятото превесът им сред туристите е още по-голям в сравнение със зимата.
При туристите от София се наблюдава превес на жените – 52% срещу 48% мъже.
Установени са значителни различия между туристите през зимата и лятото по възрастови
групи (фиг. 1.16.7.9.). През зимата с най-висок дял са анкетираните от по-младите
възрастови групи - между 31-40 г., следвани от 21-30-годишните, докато през лятото
определено се откроява групата 51-60 г., която представлява малко над една трета от
всички посетители. Следват групите 31-40 г. и 41-50 годишните.

Фигура 1.16.7.9. Възрастовата структура на туристите през двата сезона
Образователната структура на посетителите показва много силно доминиране на хората с
висше образование (60% през зимата и над 60% през лятото).
Според социалния си статус посетителите на Витоша са най-вече работещи хора в
трудоспособна възраст. Доста по-слабо са представени пенсионерите и учащите се.
През зимата най-често участниците в анкетата ходят на Витоша с приятели (54,7%) и със
семейството си (34,4%). Самостоятелни разходки или походи предприемат едва 8,4% от
анкетираните. В отделните сезони се наблюдават различия при отделните възрастови
групи. През зимата с приятели най-често посещават парка младите между 21-40 г.,
особено учащите. Сами най-често са възрастните (51-60 г.).
През лятото със семейството си ходят повече подрастващи (15-20 г.), хората между 41- 50
г. и над 60 г. Интересно е, че при безработните изборът е по-различен – на първо място е
семейството, на второ – самостоятелното пътуване и едва на трето – с приятели.
Самостоятелните туристи през лятото са повече, което е лесно обяснимо.
От гледна точка на териториалното разпределение на туристите, се оформят два основни
потока. Единият е ориентиран към по-високи вътрешни точки на парка (като част от
туристите отиват „до където стигнат”), а другият е по относително леки (без изкачване)
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маршрути и до близки до входните точки местности. Резултатите от анкетата показват, че
входно-изходните пунктове към ПП „Витоша” в голяма степен предопределят и
маршрута на посетителите. Излизащите в планината от София в по-голяма степен се
насочват към по-високи, масово посещаван зони. Напр. на пешеходната пътека за Бялата
вода туристопотокът се движи в посока към м. Златните мостове, но без непременно да се
фиксира тази крайна точка. Най-често срещаният отговор за намеренията на
анкетираните е „докъдето стигнат”.
От пешеходната пътека в Бояна туристите отиват най-често в близката околност – езерата
и водопада.
През лятото много предпочитана дестинация е и м. Дендрариума.
Значителна част от влизащите в парка откъм с. Владая се насочват към района на хижата
на Радиото. Други – към м. Златните мостове и Алеко.
Туристите, които навлизат в ПП „Витоша” от с. Мърчаево се насочват към Царева
поляна, Заслона и близките околности. Село Кладница е изходен пункт в посока хижи
Селимица, Еделвайс и Звездица.
От Драгалевци се насочват към лифта за Алеко, към Момина скала или до „Бай Кръстьо”.
Влизащите на територията на природния парк от с. Симеоново в голяма степен са
ориентирани към Алеко, някои – към Голи връх. Друга част от тази точка достигат до
езерата и прекарват там времето си.
Тръгващите от района на с. Бистрица и с. Железница са ориентирани основно към
околните местности – Плажа и панорамната пътека. Конкретно от с. Железница една
доста голяма част се отправят и към Алеко, по-малка част в посока с. Симеоново.
Според продължителността на престоя в планината сравнението между посещаемостта
през лятото и зимата определено е в полза на лятото, когато той е осезаемо по-дълъг. И в
двата сезона престоят в планината оформя две големи групи. Най-голямата е с престой на
5 и повече часа, като през лятото тази група е почти 70% и с над 10% по-голяма от
„зимната” (фиг. 1.16.7.10.). Втората група обхваща посещения между 2-4 ч. с по-голям
дял през зимата (33,6%) срещу 24% през лятото. Други престояват в планината до 2 часа
(съответно 13% през зимата и 7% през лятото. Пренебрежимо малък е делът на тези,
които предвиждат да останат повече от един ден – 0,8%. Действително престоят в парка с
пренощуване се оказва непривлекателен за различните по интереси групи посетители на
парка. От една страна това се дължи на ограничения брой работещи обекти за подслон,
условията, които те предлагат, не на последно място и ценовия фактор. От друга –
достъпността и улесненията за придвижване до тях (липсата на транспорт) също е
препятствие, особено за семейства с малки деца и по-възрастни хора.
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Фигура 1.16.7.10. Продължителност на престоя в планината (в %)
По данни съпътстващи проведения мониторинг на туристопотока динамиката в броя на
нощувките в обектите за подслон на територията на парка за последните 4 години е
следната:
Таблица 1.16.7.5. Общ брой нощувки по години
Година
2013
2012
2011
2010

Общ брой
нощувки
2342
3262
3199
2733

Транспортната достъпност до планината е важен фактор за определяне честотата на
посещенията. Анкетираните категорично очертават като проблем транспортната
достъпност на Витоша. Масово хората предлагат в почивните дни да има удобно
обслужване от градски транспорт и да се забрани движението на коли. Остра е
необходимостта от редовен и комфортен обществен транспорт до вътрешността на
планината. Приблизително половината от анкетираните през зимата определят
обществения транспорт като удобен и по-скоро удобен, в достъпа им до планината.
Повече от една трета обаче са на обратното мнение. За разлика от зимата удобството на
транспорта има по-малко значение през лятото. Посещаемостта в парка през този сезон е
доста висока, въпреки не особено удобния транспорт.
Удовлетвореността от престоя в планината като оценка на посетителите на парк Витоша
за съществуващите в него условия за отдих, туризъм и спорт, е проучена в анкетата в 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.
54,7% от анкетираните определят маркировката и указателните табели като достатъчни;
41% - като недостатъчни. За 51,35% маркировката е добра и много добра.
Неудовлетвореността по отношение на работещи хижи и изразено мнение за
недостатъчност на хижи и хотели е висока (50% от анкетираните). От друга страна са
изразени страхове и опасения от строеж на нови, което би навредило на природата.
Определено има потребност и от работещи хижи, особено през зимата. Освен изразилите
мнение, че хотелите и хижите са недостатъчно, има и не малко хора, които също мислят
така, но не изказват мнението си, опасявайки се от строителство на нови, което, според
тях, ще е в ущърб на природата. Масово се споделя мнението, че трябва да се ремонтират
и отворят наличните обекти за подслон, а не да се изграждат нови.
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Обобщените данни от оценката на състоянието на хигиената, пътеките, маркировката,
местата за отдих са следните:
•

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%).

Таблица 1.16.7.6. показва данни за оценката на посетителите по отношение на
промените в туристическата инфраструктура през последните три години (2012-2014 г.)
Таблица 1.16.7.6. Оценка на промените в туристическата инфраструктура през
последните три години (2012-2014 г.) (в %)

Поддържането на чистота
Поддържането на пътеките
Поддържането
на
указателните табели и друга
маркировка
Поддържането на местата за
отдих
(пейки,
масички,
беседки)
Грижите
за
природата:
растения, птици, животни
•

•
•
•

•

Подобри
се
зима лято
34,0
32,4
32,3
31,1
44,6
51,5

Няма
промяна
зима
лято
51,3
55,7
53,5
57,9
44,2
39,7

Влоши
се
зима
лято
14,7
12,0
14,2
11,0
11,2
8,8

28,9

22,0

49,2

59,2

21,9

18,8

20,3

11,6

62,9

73,4

16,8

15,0

Оценките за промени в положителна посока са свързани в най-голяма степен с
указателните табели и друга маркировка - 44,6% и 51,5% от двете извадки по
сезони.
Въпреки общо изразената критичност, 34,0% от „зимните” и 32% от „летните”
посетители са заявили, че чистотата се е подобрила.
Около по една трета от двете изследвани съвкупности 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.
Оценката за промяната по отношение на местата за отдих е следната:
- поддръжката им се е подобрила (29% и 22%);
- поддръжката им се е влошила (съответно 22% и 19%).
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 Оценката за дейността, свързана с грижите за природата е в известна степен
условна поради по-слабата компетентност и информираност на посетителите.
•

От данните се вижда, че и при „зимните”, и при „летните” посетители на парка
мнението, че няма промяна в състоянието на посочените компоненти на
туристическата инфраструктура е преобладаващо, особено в отговорите на
анкетираните през лятото, което говори, че в субективните оценки на хората не се
виждат осезаеми промени.

Мненията на посетителите на парка от проведения мониторинг могат да се обобщят така:
•

•
•

•
•

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.
В управлението на парка особено се акцентира върху необходимостта от редовна
поддръжка на пътеки, маркировка, места за отдих 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
намира поддръжници от дял от 17% от анкетираните.
Посетителите/туристите изразяват готовност да участват в допитвания,
свързани с парка, включително и с ползване на съвременни комуникационни
средства, въпреки слабата им информираност с действащия план за управление.

ІІІ. Качествено изследване
Методика
Качественото изследване фокусира върху състоянието и бъдещето на природен парк
„Витоша”, обобщаване на мнения, оценки и визии за него като израз на широк спектър от
ползватели, партньори, местни жители, културни и образователни институции и
любители на планината. В рамките на качественото изследване са проведени 78
полустандартизирани интервюта. От тях 18 са с партньори на парка и 60 – с
ползватели, проведени в периода 25.02 – 18.03.2014 г.
Интервютата в групата на ползвателите са разпределени както следва:
• Хижари, управители на туристически обекти – 10 интервюта;
• Спортни бази и училища – 10 интервюта;
• Местно население – прилежащи села и квартали на парка – 10 интервюта;
• Събирачи на билки и гъби – 10 интервюта;
• Ползватели на пасища и дървесина – 10 интервюта;
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• Училища, читалища и други, които организират посещения на ПП „Витоша” – 10
интервюта;
Освен това са проведени 4 фокус групи: 2 в София (на 09.03.2014 г.), и 2 в Перник (на
16.03.2014 г.). Участниците са разпределени както следва:
• В София: едната група е с 10 участници, а другата - с 9 от прилежащите на парка
населени места (кв. Княжево, кв. Бояна, кв. Драгалевци, кв. Симеоново, с. Владая,
с. Бистрица, с. Железница)
• В Перник: 2 групи с по 9 участници от с. Чуйпетльово, с. Боснек, с. Кладница, с.
Рударци, с. Горна Диканя, с. Студена.
Резултатите от качественото изследване също потвърждават извода от социологическото
проучване, че Витоша се асоциира като място за отдих и туризъм с чистотата на въздуха
и природните си ресурси.
Основни резултати от фокус групите – София и Перник
Отношение към парка и проблеми – основни изводи:
 Образът на Витоша и при това изследване е абсолютно еднозначен. Планината се
асоциира с природата и чистия въздух (и в двете фокус групи).
 Витоша е по-ценна заради близостта и достъпността си. Няма друга такава
столица в Европа, в подножието на която има планина, до която може да се
достигне за половин час, а на височина над 2000 м. до 2 ч.
 Финансовите възможности и удобния транспорт са водещи фактори при
определяне посещението в парк Витоша, за разлика от резултатите от
социологическото изследване.
•

За участниците от фокус групата в София:

 Витоша е особена ценност, силна емоция, водещ и иманентен компонент
на тяхната жизнена среда, което не се наблюдава при другите фокус групи.
 За софиянци Витоша е:
- “белият дроб на София”, място за отпускане и отмора,
- контрапункт на градския пейзаж,
- градска забележителност, където гостите на
задължително се развеждат.

столицата

 Честа посещаемост - ясно изразена сезонност (лято)
 Концентрация на посещенията – северната страна на парка, поради
близостта до столицата
 Основен фактор ограничаващ посещенията е липсата на време
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•

Участниците от фокус групата в Перник извеждат следните приоритети:
 Привързаност към планината, но без силен емоционален заряд
 По-рядка посещаемост без ясно изразена сезонност
 Концентрация на посещенията – южната страна на парка, поради близостта
до града и общината
 Основен фактор ограничаващ посещенията в парка са финансови средства

Обобщени основните проблеми, изведени от участниците във фокус групите могат да се
групират така:
- замърсяването на/в парка (на първо място)
- достъпността до планината (особено от южната страна)
- състоянието на туристическата инфраструктура (от двете страни на парка –
недостиг на оборудване в местата за отдих – пейки, маси, огнища)
•

Бъдещето на парка се вижда в балансираното му развитие между защитена
територия и място за отдих, туризъм и спорт (софийската група е с по-силен
акцент към запазване на природата в него).

Резултати от полустандартизираните интервюта
За отношение към парка и проблемите в него са интервюирани партньори и ползватели
на парка, както и местни жители.
Като партньори на ПП “Витоша” са идентифицирани институции, чиято дейност е
професионално обвързана с парка:
• Институции с контролни или изпълнителски функции (РИОСВ, дирекция
„Пожарна безопасност“, представители на местната власт)
• Институции с подпомагащи дейности (спасителни мероприятия,
залесяване, опазване на природното многообразие и др.)
И двете групи демонстрират силна обвързаност с парка и с планината като кауза. Силната
им мотивация и дългогодишният им опит ги прави изключително важни като партньори
за управлението на парка.
Два основни проблема пред парка са изведени от интервютата с партньорите:
•

Лоша, неразвита, неподдържана туристическа (пътеки, маркировки,
пейки и места за отдих) и друга инфраструктура (спортни съоръжения,
хижи, заслони и др.). Проблемът се оценява като надхвърлящ
възможностите на дирекцията на парка. За решаването му се предлага посериозен ангажимент от страна на държавните институции, политическите
сили и обществеността.
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•

Замърсяването е изведено от интервютата като проблем идващ от
антропогенния натиск на нарастващия брой туристи, от една страна, а от
друга – самото поведение на туристите – нехайното им отношение към
опазване на чистотата в парка. За разлика от горния проблем, тук ролята на
дирекцията на парка за недопускане/минимизиране на замърсяване в парка
е водеща. Интервюираните отправят критики към нея за недостатъчно
ефективен контрол. Въпреки това, представителите на партньорите в
известен смисъл „оправдават“ дирекцията на парка с липсата на достатъчно
финанси, множество интереси и др. В мненията
прозира обща
неудовлетвореност от управлението по принцип, като считат, че
дирекцията на природния парк е по-скоро потърпевша от външни фактори
и зависимости.

•

Други проблеми, споделени от партньорите са:
• Бракониерството и изсичането на горите – този проблем е много
сериозен и застрашава парка в последните 20 години. Пресичането
на тази дейност не е по силите само на дирекцията, която дори няма
достатъчен капацитет за поддържане на текущ контрол и
правомощия за налагане на санкции. Държавните органи на реда и
сигурността трябва да засилят ролята и връзките си с управляващия
орган на парка за ограничаване и прекратяване на тези незаконни
дейности.
•

Липсата или затруднен достъп до парка (по отношение на
транспорта). Решаването на този проблем определено не може да
стане без партньорство със Столична община.

Преобладаващото мнение на представителите на партньорските организации на парка е
че ресурсите на ПП „Витоша” не се използват пълноценно. Основната причина за това е
лошата, неразвита и неподдържана инфраструктура. Представителите на местната власт
подкрепят въвеждането на такси, но да не са от общинските им бюджети.
Ползвателите на парка са представени от общообразователни училища, ски училища,
хижари и местни жители от населените места в прилежащата територия на парка, които
събират природни (дървесни и недървесни) ресурси. Тази група е хетерогенна, с
различни интереси, мотивации и поглед към ценността и визията за парка, затова
изследователите с основание са разделили и обобщили в подгрупи мненията и оценките
им.
Общообразователните училища партнират на парка основно в дейности като
доброволчество, участие в кампании за почистване и облагородяване, както и в
образователни програми на дирекцията на парка.
Според представителите на тези училища основни проблеми на парка са замърсяването с
битови отпадъци и недобре поддържаната инфраструктура, и непълноценното
използване на ресурсите на планината поради а) липса на мотивация и ценност на
здравословния начин на живот и б) липсата на достъп до планината. Според тях, тези
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проблеми са резултат не само на небрежното/безотговорно поведение на посетителите, но
и на недоброто управление на парка. Достъпът до планината (като транспорт и
високата му цена) също е изведен като проблем за посещенията, посочен и като причина
за недостатъчното използване ресурсите на планината.
Ски училища партнират с парка като представители на бизнес, който се ползва от
природните и изградените материални ресурси на парка и в този смисъл влизат в
определи взаимоотношения с управляващия му орган.
Основният проблем в парка, според тях, е неуточнената собственост/неуреденото
стопанисване на собствеността. Други посочени от тях проблеми са: липсата на
съоръжения /паркинги; презастрояването и унищожаването на природата; борбата с
корояда; поддържане на инфраструктурата на територията на парка (маркировки, места
за отдих, ски съоръжения).
Представителите на ски училищата заявяват готовност да се включат в управлението на
парка в различни кампании като доброволци.
Хижари и управители на туристически обекти изказват по-скоро поляризирани мнения и
оценки. Интервюираните хижари почти единодушно посочват като основен проблем
достъпът до планината и считат, че за това отговорност носи Столична община. Като
втори по важност проблем те очертават поддържането на инфраструктурата
(разбирана в най-широк смисъл), вкл. и тази на базите, пътищата, алеите, ВиК
инфраструктурата и електрозахранването.
Те също смятат, че ресурсите на парка не се използват пълноценно (от липсата на достъп
и неподдържана техническа и туристическа инфраструктура). Причините виждат в
немарливост в управлението и липса на консенсус между различните заинтересовани
страни.
По отношение на управлението на парка в групата на хижарите има поляризирани
мнения - една част от тях смятат, че паркът се управлява много добре, докато други са на
обратното мнение.
Местни жители
За хората, които живеят в населените места от прилежащата територия на парка и са
преки ползватели на ресурсите му, основният проблем е замърсяването. Те осъзнават, че
проблемът не е от скоро, тъй като за него вина носят най-вече хората и тяхното
безотговорно поведение, но също и управата на парка. Според тях, отговорни са
дирекцията на парка и съответната община. и информационни кампании. Предлага се
контрол и санкции в различни форми (въвеждане на зелени патрули, глоби), но също и
стимулиране на обществена нетърпимост при нарушаване на правилата.
На второ място като важни проблеми местните хора посочват бракониерството,
изсичането на гората и пожарите. Проблемът за тях съществува 15-20 г. Въвлечени в
проблема са хората и институциите. Решаването му виждат в съвместните усилия на
двете страни, при въвеждане на строги правила и контрол по спазването им.
Визия за бъдещето на парка (партньори и ползватели) и основни изводи
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Относно визията за бъдещето на парк Витоша категорично доминира становището че той
трябва да се развива балансирано като остане „парк“, в смисъл със запазена и чиста
природа, но и като място за отдих и спорт с добре изградени и поддържани съоръжения.
Виждат постигането на тази цел чрез диалог, взаимни компромиси и контрол при
спазване на правилата.
•

Образът на Витоша според резултатите е абсолютно еднозначен. Планината се
асоциира с чистия въздух. Това е в съответствие с изводите от анализа на
информацията за социално-икономическата и демографска ситуация в областите
София-град и Перник, а именно, че един от водещите проблеми на състоянието на
околната среда в тези области е замърсеността на атмосферния въздух с фини
прахови частици. Това, което прави Витоша още по-ценна за всички участници
във фокус групите е, че е близо и е достъпна.

•

Партньорите и интервюираните ползватели (с изключение на представителите на
местното население) 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.

•

За хората от София Витоша е определящ елемент на тяхната среда и важен
показател за качеството на живот – това е характеристика, която не се наблюдава
при другите изследвани групи. За софиянци Витоша е място за разтоварване от
ежедневието, отмора и отдих, тя е контрапункт на градския пейзаж, тя е и градска
забележителност, с която софиянци се гордеят и показват на гостите на града.

•

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.

Мнозинството от интервюираните определено проявяват готовност да участват в
обществено обсъждане за развитието на природен парк „Витоша” под различни форми –
обществени дискусии, анкети и други допитвания, срещи и т.н. Тази нагласа следва да се
стимулира и превърне в действие.
1.16.9. Информираност на за Природния парк и отношението към него
Ниво на информираност на обществеността за парка и отношението към него
Обществеността като понятие не е хомогенна съвкупност, а единство от множество
различни социални групи, общности и други социални образувания. Затова за да се
определи нивото на информираност по отношение на ПП „Витоша” са извършени
изследвания с различни социални общности, подбрани с научно-изследователски методи.
Интервюираните в социологическото проучване представители на обществеността не
показват висока информираност и не са напълно наясно с това какъв е статутът на парк
„Витоша” – природен, национален или народен, кой го управлява или къде се намира
офисът на дирекцията.
• Близо 44% от интервюираните знаят статута на парк „Витоша”.
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•
•
•
•

Около 35% - погрешно считат, че паркът 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.
60% от лицата посочват, че седалището на управлението на парка е в
София.

Също така 66% от всички изследвани лица заявяват, че по-скоро лесно намират
информация за парка. С най-висока степен на познания за парка са жителите на община
Перник, следвани от тези на Радомир. Софиянци заемат третата позиция.
Според интервюираните управлението на парка се състои най-вече в:
• контрол (42,4%)
• изграждане и поддържане на инфраструктурата и съоръженията, обслужващи
туризма, отдиха и спорта (32,4%) и
• опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и защита на околната
среда като цяло (26%).
От дискусиите във фокус групите и интервютата с партньори и ползватели няма зададен
въпрос, който да се отнася до степента им на информираност за парка, вероятно поради
факта, че избраните респонденти (особено партньорите и ползвателите на парка) по
презумпция добре познават парка.
Обобщенията от анкетата проведена в рамките на мониторинга на туристопотока водят
до извода за необходимостта от повече публичност за дейностите, които извършва
дирекцията на парка и които не са видими с обикновен поглед – например информация за
реализираните и текущи природозащитни проекти и дейности, за да могат хората да се
информират за тях. По този начин те самите ще чувстват по-голяма отговорност за
поведението си в планината и ще са по-съпричастни към опазване на природата.
Например, само 6,7% от анкетираните са отговорили, че са запознати с плана за
управление на природния парк. При това има основание да се счита, че част от
отговорите са дадени от съображения за престиж и реалният процент е още по-нисък.
Този факт очертава едно бяло поле, което е полезно да бъде наситено с информация.
Спецификата на социално-икономическите характеристики на населението от двете
страни на планината предполагат и различно отношение към парка.
От северната страна са концентрирани икономическите интереси за развитие на
планината. Там населението е с висок социално-икономически статус и поради тази
причина е по-склонно да предпочете опазването на природата на парка, вместо нейното
развитие в посока спортна дестинация. Близостта до планината е част от понятието
„качество на живот“ – далеч от градския шум, чист въздух, възможност за
природосъобразно отглеждане на деца.
От южната страна почти няма необходимата инфраструктура за развитие на активен
спорт, а населението поради своя сравнително по-нисък социално-икономически статус
би предпочело планината да се развива в посока, която ще им донесе преки
икономически ползи.
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Поставеното в социологическото проучване предположение/теза, че опазването на
биологичното разнообразие в природен парк „Витоша” не е съвместимо с развитието на
туристическите и спортни дадености на планината не се потвърждава от резултатите му.
Витоша е ценност за всички, които живеят на територията на парка или в близост до нея
без значение от техния социално-икономически статус. Бъдещето й развитие е в
установяването на баланс между опазване на биологичното разнообразие и развитие на
туристическите и спортни дадености на планината. Балансът може да се постигне като се
модернизира и поддържа досега изградената спортна и туристическа инфраструктура без
да се разширява.
Изводи от трите проучвания
От всички проведени изследвания може да се направи един категоричен общ извод:
Витоша е ценност за всички, които живеят на територията на парка или в близост до нея,
без значение от техния социално-икономически статус. Обобщените резултати от трите
проучвания, проведени с различни методи и в различен времеви отрязък, показват
сходство в мненията, оценките и вижданията за ПП „Витоша”. Те могат да се синтезират
в следните направления:
•
•
•
•
•

1.17

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

НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ

Територията на Природен парк „Витоша” не е равномерно развита и се характеризира с
различна интензивност на ползване. От северната страна – откъм София и вилните зони,
преобладава туристическа инфраструктура, свързана с активен пешеходен и спортен
туризъм. Докато откъм юг и югозапад подобна инфраструктура е слабо застъпена. Тази
особеност е исторически наложила се, но задълбочена през годините, без да й се
противодейства. Това води след себе си до различно натоварване на природните ресурси
в различните части на планината.
ПП „Витоша” се намира на територията на три области – София-град, София област и
Перник. Основната характеристика на демографската и социално-икономическата
ситуация в района е, че столицата на страната се намира в подстъпите на парка.
Задълбочаващият се през годините моноцентризъм в развитието на държавата –
увеличаване на населението и съсредоточаване на икономическа и административна
активност в София-град, създава както възможности, така и предизвикателства пред
развитието на парка. Основната трудност е намирането на точния баланс между опазване
на биологичното разнообразие в парка и икономическите му перспективи.
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Област София-град се състои само от една община, която е и столица на страната,
разположена в Югозападна България и граничи с областите Софийска и Перник.
Областта е най-малка по територия (1 344 кв.м.) и с най-много население (1 291 591
души). 17.5% от населението на България е концентрирано в София-град.
От гл. т. на бъдещето на природен парк „Витоша” е важно, че се продължава традицията
развитието на града да бъде хармонизирано със заобикалящата го среда. Затова
територията на парка се възприема като потенциал пред икономическото развитие на
града. Това е намерило отражение в стратегическа цел 3 от областната стратегия за
развитие – интегрирано пространствено развитие, чийто обхват е “...опазване на
околната среда и управление на риска, интегрираното и балансирано градско и
регионално развитие, на базата на рационално изградена комуникационнотранспортната и инженерно-техническата инфраструктура и повишаване
ефективността в използването на ресурсите ...“.
В настоящия общ устройствен план на София е заложена полицентрична концепция,
която предвижда вторични центрове, които са обединени в една пространствена мрежа,
за да се направлява влиянието на града към целия регион. Заобикалящите планини и
свободните пространства в Софийското поле са много важни, защото създават „природни
паузи“ в урбанистичното развитие на града. Това затвърждава природен парк „Витоша”
като ключов природен елемент в развитието на града.
Териториалната и икономическата концентрация в областта оказва положително влияние
върху демографската картина в София-град. Населението на града непрекъснато се
увеличава - за периода от десет години – между 2001 г. и 2011 г., то се е увеличило с
10,3%. Основната причина за това е положителният механичен прираст.
Градското население е 95,3% - най-високият относителен дял в страната. Картината на
прираста на населението по райони показва най-голямо увеличение за десетгодишния
период има в райони Студентски, Витоша и Банкя, съответно 42,9%, 43,1% и 30,5%,
които са в южната част на града, в посока на природен парк „Витоша”. Характерно за
област София-град е, че няма обезлюдени села, което също е нетипично за другите
области в страната. През последните години се засилва тенденцията хора от столицата с
по-висок икономически статус да се заселват в близките до столицата села, с което
реализират представата си за високо качество на живот – близо до възможностите на
добре развития пазар и същевременно спокойна среда за живот.
Демографският прираст и урбанистични тенденции на София-град ще се засилват през
следващите десетилетия, които ще водят до съществен антропогенен натиск върху
природен парк „Витоша” и ще влияят върху бъдещето му развитие.
Възрастовата структура на населението в областта е различна от тази в страната.
Населението в трудоспособна възраст е повече, в сравнение със средното за страната,
което се обяснява с притегателната сила на София-град като най-голям и силно развит
трудов пазар. Това донякъде обяснява и по-ниския дял на населението във възрастовата
група до 14 години. Въпреки това, коефициентът на демографско заместване (влизащи на
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трудовия пазар към излизащи) за София град е 125,6, докато за страната е 22,2, което
показва ниска възрастова зависимост 10.
Образователната структура на населението също е изключително благоприятна за
развитие на пазара на труда и конкурентоспособността на икономиката. В София-град
делът на хората с висше образование е значително по-висок от този за страната: 36,8%
към 19,6%, Пазарът на труд в област София-град е най-развитият сред всички области.
Икономическата концентрация в София привлича трудоспособното население. Тази
тенденция допълнително засилва моноцентризма в страната. София-град е с най-ниско
средногодишно равнище на безработицата – 3,37 за 2011 г., за страната е 9,67. През
кризисната 2008 г. безработицата в София е била 1,37%, а в страната -6,31%.
Изместването на образователната структура на населението в София-град към степента
на висше образование е важно от гл. т. бъдещето на природен парк „Витоша”. Емпирично
е доказано, че интересът към проблемите на опазване на околната среда и „зелените“
теми като цяло е правопропорционално зависим от образованието и социалния статус. За
ниско образованите, живеещите на село, безработните и хората с основно и по-ниско
образование са приоритетни социалните проблеми, а не екологичните 11.
Област Перник се намира в Югозападен район и включва шест общини: Брезник, Земен,
Ковачевци, Перник, Радомир и Трън. Важна характеристика на областта и основно
предизвикателство е близостта с гр. София. Населението на областта по данни от
преброяването през 2011 г. наброява 132 833 души, основно съсредоточени в общините
Перник (96 697 души или 72.8%) и Радомир (20 722 души или 15.6%). В сравнение със
средното на страната областта е сравнително ниско населена. Демографската ситуация в
областта следва тенденциите, характерни за страната – срив в броя на населението и
общо застаряване. Населението над 65 години представлява 35,1% от активното
население, (за страната - 29,3%). Естественият прираст е отрицателен – около 9%
годишно. Същата е и тенденцията при механичния прираст, което означава, че повече
хора напускат областта, отколкото да се заселват. За периода 2007- 2011 г. областта като
цяло губи около 4% от населението си, което е съизмеримо със средните показатели за
страната. Населението е концентрирано в два града – Перник и Радомир.
От всички области в Югозападния район област Перник предлага най-малко
туристически услуги. По данни на НСИ регистрираните в областта места за настаняване
през 2011 г. са 26, а през 2012 г. са 15. Очевидно това не е инфраструктура, която може да
предложи съществен потенциал, въпреки че в областта има екологично чисти райони и
природни забележителности, вкл. и в природен парк „Витоша”.
Пазарът на труда се характеризира с липса на алтернативни източници на приходи –
слабо предприемачество, липса на традиции в земеделието и близост до добре развития
трудов пазар в София. Въпреки това, нивото на безработица остава по-ниско от средното
за страната, но причина за това е заетостта, генерирана извън територията на областта.
Трудовата заетост е концентрирана в ниско квалифицирани области (преработваща
промишленост, строителство, търговия).
10
11

„Регионални профили: показатели за развитие“, 2013 г.
Изследване „Степен на информираност на целевите аудитории на ОПОС“, май-юни 2010 г., ЕСТАТ
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инж. Итил Гадженаков
Експерт Ловна фауна
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.16. ПОЛЗВАНЕ
АСПЕКТИ

НА

ТЕРИТОРИЯТА

И

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти
1.16.6.1. Описание и информация за ловните райони и останалите участъци от
територията на ПП „Витоша“.
ДЛС “Витошко – Студена” заема южните и югозападните склонове на Витоша. Граничи с
ДГС „София“, ДГС „Самоков“ и ДГС „Радомир. 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“. Стопанството е разделено на 12 ловища с
ловоустройствения проект от 2008 г. Има изградени 3 бази за интензивно стопанисване на
дивеча (БИСД).
Таблица 1: за разпределение на ловностопанските райони
Студена“
Ловностопански район (ловище)

ГТ

ЗТ

на ДЛС „Витошко –

Общо ЛСР Недив.в ГТ Недив. в ЗТ Дивечопр.
хектари

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

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

1528

272.3

1800.3

115.9

1.9

1682.5

12.2

0.1

12.3

0

0

12.3

12807.2 3367.4

16174.6

408.8

14.9

15750.9

11. Ловище"Селимица"
12. Л-ще"Стопанкси (карант.) двор"
Общо ДЛС:

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.
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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 2: Отстрел и добити медали по линията на организирания ловен туризъм
медали
златен сребърен бронзов общо
благороден елен
22
97
87 248
елен лопатар
12
3
5
43
муфлон
4
20
17
56
сърна
4
12 131
дива свиня
56
69
75 368
вид дивеч

отстрел най-висок най-нисък
ср./год.
бр. год. бр.
год.
40
111 1992 0
2004
8
18 1992 0 1999-2000
5
13 1985 0
1998
17
34 2006 8
2000
90
170 2007 40
1998

1.16.6.2. Брой и динамика на популациите на ловните видове за последните 14 години
Фиг.1: Динамика на популацията от благороден елен (Cervus elaphus)

Благороден елен (Cervus elaphus) – възстановен е на територията на парка през 50-60-те
години в резултат на разселването му от ДДС „Витошко“ – тогава представително ловно
стопанство. Обитава предимно южните и югозападните части на Витоша. Придържа се
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към масивните горски комплекси на парка, като през лятото се задържа във
високопланинските пасища. Запаса на благородния елен през последните 3 години е
около 200 бр. по данни от таксацията. Забелязва се плавно повишаване на числеността му
след 2000 г. когато са най-ниските му запаси – около 100 бр. Най –високи са запасите на
благородния елен в края на 80-те и началото на 90-те години, като достигат до около 560
бр. през 1988 г. Потенциала на местообитанията е добър като изчислените допустими
запаси на вида са около 252 броя при среден втори бонитет. Половото съотношение е
1:1,5 в полза на женските, което снижава възможностите за добър трофеен отстрел.
Възстановяването на популацията става както по естествен начин така и чрез разселване
на благородни елени, като се използват изградените на територията на ловното
стопанство възпроизводствени дворове.
Елен лопатар (Cervus dama) – Максимална численост е достигнал през 1988 г. – 180 бр.
както е и при благородния елен. Пролетната таксация през 2015 г. е 82 бр. Най-ниска е
била числеността му през 2000 г. – 7 бр. на територията на ДДС „Витошко“
Фиг.2: Динамика на популацията от елен лопатар (Cervus dama)

Сърна (Capreolus capreolus) – разпространена повсеместно на цялата територия на ПП
“Витоша”. Данни за състоянието и числеността на сърните преди 30 години показват
запас от порядъка на около 200 бр. Запаса им намалява значително в периода 1992 до
1997 г. до около 70 – 80 бр., като след това се стабилизира. Потенциала на
местообитанията е добър, като от предварителния модел изчислените допустими запаси
на вида са около 400 броя. Действителните запаси на сърната са стабилни през
последните 10 години: 300 – 330 бр., като въпреки че търпи и най-големи загуби от
хищниците, скитащите кучета, бракониерството и тежките зими, се забелязва нарастване
числеността на сърната. От изключителна важност за оцеляването на приплодите на
сърната е осигуряването на спокойствие по време на раждането и отглеждането на
новородените. Необходимо е да се засили контрола по осъществяване на тези дейности,
които оказват негативно отношение – безпокойство от туристи, висок запас на вълка и
скитащите кучета.
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Фиг.3: Динамика на популацията от сърна (Capreolus capreolus)

Дива свиня (Sus scrofa) – Поради голямата пластичност на вида нормалният
(допустимият) запас е около 350 бр., като е приблизително равен на действителния който
е около 300 бр. За борба срещу чумата и развитие на външни и вътрешни паразити по
дивата свиня се залагат ваксини и се извършва дезинфекция и дезинсекция във всички
райони. Взимат се проби за трихенелоза. С цел опазване от щети и повреди не трябва да
се допуска увеличаване на действителния запас при дивата свиня над допустимия.
Зрелите глигани да имат голям периметър на движение и мигрират в съседните
(прилежащи) територии на парка. Популацията е със силно разстроена полова и
възрастова структура поради груповия лов на териториите на съседните ловни
сдружения.
Фиг.4: Динамика на популацията от дива свиня (Sus scrofa)

Page 975
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
„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.“

Муфлон (Ovis orientalis) – Най-голяма численост има през 1980 г. – 109 бр. Последните 2
години запасите му се увеличават и пролетния запас на 2015 г. показва 100 бр. при полово
съотношение 1:1,2 в полза на женските. Развъжда се в БИСД на територия на ДЛС
„Витошко – Студена“. В миналото са разселвани и други чужди за нашата фауна видове
като алпийски козирог (Capra ibex), тибетски як и елен сика (Cervus nippon). Алпийският
козирог, тибетския як и елена сика са изчезнали.
Фиг.5: Динамика на популацията от муфлон (Ovis orientalis)

Вълк (Canis lupus) - Числеността на вълка в началото на 70-те години е силно
редуцирана в цялата страна вследствие на използването на отровни примамки. След
забраната им популацията започва да се увеличава – на Витоша в началото на 80-те год.
През 1987 г. се посочва запас от 5 бр., като най-висока численост достига в началото на
90-те год. (10 – 12 бр.), когато са и най-добрите години на ловното ни стопанство. През
последните няколко години запасите на вълка са сравнително високи и постоянни – от 6
бр. през 2012 до 10 бр. през 2013 и 2014 г. По-точна представа за запаса на вълка дава
неговият отстрел. През 2007 и 2008 г. на територията на ловното стопанство има
отстреляни съответно 2 и 3 вълка, като такъв е и средния за периода от 2001 г. до 2014 г.
Има допустими щети върху дивеча и селскостопанските животни. В България не се води
статистика на убитият от хищници дивеч. Биологията на вълка и мечката налага различен
подход при минимизиране щетите от тези два вида. Поради големите райони на
обитаване често вълци се отстрелват в съседните на парка ловностопански райони.
Необходими са мерки за контролиране числеността на вълка. Характерна негова
особеност е придвижването на големи разстояния за малки периоди от време, както и
големи разлики в половата и възрастовата структура на запаса в различните периоди на
годината. Всичко това увеличава трудността на таксацията му и определянето на
реалните параметри на популацията. Въпросът за нормалният запас на вълка е
дискусионен. В различни публикации се посочват различни числа. Във всички случаи,
обаче той трябва да бъде функция на моментния запас на копитния дивеч, като се взема
предвид коефициента на прираст на различните видове.
Лисицата (Vulpes vulpes) обитава почти цялата територия на парка. Популацията е
с нормална плътност или общо 50 – 100 бр.
Язовеца (Meles meles) също обитава почти цялата територия.

Page 976
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
„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.“

Фиг.6: Динамика на популацията от вълк (Canis lupus)

Див заек (Lepus europaeus)- обитава повсеместно, предимно откритите площи с
ниска растителност, както и изредени горски комплекси и плътни горски масиви.
Допустимия запас на територията на ДЛС „Витошко – Студена“ е 226 бр. Липсата на голи
площи, както и голямата надморска височина определят и сравнително постоянния
равномерен запас от около 150 - 200 бр.
Фиг.7: Динамика на популацията от див заек (Lepus europaeus)

Яребица (Perdix Perdix) – обитава предимно периферните, ниски райони по
границите с парка, но се среща и на по-голяма надморска височина. Ежегодните таксации
през последните 3 години показват сравнително постоянна стойност от около 250 бр.
запас през 2014 г. Допустимия запас е 318 бр. Не може да се очаква много висок запас и
стабилна популация поради факта, че яребицата намира по добри условия и
местообитания в териториите на ловните дружини предимно от южната част на Витоша,
където се подхранва и разселва. Запасът на яребицата в миналото е много по-нисък. През
70-те години е около 30 бр., след това през 80-те започва да се увеличава и варира между
50-70 бр.
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Фиг.8: Динамика на популацията от яребица (Perdix Perdix)

Кеклик (Alectoris graeca) – Среща се на малки ята по откритите части на Витоша. Не се
посочва в таксацията през последните 5 години. Необходими са допълнителни
проучвания за установяване на запасите и мерките за възстановяването на популацията на
кеклика.
Фиг.9: Динамика на популацията от кеклик (Alectoris graeca)

1.16.6.3. 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.
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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.
Бракониерство.
Пожари.
Паша.
ДЛС „Витошко – Студена“ притежава добра материална, административна и складова
база. Не са описани значителни повреди върху горските насаждания в резултат на
дивечовите гъстоти.
Щетите, които нанася дивеча на селскостопанските култури са незначителни. Не са
констатирани епидемични заболявания по дивеча. Извършва се обезпаразитяване на
всички животни срещу външни и вътрешни паразити. Задължително се вземат проби за
трихенелоза.
1.16.6.4. Извършени нарушения за последните 10 год. на територията
на ДЛС „Витошко – Студена“ оказващи влияние на ловната фауна.
Таблица 3: Извършени нарушения за последните 10 год. на територията
на ДЛС „Витошко – Студена“
Незаконна паша

Разораване

Пожари

Лов

Общо
Общо
Година Брой на Общ брой Брой на
Брой на
Общо Брой на опожаре
убит
нарушени
на
нарушени
нарушени
(дка) пожарите на площ
дивеч
ята
добитъка
ята
ята
(дка)
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

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо

0

0

0

0

8

1983

5

1

0

От таблицата се вижда, че констатираните нарушения за изминалия период са
сравнително малко. Съществуват неофициални данни за опити и извършване на
бракониерство особено по периферията на ловното стопанство и парка, както и около
населените места. Не са констатирани нарушения за незаконна паша и разораване.
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1.16.6.5. Местообитания определени като „сватбовища“ с ловоустройствения проект
Като трайно обитавани места за сватбуване на благороден елен са определени с
ловоустройствения проект следните отдели: от землище Рударци – 465, 466; землище
Кладница – 372, 373, 464, 456-458; землище Чуйпетлово – 458-463, 387, 388, 431-436; з-ще
Ярлово – 461-464, 456-460, 443-447. На тези места по време на сватбуването през есента е
необходимо да се ограничат дърводобивната дейност, пашата и безпокойството от туристи.
1.16.6.6. Стопанисване на дивеча на територията на ДЛС „Витошко – Студена“
Основното направление за стопанисване на дивеча в ДЛС „Витошко – Студена“ ще
бъде създаване на благоприятни условия за формиране, развитие и поддържане на здрави и
жизнени дивечови популации от наличните ловни видове, при оптимална гъстота, полова и
възрастова структура, подобряване на условията за организиран ловен туризъм, наблюдения,
селекция и превръщане на подборния отстрел в основен метод за ползване на едрия дивеч.
Целта е да се достигнат изискванията на съвременната ловностопанска наука, устойчиво
управление и ползване на природните ресурси и опазване на околната среда. В зависимост от
характера на местообитанията, бонитета и пригодността са определени и главните видове
дивеч:
За БИСД „Бела вода“ – муфлон, със съпътстващи дива свина, благороден елен, елен
лопатар. За БИСД „Петрус“ – дива свиня със благороден елен.
За останалите ловища главен вид ще бъде благородния елен със съпътстващи видове
сърна, дива свиня, заек, яребица и планински кеклик.
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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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1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

1.21.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ/
ОСНОВАНИЯ

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

Птици
Птици (Ловна фауна)

+++

Бозайници
Бозайници (Ловна фауна)

+

Намаляване и изчезване Влошаване (тенденция на
на популацията от
намаляване) на запасите за
планински кеклик през последните 10 год.
последните 10 год.

Проучване. Проучване на хибридизацията
и влиянието и резултатите от разселването
в прилежащите територии на тракийски
кеклик. Необходима е реинтродукция на
планинския кеклик.
Ограничаване на безпокойството и
бракониерството. Мерки за минимизиране
на щетите от хищници и от дивата свиня.

Стабилни и постоянни
са популациите бл.
елен, елен лопатар,
сърна и дива свиня.
Сериозни
щети
на
числеността на сърната
нанася вълка.

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“.

Почти не се забелязват
промени. Популациите са с
темп на нарастване за
последните 10 год.
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1.21.2.Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ПРИЧИНИ/
СТЕПЕН
ЕЛЕМЕНТИ
ОСНОВАНИЯ
ФАУНА
Гръбначни животни
Ловна фауна
++
Повечето птици и
бозайници от ловната
фауна се срещат и в
други части от нашата
страна и Евразия

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1
Няма

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ
Ограничаване на безпокойството

1.21.3.Естественост
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ПРИЧИНИ/
ФАКТОРИ/ ЕЛЕМЕНТИ СТЕПЕН
ОСНОВАНИЯ
ФАУНА
Гръбначни животни
Бозайници
Ловна фауна
+++
Видовият състав
съответства на
естествения ландшафт
на Витоша.
Изключение правят
елена лопатар и
муфлона, които са
реаклиматизирани
видове за нашата
страна.

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

Няма

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

Ограничаване на безпокойсвото и в помалка степен пашата на домашни животни
на територията на парка.
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1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни
Бозайници
Ловна фауна

СТЕПЕН

+++

ПРИЧИНИ/
ОСНОВАНИЯ

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

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 помалка степен пашата на домашни животни.

1.21.5.Размери
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни
Бозайници
Ловна фауна

СТЕПЕН

++

ПРИЧИНИ/ ОСНОВАНИЯ

Някои видове от ловната фауна
извършват сезонни (хранителни
и размножителни) миграции
извън границите на парка.
Изключение има само при
елена лопатар и муфлона.

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

Увеличаване и
стабилизиране на
популациите най-вече на
територията на ДЛС
„Витошко – Студена“

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

Съвместни дейности и работа със
стопанисващите дивеча в съседните
(прилежащите) територии на парка.
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1.21.6. Биологично разнообразие
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/
ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни
Бозайници
Ловна фауна

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ/
ОСНОВАНИЯ

Ловната фауна
съставлява голям
процент от
разнообразието на
фауната в страната.

++

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

С критична численост е
планинския кеклик

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

Мерки за опазване и възстановяване на
популацията от пл. кеклик.

1.21.7.Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ФАКТОРИ/ ЕЛЕМЕНТИ
ФАУНА
Гръбначни животни
Бозайници
Ловна фауна

СТЕПЕН

++

ПРИЧИНИ/
ОСНОВАНИЯ

Като цяло ловната
фауна е стабилна с
изключение на
планинския кеклик от
птиците.

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ
- ПЛАН‘1

Стабилни популации от
повечето ловни видове.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕРКИ/
ПРЕПОРЪКИ

Съвместни дейности и работа със
стопанисващите дивеча в съседните
(прилежащите) територии на парка.
Ограничаване на безпокойството и пашата
на домашни животни.
Проучвания върху състоянието и
възстановяването на планинския кеклик.
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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
-------------------------------------------1.22.2. Социално-икономически условия
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 на степента
устойчиво ползване
ресурсите
Горски,земеделски,
дивечови и рибни
Лов и риболов

ОЦЕНКА

ТЕНДЕНЦИИ

МЕРКИ/ ПРЕПОРЪКИ

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 часта стопанисвана от
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 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“

на
на

водни,
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1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ПОКАЗАТЕЛ/
ОБОБЩАВАЩА
ОЦЕНКА
Фауна
Ловна фауна

ОЦЕНКА/СТЕПЕН

++

ОСНОВАНИЕ

Голямо видово разнообразие на
ловната фауна.

ПРОМЕНИ/ТЕНДЕНЦИИ

Подобряване и стабилизиране на
популациите основно на
територията на ДЛС „Витошко –
Студена“. Без промяна е на
територията на ДГС „София“
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1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СЪГЛАСНО ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2005
1.24.1. Анализ на състоянието на предмета и целите на опазване в ПП „Витоша“
 Закон за защитените територии(ЗЗТ)
(2) Природните паркове се управляват с цел:
1. поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие
в тях;
2. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни
дейности;
3. устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни
форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.
Чл. 30. (1) В границите на природните паркове може да има населени места, селищни
образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не
замърсяват околната среда.
(2) Защитените територии от други категории, попадащи в границите на природните паркове,
запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им.
Чл. 31. В природните паркове се забраняват:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) провеждане на гола сеч във всички
гори, с изключение на тополовите и нискостеблените гори; сливане на голи, невъзобновени
сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори, с изключение на
акациевите;
2. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
3. паша на кози освен на определени за това места;
4. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
5. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
6. бивакуване и палене на огън извън определените места;
7. добив на полезни изкопаеми по открит способ;
8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) добив и първична преработка (обогатяване) на метални
полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и
цианиди;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) дейности и строителство, които не са разрешени със
заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и
технически планове и проекти;
10. (предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) събиране на редки, ендемитни, реликтни и
защитени видове, освен за научни цели;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) добив на ресурси от морето чрез драгиране и
тралиране;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) други дейности, определени със заповедта за
обявяване на защитената територия и с плана за управление.
Чл. 32. (1) За природните паркове се прилагат разпоредбите на чл. 19 и 22.
(2) За природните паркове или части от тях могат да се прилагат разпоредбите на чл. 21, ал.
1, ако са приети с плановете за управление, утвърдени от Министерския съвет.
Чл. 19. В националните паркове се обособяват следните зони:
1. резервати и поддържани резервати;
2. туристическа зона;
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3. зони на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и
спортните съоръжения;
4. други зони съобразно конкретните условия в парковете.
Чл. 22. Зоните по чл. 19, районите, местата, начините и други условия за извършване на
дейностите в националните паркове се определят с плановете за управлението им.
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи,
водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за
нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации,
ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;
СТЕПЕНИ: + - ниска; ++ - средна; +++ - висока
ОСНОВАНИЯ/
ИНДИКАТОРИ/
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛ

ОЦЕНКА/
СТЕПЕН

НЕОБХОДИМИ
ДЕЙНОСТИ/МЕРКИ

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 Да
се
преработят
Разработени и приети
на
горските устройствените проекти за
са ЛУП за ТП ДГС
местообитания, особено дейности в горите съобразно
++
„София“2009г. и ТП
на старите естествени предвижданията на Плана за
„ДЛС“Витошкосъобщества от смърч и управление.
Студена“, 2008г.
техния
биологичен
потенциал
ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ III: Ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното и
ландшафтно разнообразие
висока оценка- , средна – , ниска ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ IV: Поощряване на научните и образователни дейности
висока оценка-, средна – , ниска ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ V: Осигуряване на обществена подкрепа и развитие на партньорства за
постигане целите на парка
висока оценка- , средна – , ниска –
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

Да се приложи форма на
управленчески модел на парка,
в който да бъдат включени
всички заинтересовани страни

+
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интересите
на на квотен принцип.
държавата,
местните
общности и другите Да се въведе система за текущо
координиране на действията на
заинтересовани страни
заинтересованите
страни,
участващи в управленческия
модел.
Да се разработят подробни
устройствени
планове
на
отделни урбанизирани части от
парка
на
базата
на
актуализиран
кадастър
в
съответствие с изискванията на
Разширена Дългосрочна
Закона за устройство на
цел 2. Изискванията за
територията.
опазване и развитие на
Да се обособят терени за
парка
да
намират
археологическите обекти и
отражение
в
паметници
на
културата,
регионалната схема за
представляващи
публична
планиране и плановете
държавна собственост, така че
за регионално развитие
да
бъдат
осигурени
необходимите
условия
за
тяхното експониране, защита и
опазване с оглед устройството
на обслужващата, техническата
и
информационна
инфраструктури.
Да се оцени състоянието и
функционалното
на
Разширена Дългосрочна предназначение
цел 3. Да се поддържа и инфраструктурата в парка и да
се
предложат
мерки
за
оптими
зира инфраструктурата в хармонизирането й с парковата
съответствие
с територия.
изискванията
на Да
са
гарантира
специалните закони и осъществяването на рутинните
при
спазване
на дейности в парка, свързани с
природозащитните цели пътните, хидротехническите и
на парка
електросъоръженията, както и
на обектите от социалната
инфраструктура.

не

+

+

ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ОТ ЕСТЕСТВЕН ХАРАКТЕР
Промени в климата

Може да оказва влияние върху
видовото
разнообразие
и
ресурсите

+

Проучвания
мониторинг
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Естествени вредители и Биха довели до промяна на
местообитанията за определен
патогени
период

+

Ветровали, ветроломи и Биха довели до възникване на
вторични след пожарни сукцесии
снеголоми

+

Своевременни
поддържащи
и
възстановителни
дейности и мониторинг
Своевременни
поддържащи
и
възстановителни
дейности и мониторинг

ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ОТ АНТРОПОГЕНЕН ХАРАКТЕР

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
Липса на изградени Затруднява изграждането на поместни структури за широка обществена подкрепа за
Парка
работа в партньорство

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
специализирани
обучения и дейности за
привличане /създаване на
партньорства .

++

План’2
предвижда
инициирането на такива
промени в нормативната
база.

ИЗПЪЛНЕНИЕ/СПАЗВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ по План’1
План’2
отчита
обективните
 Планиране
на
особености
на
функционалното
времевата дистанция и
зони
за
зониране
и  Определените
променени
територията на Парка в
въведените
обстоятелства,
План‘1 не са в съответствие
режими;
(законодателство,
с чл.32.(1) от ЗЗТ (Чл. 32. (1)
 Изпълнение на
++
членство в ЕС)
и
За природните паркове се
режимите
и
взимайки
под
прилагат разпоредбите на чл. 19
задачите
от
и 22.) ;
внимание
описаните
Дирекцията на
несъответствия
и
ПП „Витоша“
оценки (раздели 1.7,
1.22 и др.) предлага
нова
визия
и
съдържание на зоните
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в
ПП,
както
и
съответните норми и
режими
А. ЗОНА
Не е постигнато ограничаване
НА ТЕРИТОРИИ СЪС
на съхненето на смърчовите
СТРОГА ЗАЩИТА НА
гори
ПРИРОДНАТА СРЕДА
 Биосферен
резерват
А1. Територии с режим
„Бистришко бранище“;
на строга защита –
1844.6 ха
 Резерват
„Торфено
бранище“
 Не е спазена забрана за
функциониране
на
обекти,
формиращи
В.
ЗОНА
НА
отпадъчни води без
ТЕРИТОРИИ
С
работещо съоръжение за
АКТИВНО
пречистването им, 3
УПРАВЛЕНИЕ
НА
години след влизане в
ПРИРОДНАТА СРЕДА
сила на Плана за
управление;

+++

+

С План’2 се предвижда
засилване на мерките
за контрол

+++

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И
ПОЛЗВАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАН‘1 ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКА ПО ОТНОШЕНИЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ИМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ
Таблица 54
Опазване
на Възстановяване на находищата
консервационно значими на алпийски повет;
+++
растителни
и Възстановяване на популацията
животински таксони
на дивата коза
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Веселина Паскова
Ключов експерт Връзки с обществеността
СЪДЪРЖАНИЕ
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
АСПЕКТИ
1.16.9. Информираност на обществеността за Природния парк и отношението към
него
ПЪРВА ОЦЕНКА
1.22.5. Формулиране на основните и специфичните проблеми на територията
1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
РЕЖИМИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, РАЗПИСАНИ В ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН‘1
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И
ПОЛЗВАНЕ
4.2. ПРОГРАМИ
4.2.6. Връзки с обществеността и образование
Функцията и отговорността на дирекцията на ПП”Витоша” да управлява,
стопанисва, съхранява, развива и възпитава е мащабна и изисква своето разясняване и
представяне пред обществеността, както на местно така и на национално ниво. Близостта
на парка до бързо разрастващата се столица и други градове в прилежащата му територия
са предпоставка за засилен туристопоток и опити за развитие на на различни видове
спортове на открито от една страна и от друга засилен интерес за това как се стопанисва
тази територия. За това и информационната политика е една от основните дейности на
дирекцията. И за да е ефективна и пълноценна, тя трябва да се основава на: първо –
категорично познаване на мисията на дирекцията и функцията на парка от страна на
самите служителите в парка, работата с тях показа, че това са експерти с голяма
отговорност и висок професионализъм и второ добро сътрудничество и връзки с други
държавни и обществени организации.
Целите на комуникационната програма са следните:
 Насърчаване на информираността на обществото за значението и функцията на
Природен парк „Витоша ”;
 Информираност на обществеността за разясняване и популяризиране дейността на
дирекцията на ПП „Витоша”;
 Предоставяне на възможности за запознаване на екологичното богатство и
разнообразие на парка;
 Използване на даденостите на парка за увеличаване на туристопотока в
допустимите за това места в парка;
 Организирането и провеждането на образователни дейности и програми;
 Работа и сътрудничество със средства за масова комуникация.
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За реализиране на целите на на комуникационната политика от съществено значение
са първо – посланията, които са отправени към обществеността и второ – каналите, които
се ползват за тяхното широко и ефективно разпространение.
Кои са основните целеви групи, които трябва да бъдат обхванати от
информационната политика на ПП”Витоша”.
На първо място това е местната общност във всичките й проявления – граждани,
местна власт, местни обществетни организации, държавни институции и организации.
Всякакви предприети действия от страна на дирекцията на парка трябва да бъдат приети
и подкрепени от местната общност. В своите инициативи Дирекцията на парка разчита на
тези контакти и партньорства, за целта на което е създаден Консултативният съвет към
него, но неговата дейнност до този момент е епизодична. Прякото участие в
управленските дейности на парка и взимането на решения трябва да бъде активно и
регулярно.
Насърчаване на местното население в прилежащите територии на парка да участва
в инициативи и събития, организирани от дирекцията на парка, също би спомогнало за
осигуряване подкрепата на местното общество в осъществяване мисията и функцията на
парка, съответно и неговата дирекция.
Друга основна целева група на информационната политика на дирекцията на парка
са всички любители на природата, туризма и спорта на открито на местно, национално и
международно ниво. Посланията за богатството на парка, възможностите, местата и
маршрутите за туризъм на цялата му територия трябва да бъдат целенасочени и
интригуващи.
Децата и подрастващите са другата изключително важна целева група при
комуникационната дейност на дирекцията на парка. Насърчаването и привличането им в
образователни програми, дейности и събития създава една сериозна основа за екологично
възпитание , отговорно отношение и грижа към природата.
Не на последно място е групата на всички изследователи, научни работници,
студенти и други, които се интересуват и следят процесите, измененията и развитието в
природата.
Какви са основните канали, чрез които се достига до различните целеви групи на
информационната политика.
Това са посетителските центрове и пунктове, посланията и темите на
информационните материали, организираните образователни инициативи и събития и
работата с медиите.
До този момент е направено много за поддържане на информирана обществена
среда, както за дейността на дирекцията на парка, така и за екологичното образование и
природозащитна дейност. Работата с деца включва широки и разнообразни дейности.
Множество са публикациите, електронните съобщения и отразявания за дейността
и инициативите на парка през годините, те са изброени в отчетите на дирекцията, и са
показатели първо, че обществеността наистина се интересува и вълнува от проблемите и
съдбата на парка, софиянци и не само те истински обичат своята планина и второ, паркът
прави много за да приобщава и провокира интереса на обществеността към него. Правят
впечатления основно две неща – първо многообразието на материали що се касае за
богатството и възможностите, които предоставя Природен парк „Витоша” и второ
мащабната доброволческа дейност, която се развива на територията на парка по найразлични направления. Поздравления за администрацията на парка и звеното „Връзки с
обществеността”, защото това говори за голямата работата, която се извършва в това
направление.
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Сайтът ПП ”Витоша” е едно от основните средства за информиране на
обществеността, той актуализиран миналата година, изчистен пригледен и съдържа
цялостна информация за дейността на парковата дирекция, актуални новини и календар
за всичко, което се случва на територията на парка, за неговото богатството и
възможностите, които предоставя на неговите посетители. Всеки, който иска да научи
нещо за парка и за начина, по който той се стопанисва може да намери всичко там.
Бихме препоръчали той да се обогати и развнообрази с повече видео материали, малко е
статичен и описателен.
Изграждането на информационния център Детски екостационар ”Бели брези” е
изключително добро постижение в дейността на ДПП ”Витоша” и играе голяма роля за
екологичното възпитание на подрастващите.
Изграден през 2012г. по проект, той се намира недалеч от местността Дендрариума
и сградата е построена от естествени материали - глина, камък и дърво. Зидарията е от
непечени глинени тухли, покрити с двупластова мазилка от глина, пясък и ситно
нарязана слама. Градежът е по стара строителна технология с обли дялани греди, а
подовото отопление - по системата “Хипокауст”, използвана още в Древния Рим. Не
случайно и тя получава специалната награда в категорията „Сгради с елементи на зелена
архитектура“ в Националния конкурс „Сграда на годината“. По важното е, че Детският
екостационар поради местоположението си и доброто оборудване се е превърнал
наистина в място както за екологично обучение, така и за приятно място на отдих и
занимания на открито.
Посещенията в повечето случаи са организирани от училищата в София, но през
почивните дни се посещава от много семейства. За периода, в който функционира /майоктомври/ се посещава средно от около 3000 посетителя.
В непосредствена близост до него са разположени и трите музея – на мечката /2004г./, на
совите /2004г./ и на водното конче /2008г./ Те запознават с характерните особености на
тези видове животни, тяхното на мечката.
Изграждането на центъра и музеите, както и други алеи и съоръжения в близост до
тях се извършва абсолютно целенасочено от дирекцията на Природен парк „Витоша“ в
опит да превърне местността Дендрариума разпостранение в България, начина им на
живот и свързани с тях вярвания и истории. За съжаление музеите са затворени за
посещения, но девойката, която работи в неделя ми предложи да ми отвори музея в
своеобразен център за обучение, развлечение и отдих. От това, което видях в неделя,
усилията очевидно са в правилна посока и дават своите резултати.
Другият информационен център е Националният парков инфолмационен център в
Дирекцията на ПП“Витоша. Той функционира от 2002 г. , намира се намира в сградата
на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и е единственият център, който предоставя
информация на всеки , който провявя интерес за защитените територии в България и по
света. Тук могат да се получат специализирани издания на националните и природните
паркове в България, да се провеждат беседи и учебни занимания.
И музеите и двата информационни центрове изброени до сега са изградени и се
стопанисват от Дирекцията на Природен парк Витоша.
Третият информационен център, за който ще стане въпрос, е изграден и се
стопанисва от РИОСВ – София, но се захранва с материали от Дирекцията на парка и се
ползва за нейните нужди.
Това е първият от веригата информационно-образователни центрове към защитени
територии в България. Създаден е през 1999 г. по повод 65-тата годишнина от
обявяването на парка. Намира се на около 1 км от кв. Драгалевци по пътя към Алеко, в
близост до Драгалевския манастир. Поради близостта до София и удобното му
местоположение, той е изключително посещаван и от малки и големи, особено през
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летните месеци. Справката за период от първете две седмици на м. юни т.г. показва, че
броят на посетителите е бил 450, което означава, че през летните месеци месечната
бройка на посетителите достига 1000. В центъра са представени и информационни
материали, предоставени от дирекцията на ПП “Витоша“.
И информационните центрове, и музеите имат за основна цел популяризирането
дейността на дирекцията на парка, неговото богато биологично разнообразие чрез
информационни материали, подреждане на изложби, организиране на образователни
мероприятия, семинари, обучения, работни срещи, дискусии идр. Освен като
образователни центрове, информационните центрове се превръщат в притегателно място
за други занимания и отдих.
Препоръката, която бихме направили, е изграждането на такива центрове/ поне
още 3/ и на други места или в самия парк или в населени места в прилежащите
територии, откъдето започват подходите към парка.
Другото, което бихме препоръчали, което би могло да бъде обект на проект е създаването
на мултимедия в центровете, чрез които на компютър да се показват и разглеждат
местата и обектите, заради, които си заслужава да се грижим и обичаме планината и в
частност парк Витоша.
Издаването на информационни материали е друга важна дейност на Дирекцията на
ПП”Витоша” за информираността и екологичното възпитание. Условни сме ги
разпределили в три основни групи:
•
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;
Като пример ще посочим, че са издадени над двайсет книги някои от последните, които
са: Природното богатство на Природен парк „Витоша”, Дневните пеперуди в Природен
парк „Витоша” в два тома, Паметниците на Природен парк „Витоша” , Селищата около
Природен парк „Витоша”, Земноводните и влечугите в Природен парк „Витоша,
Лечебните растения в ПП”Витоша” и др. Като пример ще посочим, че са издадени над
двайсет книги някои от последните, които са: Природното богатство на Природен парк
„Витоша”, Дневните пеперуди в Природен парк „Витоша” в два тома, Паметниците на
Природен парк „Витоша” , Селищата около Природен парк „Витоша”, Земноводните и
влечугите в Природен парк „Витоша, Лечебните растения в ПП”Витоша” и
др.Издадените брощурите на български или на български и на английски са също в голям
брой, над трийсет, като някои от последните са : Популяризиране на алтернативните
спортове – Спортни възможности в ПП”Витоша”, дипляна първа помощ, за пещерите и
пещерната фауна, за европейския лалугер, пет вида дипляни за музеите на мечката,
совата и водното конче и мн.други. Плакатите и стикерите са над десет, в това число
плакат за кафява мечка, за фауната, за флората, за туризма, за защитени видове на
„Витоша” и др.

Page 997
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
„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.“

Информационни материали
се разпостраняват в информационните центрове, в
училищата, по време на събития и образователни прояви.
Организирането на образователни инициативи и други събития е другият
приоритет в дейността на парка, за 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.
Близостта на София и другите населени места в прилежащите територии на парка
правят училищата изключителен партньор в тези дейности. Организират се уроци,
беседи, походи, конкурси. В сайта на парка се публикуват информация за всички тях. Ще
споменем обучения на ученици от селата Бистрица и Железница на тема „ Горски
инспектор за един ден”. По забавен начин децата се запознават с важната роля на
лесовъдите и горските инспектори за опазване на горските екосистеми и
противодействието на опитите за нарушения в горите. Ценното при тези обучения е , че
се дава възможност за активно участие на самите подрастващи, което е най-убедетелният
начин за приобщаване към темите за околната среда и нейното опазване. Традиционно се
отбелязват природните празници – Еньовден, дните и седмиците на зямята, парковете,
деня на детето и др. Отбелязването миналата година на 80 годишнината от създаването
на парка е отбелязано с множество мероприятия, конкурси и чествания.
В дейността си Дирекцията на парка разчита на контакти, съвместна работа и
партньорство с общините, училищата, бизнеса, държавните учреждения и институции.
Доброволческите инициативии труд заемат изключително място в дейността на парка,
което е красноречив пример за умението на администрацията на парка да приобщава
обществеността към грижа и интерес към парка. Активността на доброволческите
дейности са главно през топлите месеци и бройката им достига средно по двайсет на
месец, като участниците в тях са средно четирийсет човека. Някои от последните са –
доброволческа акция на трийсет стажанта от Мтел на Тихия кът за почистване на
площадката за хора в неравностойно положение и лакиране на пейки и др., станали
традиционни доброволческите акции на HMSU, тази година в м. Златните мостове, в
която взеха участие над 40 човека,доброволчески акция с децата от дома за сираци
„Петко Славейкон” в София, изграждане скари в местността Конярника, подобряване на
парковата структура, освежаване и почистване околох. Кумата, Драгалевския манастир,
Игликина поляна, в района на с. Кладница имного др.
Интересът на многобройното население в прилежащите територии към парка и
желанието да го ползват за отдих и развлечение изискват непрекъсната внимание и
грижа. За това и е наложително създаването на нови информационни центрове , които да
привлекат туристопотока в парка от други отправни точки от прилежащата територия,
което зависи от добрата инфраструктура за посещение в парка и обособяването на
привлекателни маршрути и обособяване места за практикуване на различни видове спорт
на открито.
Предлагаме следните теми и послания, които да рамкират комуникационната политика
на ПП”Витоша” за следващия период на управление. Те са основани на оценките и
характеристиките, извършени от експерти, които работеха за разработването на
Актуализацията на Плана за управление на ПП”Витоша”. Те имат за цел да информират,
влияят и включат обществеността в подкрепа дейността и функцията на парк „Витоша” и
съответно дирекцията .
1. Категорично, ясно и точно дефиниране за значението на Природен парк „Витоша
за хората, които го посещават и живеят в него и около него;
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2. Природен парк „Витоша” не е изолиран остров, той е част от живота на голяма
общност съсретоточена около неговата територия и в същото време част от екосистема,
която трябва да бъде позната и съхранена. Тази тема ще представи и опише основните
биофизични характеристики на парка, появилите се нови представители от флората и
фауната на територията на парка и какво характеризира тяхната поява.
3. Темата за водната система в парка, нейното богатство и разнообразие и защо е
необходимо да бъде наблюдавана и съхранена.
4. Гората, нейната история, разнообразие и цялост. Защо е важно да я има и развива.
5. Темата за мъховете и лишеите, тяхното разнообразие и полза за природата, как да
ги разпознаваме и пазим.
6. Историческото и културно развитие и разнообразие на територията на парка и как
това допринася за социалното и културно развитие на района и с какво Пррироден парк
„Витоша” допринася и дава нови възможности за района.
7. Придобиване на екологично съзнание. Защо съхраняването и целостта на
природата и околната среда изобщо и в частност на Природен парк „Витоша” е от
особено важно значение и как хората могат да станат да станат по –добри нейни стопани.
Всички тези теми и послания предлагаме да бъдат в основата на информационните
материали създавани и разпостранявани от Д ПП”Витоша”, както и в организирането на
образователни инициативи и събития и работата с медиите.
За да се оцени, анализира и актуализира ефектът от комуникационната политика на Д
ПП”Витоша”, е необходимо да се прави социологическо проучване на период от всеки
четири години .
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арх. Галина Пировска
Експерт Недвижимо културно наследство
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.18. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Да се актуализира и допълни описателната част в План`1 относно материалното и
нематериално културно наследство в ПП „Витоша“ и прилежащите територии, на база
посочените по-долу дейности:
 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.
___________________________________________________________________________
1.18.1. Недвижимо културно наследство
Извадката от регистъра на Националния документален архив (НДА) при НИНКН
на недвижимото културно наследство в ПП Витоша (Приложение 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3,
1.18.4) и непосредствено прилежащите му територии наброява 68 обекта на
недвижимото културно наследство. От тях:
38 сгради – къщи, вили, воденици и др.;
15 църкви/манастири;
15 археологически обекта.
Понастоящем с потенциал за социализация и културен туризъм могат да се
определят най-вече църквите и манастирите, които са известни като част от т.н.
„Софийска Мала Света гора”, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

с. Боснек, Църква “Св.Теодор Стратилат”

с. Кладница, Манастирска църква “Св.Николай”
с. Чуйпетлово, Църква "Св.Петка"
с. Горна Диканя, Манастирска църква “Покров Богородичен”
с. Бистрица, Църква „Св.Георги”
кв. Бояна, Църква Боянска църква “Св.Никола и Св.Пантелеймон”
с. Владая, Манастирска църква “Св.Петка”
с. Владая, Църквата "Йоан Богослов
кв. Драгалевци, Църква “Св.Богородица Витошка” /Успение Богородично
кв. Княжево, Църква “Св.пророк Илия”, Църква “Св.Екатерина”
с. Мърчаево, Църква “Св.Георги”.

Драгалевският манастир и Боянската църква имат статут „с национално
значение”, Боянската църква е включена в Листата на световното културно и природно
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наследство. Те са проучени, в процес на продължаваща консервация и реставрация,
имат определени граници и режими и са обект на постоянен туристически интерес.
В противоположна позиция са останалите почти неизвестни малки църкви от
19в., които притежават добре запазена интериорна декорация със ценни стенописи.
Повечето от тези църкви вече са претърпели неуместни намеси по архитектурните им
структури и всички се нуждаят от консервация и реставрация. Техните досиета в НДА
на НИНКН показват липса на архитектурна документация и проучване, както и
актуализиран статут с граници и режими на опазване.
Всички църкви са собственост на Българската православна църква.
Управлението и стопанисването им принадлежи на БПЦ, с изключение на Боянската
църква, която е част от Националния исторически музей. На практика повечето църкви
се отварят спорадично, като охраната им е грижа на кметствата.
Въпреки незадоволителното състояние на проучването, опазването и
управлението, Витошкият дял черкви и манастири от Софийската Мала Света гора
притежава значителен потенциал и ресурс за културен туризъм, който може да бъде
разкрит и развит.
Нова тема в развитието на туризма на ПП Витоша е реставрацията на хижите
„Селимица” и „Кумата”, които притежават качества на ценни образци на първите хижи
в планината и могат да бъдат декларирани като архитектурни недвижими културни
ценности.
Необходимо е изработването на „Програма за проучване на експозиционния
потенциал на архитектурното наследство на територията на ПП Витоша” чрез
създаване на приоритетна листа на обекти за финансиране на проекти за консервация и
реставрация и експониране.
В базата данни “Археологическа карта на България” са отбелязани 13 обекта
(Приложение 1.18.5), от които само два съвпадат с регистрираните в НДА при НИНКН.
При предоставянето на информацията, НАИМ при БАН отбелязва, че обектите в
списъка са изготвени през периода 1992-1993г. и са с твърде приблизителна
локализация, без прецизен картен материал. Картите и GPS координатите, които са
приложени към анотациите на обектите, са изготвени след справка с топографски карти
и сателитни снимки и в резултат на инцидентни теренни проучвания. На територията на
парк Витоша не са правени системни издирвания на археологически обекти.
Информацията за наличието на археологически обекти на територията парка има
важна превантивна роля за ефективното и балансирано опазване на културните и
природни ценности.
Необходимо е да се заложи „Програма за ново системно издирване на
археологически обекти на територията ПП Витоша”, което ще бъде последвано от
междуведомствени комисии, съгласно Наредба №Н-12/21.11.2012г. на Министерството
на културата, с които ще бъдат определени границите и обхвата на териториите и
режимите на опазване на археологическите недвижими културни ценности.
Археологическите обекти и църквите и манастирите, с потенциал за
социализация са нанесени в карта „Картата №22 на туристическите маршрути и
обекти”.
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Приложения
Приложение 1.18.1
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Приложение 1.18.2

Приложение 1.18.3
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Приложение 1.18.4
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Приложение 1.18.5.
СПИСЪК
на регистрираните археологически обекти в АИС АКБ на територията на ПП Витоша.
Регистрационни карти.
10002286. Късно средновековен оброк. GPS координати: N-42.601; E23.36211
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.
1.

2.
10002331. Селищна могила. GPS координати: N- 42.59319; E - 23.155
Местоположение
Населено място: с.Мьрчаево, кв. Витоша, Община Столична
Местност: ул. "Цар Симеон" № 148
Локализация
Лок. спрямо населено място: 1500 м, 60 °
Особености
Площ: 7 дка
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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.“

Вид и хронология
Селищна могила
Ранен неолит
Селище
Ранна бронзова епоха
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания на специалисти от РИМ-Перник
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Режим на ползване – А
Изготвил: А. Бакъмска, 28.08.2014 г.
3.
1700478. Късно антична крепост. GPS координати: N- 42.41363; E- 23.20222.
Местоположение
Населено място: с. Горна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник
Местност: Чуката
Локализация
Лок. спрямо населено място: 3650м 136° от училището.
Особености
Площ: 4 дка
Вид и хронология
Крепост
Късна античност
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания на специалисти от РИМ-Перник
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – Б
Изготвил: В. Любенова, 02.02.1993 г.
4.
1700255. Селище, крепост. GPS координати: N-42.56985; E - 23.19604
Местоположение
Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Градище
Локализация
Лок. спрямо населено място: 120 м, 10° от манастир Св.Никола.
Особености
Площ: 8 дка
Вид и хронология
Селище
Желязна епоха
Крепост
Късна античност, Средновековие
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 1926 г.
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – А
Изготвил: Е. Карамфилова, 11.10.1992 г.
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1700256. Късносредновековен манастир. GPS координати: N-42.56875; Е23.1956
Местоположение
Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Манастира
Локализация
Лок. спрямо населено място: 900 м, 50° от центъра.
Особености
Площ: 2 дка
Вид и хронология
Манастир
Късно средновековие
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г.
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – А
Изготвил: Е. Карамфилова, 10.10.1992 г.
5.

1700257. Култови съоръжения, Възраждане. GPS координати: N-42.56917; E23.19729
Местоположение
Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Брезовица
Локализация
Лок. спрямо населено място:
Особености
Площ: дка
Вид и хронология
Култови съоръжения
Възраждане
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания на специалисти от РИМ-Перник
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – А
Изготвил: Е. Карамфилова, 08.10.1992 г.

6.

7. 1700258. Средновековна крепост. GPS координати:N-42.55109 E-23.20065
(№4 в списъка на НДА на НИНКН за община Перник)
Местоположение
Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Големо градище
Локализация
Лок. спрямо населено място: на 2км, 165° от манастир Св.Никола
Особености
Площ: 4 дка
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Вид и хронология
Крепост
Средновековие
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г.
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – А
Изготвил: Е. Карамфилова, 08.10.1992 г.
8. 1700430. Железодобивни пещи. GPS координати:N-42.56942; E-23.19926
Местоположение
Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Манастира, Брезовица
Локализация
Лок. спрямо населено място: на 300 м, 77° от манастира Св.Никола
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Железодобивни пещи
Исторически период
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 1983 г. на специалисти от РИМПерник
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – Б
Изготвил: Е. Карамфилова, 02.02.1993 г.
1700259. Антично селище.GPS координати:N-42.4951; E- 23.18025
( №3 в списъка на НДА на НИНКН за община Перник)
Местоположение
Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Ридо
Локализация
Лок. спрямо населено място: центъра
Особености
Площ: 3 дка
Вид и хронология
Селищe
Античност
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г.
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – А
Изготвил:Е. Карамфилова, 01.11.1992 г.
9.
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1700431. Крепост от късножелязна епоха. GPS координати:N-42.49894; E23.16976
Местоположение
Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Кръста, Големият кръст
Локализация
Лок. спрямо населено място: на 955 м, 294° от училището
Особености
Площ: 7 дка
Вид и хронология
Крепост
Късножелязна епоха
История на проучването
Археологически проучвания на В.Любенова през 1980 г.
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – А
Изготвил: Е. Карамфилова, 10.10.1992 г.
10.

11. 1700432. Промиване. GPS координати:N-42.49266; E-23.17405
Местоположение
Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Грамагье
Локализация
Лок. спрямо населено място: на 600 м, 250° от училището
Особености
Площ: 30 дка
Вид и хронология
Промиване
Исторически период
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г.
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – Б
Изготвил: Е. Карамфилова, 20.01.1993 г.
12. 1700433. Исторически период. GPS координати:N-42.49617; E-23.17274
Местоположение
Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник
Местност: Грамагье
Локализация
Лок. спрямо населено място: на 600 м, 275° от училището
Особености
Площ: 12 дка
Вид и хронология
Желязна руда
Исторически период
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История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г.
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – Б
Изготвил: Е. Карамфилова, 20.01.1993 г.
1720000. Скално светилище. Крепост. GPS координати:N-42.47362; E23.20769.
Местоположение
Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник
Местност: връх Градището
Локализация
Лок. спрямо населено място: на 4,2 км, 125 °
Особености
Площ: 20 дка
Вид и хронология
Скално светилище
Късна бронзова епоха, ранножелязна епоха
Крепост
Късна античност, средновековие
История на проучването
Обектът е открит при теренни издирвания през 2008 г. на специалисти от РИМПерник
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Режим на ползване – А
Изготвил: Ф. Михайлов, 19.02.2009 г.
13.
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историк Кета Мирчева
Експерт Нематериaлно културно наследство
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.18. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
1.18.2. Нематериално културно наследство
в селищата, принадлежащи към ПП "Витоша"
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.
Макар опазването и съхранението му да не е сред първостепенните задачи на
Дирекцията на ПП "Витоша", направеното в тази посока през последните десет години
бележи напредък. По повод честването на 80-годишния юбилей на парка действащите
читалища в принадлежащите към него селища се включват най-активно в празниците. С
дългогодишна традиция на добро сътрудничество с дирекцията на парка са и фолклорен
фестивал "Витоша", съборът "Арт мастърс" и др. Като постижение следва да се отбележи
проектът "Виртуален музей" на музеите в Перник и Ниш, осъществен по Програмата за
трансгранично сътрудничество с Република Сърбия, в резултат на който е осъществено
дигитализиране с 3D на част от етнографските колекции на двата музея.
Сред реализираните проекти, свързани с опазването на нематериалното културно
наследство, е и Детският екостационар "Белите брези", изграден по проект "Възраждане и
запазване на 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.
Сред постиженията на първо място обаче трябва да се отбележи включването през 2005
г. на групата "Бистришките баби" в Списъка на шедьоврите на световното нематериално
културно наследство на ЮНЕСКО, а след това и в националната предстaвителна листа
"Живи човешки съкровища". Групата "Старите песни на село Кладница, Пернишко”
(Шопско-граовски изпълнителски стил) - Многогласно женско фолклорно пеене от НЧ
„Пробуда" с. Кладница" пък бе номинацията на област Перник за Националната листа през
2014 г.
В рамките на 2015 г. за вписване в списъка на ЮНЕСКО са предложени и
кандидатстват обичаят "Сурва", практикуван в група пернишки села, както и обичаят "Баба
Марта" (съвместно с Румъния, Молдова и Македония), като и в този случай българските
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колективи, носители на традицията, са базирани в селища, които не са част от
прилежащите към зоната на парка, но са близо до нея - Народно читалище "Бачо Киро",
София и Народно читалище "П.К. Яворов", с. Мещица, Пернишко.
Както почти навсякъде у нас и в района на ПП "Витоша" сред основните носители и
пазители на нематериалното културно наследство се очертават читалищата. Различни
певчески, танцови и други формации, създадени към тях, спомагат за опазването на
традициите и обичаите в региона около парка. 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 със сериозни
постижения 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 проявават като ревитализатори на нематериалното културно
наследство – Княжево, Драгалевци, Бояна.
Таблица 1. Фолклорни състави и групи в читалищата на принадлежащите към парка
селища
Читалище
Певчески Танцови
ИнструДруги
групи
групи
ментални
и състави групи
"Св.
св.
Кирил
и 1
Методий" с. Ярлово
"Пробуда" С. Железница
2
3
1
"Св. Цар Борис I"
3
3
1
с. Бистрица
"Св.
св.
Кирил
и 1
Методий" Кв. Драгалевци
"Виделина" кв. Бояна
1
2
"Братя Миладинови"
1
Кв. Княжево
"Отец Паисий"
2
2
кв. Симеоново
"Светлина"
1
2
1 детска фолклорна
с. Владая
група
"Светлина"
1
1 клуб за автентичен
С. Мърчаево
фолклор
"Пробуда"
2
3
1
1 детска група за
с. Кладница
словесен фолклор и
игри
"Св. Климент Охридски"
2
с. Рударци
"Трудолюбие"
1
1 група за обичаи
с. Боснек
Всичко
15
18
3
4
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За представянето на нематериалното културно наследство пред по-широка
публика допринасят и фестивалите на традиционен песенен, танцов и обреден фолклор
(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), организирани в селищата около или на територията
на парка. Трябва да се отбележи обаче, че те често страдат от несигурност поради
проблеми с финансирането, а понякога и поради липса на достатъчно разбиране към
значимостта им. Така например фестивалът "На семейната приемственост в областта на
фолклора" в с.Владая не се провежда последните години поради липса на база заради
сериозните повреди, нанесени от земетресението през 2013 г. на сградата на читалището.
Живата традиция обаче съществува най-вече в традиционните празници, които
продължават да се отбелязват в принадлежащите към парка селища. Сред тях могат да се
откроят няколко групи.
Храмовите празници на църквите и манастирите, които се отличават освен с
обединяващите ги тържествени църковни служби, курбани и поклонения, така и със свои
специфики, които са резултат както на дългата традиция в провеждането им, така и на
възраждането и приспособяването им към променения социален контекст. Така
например, Успение Богородично, 15 август е събор на с. Владая, който се чества на
"Митрово църквище", мястото, където днес се изгражда новата църква в началото на
селото, също посветена на Успение Богородично. До 40-те години на 20 век в паметта на
владайци мястото се свързва с камък, осветен от присъствието на св. Иван Рилски, който
живял там според местната легенда. Всяка година на Голяма Богородица - според друга
легенда - при камъка на св. Иван се явявал елен, който да заколят и принесат курбан.
Днес паметта за камъка, край който живял св. Иван Рилски, не е актуална и празникът се
почита само като Богородичен. Традиционното великденско хоро в Симеоново пък от
тази година се провежда на Цветница, тъй като днес жителите на квартала, възползвайки
се от дългите празници, обикновено отсъстват на Великден. Храмовият празник на
църквата "Св. Илия" в Княжево също е претърпял значителни трансформации, като днес
завършва и с кулинарна изложба на прочутите княжевски гювечи.
Все още е жива традицията и за отбелязване на някои от традиционните празници
като Коледуване , Лазаруване, Сирни заговезни (Поклади) и др. , както и традицията на
селските събори в принадлежащите селища на юг от парка . Те също търпят промени,
отразяващи нови социални реалности. Например, празникът Богоявление (Йордановден),
6 януари се отбелязва с водосвет и изваждане на кръстта от водата на реката под
манастира "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", разположен на около 1 км
североизточно от с. Кладница. До 2011 г. по стара традиция мъжете са наддавали на търг
за откупуване на честта да извадят кръстта от реката. Днес наддаването не се практикува,
а кумът (мъжът, който ще извади кръстта) се избира от местната общност. Празникът
завършва с курбан в трапезарията на манастира.
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Таблица 2. Традиционни празници в принадлежащите селища - ПП "Витоша"
Храмови празници
на църкви и Други празници от християнския и
манастири
празнично-обредния календар
• Св. Теодор Стратилат – с. Боснек
• Коледуване – Бистрица, Железница,
Кладница, Симеоново и др.
• Св. Йеремия – с. Рударци
• Св. Йоан Богослов – с.Владая
• Богоявление – Кладница, Ярлово
• Бабинден – Симеоново, Бистирица,
• Св. Георги Победоносец – с. Бистрица,
с. Мърчаево
Железница, Княжево
• Св. Троица – Мърчаевски манастир,
• Баба Марта – Бистрица, Железница,
Бояна, Княжево
кв. Драгалевци
• Поклади (Сирни Заговезни) – в почти
• Св. св. Безсребърници Козма и Дамян
– с. Боснек
всички селища
• Успение Богородично – Драгалевски
• Лазаруване – Бистрица, Драгалевци,
манастир, с. Железница, с. Ярлово, с.
Железница, Княжево, Симеоново,
Владая
Кладница
• Св. Неделя – с. Ярлово
• Спасовден – Кладница, Симеоново,
Ярлово
• Св. Пророк Илия – кв. Княжево
•
Гергьовден – Кладница и др.
• Св. Пантелеймон – кв. Бояна
• Успение Богородично – Владая,
• Св. Петка – Владайски манастир
Ярлово, Кладница
• Св. Димитър – с. Ярлово
• Илинден – Ярлово
• Св. Архангел Михаил – кв. Симеоново
• Св. Петка – Бстрица, Ярлово
• Св. Николай Мирликийски – с
Кладнишки манастир
• Св. Архангел Михаил – Ярлово
• Св. Иван Рилски – Владая, Мърчаево
• Никулден – Княжево
• Св. Йоаким и Ана - Бистрица
Макар нематериалното културно наследство в принадлежащите към парка селища да
графитира към общи корени, свързани с шопската традиция, все още могат да се открият
следи и от празниците и традициите и на други предимно конфесионално различаващи се
групи, обитавали района.
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. Тюрбето, единствената оцеляла
част от религиозния комлекс, намиращ се на мястото на днешната църква "Св. Илия" в кв.
Княжево, е реставрирано и поддържано в много добро състояние. На Илинден, 2 август,
стотици роми от София са се събирали за целодневен пикник на поляната край тюрбето, за
да отдадат почит на „Али Баба“ (както ромите наричат Бали Ефенди). Вярвало се, че „Али
Баба“ сбъдва желания – необходимо е човек да върже цветен конец, най-често червен, или
панделка на металната решетка на гробницата, да си пожелае нещо и „Али Баба“ ще го
осъществи. 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.
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Сред общия поток на шопската традиция се отличава и музеят на Петър Дънов и
събитията, организирани около него в с. Мърчаево. Основателят на религиознофилософското учение, който прекарва последната година от живота си тук поради
бомбардировките в София, оставя трайни следи в селото, където и до днес живеят негови
последователи. До къщата на своя ученик Темелко Гьорев, в която отседнал, Петър Дънов
открил два извора и двата лековити. По-известният от тях "Изворът на Доброто", открит
от Дънов на 29 май, е планински поток, преминаващ до двора на Темелко Гьорев. Днес
той функционира като място за обреди и ритуали. Всяка година в края на май около датата
29 дъновисти се събират тук, за да отбележат събитието, а след това изпълняват
паневритмия в местността Церова поляна и провеждат поход, наречен "По стъпките на
учителя" до връх Острец.
Дирекцията на ПП "Витоша" много точно е идентифицирала и отбелязала сред
възможностите за бъдещо развитие в областта на културното наследство - "разработване
на система за документация и опазване на нематериалното културно наследство в
областта на песенния фолклор и местни традиции" (Природата и Витоша. Доклад на
Дирекцията на Природен парк "Витоша", 8 март 2013 г.). Направеното в тази посока обаче
все още остава в сферата на пожеланията. Необходимо е по-тясно сътрудничество на
дирекцията на парка с носителите на живите традиции и разработването на конкретен
проект за регистрация и дигитализация на елементите на нематериалното културно
наследство. За реализацията на този проект спомага и фактът, че паркът е разположен до
столицата, където са базирани повечето от водещите институции и специалисти в тази
област, а някои от тях вече работят по подобни проекти.
Друга насока, в която биха могли да бъдат насочени конкретните усилия в областта на
нематериалното културно наследство е идентификацията на локалните празници и
спомени, свързани с почитането на паметта на Св. Иван Рилски и включването им в нови
културни маршрути. Подобна възможност предлага и реактуализирането на култа към
светците-лечители, наблюдавано в някои от селищата от принадлежащите на парка
райони.
С оглед на обстоятелството, че територията, обграждаща парка, е силно урбанизирана
и е люлка на българското туристическо движение, запознаването, документирането и
споделянето на този опит е друга перспектива за съвместно сътрудничество на
Дирекцията на ПП "Витоша" с различни институции и НПО, която би допринесла както за
екологичното възпитание, така и за опазването на нематериалното културно наследство.
Един проект с примерно заглавие "Столичани и Витоша", имащ за цел събирането на
спомени, фотоси, туристически песни и други документи за общуването и отношението на
софиянци към Витоша би спомогнал за мобилизиране на активността на гражданите
спрямо природния парк и неговото опазване. Събраното впоследствие би могло да бъде
експонирано било на временни изложби на територията на парка и в селищата, било на
страницата на парка или отделна страница в Интернет.
Някои казуси, свързани с нематериалното културно наследство - като практикуването
на каменоделството и каменарството, биха могли да будат използвани за целите на
екологичното възпитание и като отрицателни примери за въздействието на
антропогенните фактори върху опазването на природното богатство. Като подобни
негативни практики биха могли да бъдат представени и рударството и животновъдсвото,
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които в определени исторически периоди са нанесли сериозни щети на планината и
екоравновесието в района на Витоша.
Тези амбизиозни задачи би трябвало да бъде предхождани от по-конкретни и
неизискващи огромни усилия стъпки от страна на Дирекцията на ПП "Витоша" като:
включването на информация за нематериалното културно наследство на страницата на
парка в Интернет, периодично обновяване на данните от празнично-обредния календар,
по-активно присъствие на Дирекцията на ПП "Витоша" в организираните фестивали и
други локални събития, по-голям интерес към носителите на нематериалното културно
наследство в отделните селища и техтите конкретни проблеми.

Page 1018

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
„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.“

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА:
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО - НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ОТ ЗАДАНИЕТО НА АПУ НА ПП ВИТОША, ЧАСТ 4
Приоритетност: висока +++, средна ++, ниска +
№
по
ред
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

2.

3.

4.

1.

Разработване на система за
документация и опазване на
нематериалното
културно
наследство в областта на
песенния фолклор и местните
традиции.

Идентификация,
регистрация и опазване на
елементите
на
нематериалното
културно
наследство
в
принадлежащите към ПП
"Витоша" селища.
Местни
общности,
фолклорни колективи към
читалищата, индивидуални
носители.

Създаване на база данни
за
носителите
на
нематериалното културно
наследство и елементите,
на които те се явяват
носители
устни
традиции и форми на
изразяване, художествено
изпълнителско изкуство,
социални обичаи, обреди
и
празненства,
традиционни занаяти.

2.

Идентификация на местните
празници
и
спомени,
свързани с почитането на
Споменът за Св. Иван Рилски в
паметта на светеца и
полите на Витоша
включването им в нови
културни маршрути.
Местните общности във

Изясняване на актуалната
картина на паметта за
светеца в района на
Витоша и създаването на
културен маршрут за
посетителите на парка.

МЕТОД НА РАБОТА

ПРИОРИТЕТНОСТ

5.
Теренна
работа
на
специалисти
от
Института за етнография
и
фолклористика
с
Етнографски музей при
БАН и етнографи от
музея в Перник.
Фоно,
видеои
+++
снимкова регистрация на
елементите.
Създаване на електронна
база
данни
и
постепенното
й
експониране за публична
употреба в Интернет.
Теренна работа.
Регистрация
и
публикация на данните.
Маркиране
на ++
маршрута/маршрутите.
Подходящ партньор Асоциация
за
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Владая, Мърчаево, Боснек,
Чуйпетлово, Ярлово и др.

3.

4.

Столичани и Витоша

Съхраняване и трансмисия
на опита на софиянци в
общуването им с Витоша.
Гражданите на София.

Чрез
примера
на
използването на ресурсите
на планината за бързата
модернизация на столицата
се
покаже
как
Витошките кариери - благо за да
антропогенните
фактори
столицата, беда за планината
влияят
негативно
на
опазването на прородното
богатство на Витоша.

Създаване на база данни
за
историята
на
туристическото движение
и
общуването
на
гражданите с планината.
Организиране на времени
изложби на територията
на
парка
и
в
посетителския
център.
Ревитализация на стари
практики.
Мобилизиране
на
гражданската активност
на
софиянци
спрямо
природния
парк
и
неговото опазване.
Да
се
опишат
и
регистрират умения и
практики
на
каменоделския занаят.
Да
се
проследи
исторически човешката
инвазия върху Витоша,
като лошият пример се
използва за целите на
екологичното
образование.

антропология, етнология
и
фолклористика
"Онгъл"

Събирателска работа за
събиране на спомени,
стари
фотографии,
++
песни,
традиции
и
практики, свързани с
планината.

Проучване на архиви,
+
теренна работа.

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail:office.puvitosha@gmail.com
ISO 9001-2008 Certified Company

Page 1020

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.“

ланд. арх. д-р Диана Каратотева
Експерт Ландшафт
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.19. ЛАНДШАФТ
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. Формирани са върху по-голямата част от средновисоките склонове
и планински склонови стъпала на Витоша, където скалният им фундамент се изгражда
от интрузивната скала монцонит и вулканската скала андезит. Върху тях са развити
светлокафяви горски почви, съответстващи на смесените широколистни, предимно
букови и буково-габърови гори.
• Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на
масивни и метаморфни скали. Разпространени са по северните и североизточните
средновисоки стръмни склонове на планината, високо над Княжево, Владая, Мърчаево.
Скалният фундамент е силикатен, предимно от интрузивната масивна скала монцонит,
която поради сферичното си изветряне образува ландшафти в техните склоноводолинни местности – т. нар. „каменни реки“ и „каменни езера“, наричани „морени“.
Антропогенизацията е от пътно-комуникационен и рекреационен характер. Горските
ландшафти формират закрити пространства.
• Група ландшафти от високопланинските иглолистни гори на интрузивни
скали. Такива ландшафти има на неголеми площи по най-високите северни и
североизточни части на витошките макросклонове, където скалният фундамент е
изцяло представен от монцонитния плутон. Антропогенизацията е от пешеходния
туризъм.
• Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори на вулкански скали.
Развити са по североизточната висока част на Витошкия макросклон, където скалната
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основа е от андезити. В резултат на тектонските процеси те са по-напукани и там,
където растителността е разделена и наклонът на склоновете е голям, са се образували
и действат характерни и труднодостъпни денудационно-гравитационни процеси –
„сипейни“ и „срутищни“, съставени от разноразмерни ръбести андезитни скални
късове.
• Група ландшафти на високопланинските формации от единични дървета,
клекове и храсталаци на интрузивни скали. Такива ландшафти са образувани и
съществуват в съвременната епоха в обхвата по денивелираната част от билната
заравненост на Витоша в ареала от вр. Черната скала до х. Алеко на юг. По-голямата
част от площта на тези ландшафти е открита – със съвсем рядка тревна покривка и с
открити повърхности на изветрителната кора.
• Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти на
интрузивни скали. Заема площи във високопланинските части и местността над х.
Селимица. Силикатната скална основа от изветрели монцонити е образувала
средномощна изветрителна кора (алувиални наслаги), върху която се е образувала
сравнително маломощна планинско-ливадна почвена покривка.
• Група ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни
скали. Заема площи в най-високите билни части на върховата денудационна
заравненост. Най-голям дял имат северно и източно от Черни връх. Скалният
фундамент е представен от монцонитово едро- до средно-блокова изветрителна кора,
върху която на малки фрагменти са образувани джобове от маломощна планинсколивадна почва. Върху нея суровите биоклиматични условия са дали възможност да се
развиват някои алпийски тревни видове. Лятната рекреация е свързана с маршрутите за
Черни връх, които трябва да бъдат изолирани от блатните и мучурливите ландшафти,
защото те са особено чувствителни на антропогенно въздействие.
• Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен
релеф. Обхваща площи в най-високите и труднодостъпни витошки местности с
алпийски характер – около Резньовете и Черни връх. От морфогенетична гледна точка
това са върхове-твърдици, изградени от монцонити. Техните повърхности са
изключително открити, напукани на едри блокове, покрити със скални видове, лишеи и
мъхове. В подножието им по стръмните, на места почти отвесни, скални повърхности
се развиват мощни сипейни процеси в резултат на гравитационните сили, които
привеждат в движение скалните късове.
Актуализирана структура на ландшафта
Ландшафтите изпълняват основно социално-икономически функции в процеса на
взаимодействие между човешкото обществото и природата, като удовлетворяват
определени потребности на обществото. За да могат да се определят специфичните
функции, които те изпълняват е необходимо да се идентифицира тяхната структура.
За подробно изучаване на вертикалната и хоризонталната структура на ландшафтите на
територията на ПП “Витоша” се използват йерархични класификации. За ландшафта
построяването на генетична класификация е възможно само на базата способността му
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да се запазва непроменен в процесите на неговото преустройство. Това свойство се
отнася и до всички по-малки ландшафтни единици, които изграждат даден ландшафт
като цяло и позволяват тяхното класифициране. Мащабът, в който са разработени
регионалното и типологичното ландшафтно райониране на България е 1:400 000.
Точността при определяне принадлежността на даден ландшафт от тези две
класификации не отговаря напълно за целите на територията на ПП. 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.
Видът на земно покритие е лесно разпознаваем за местното население и улеснява
процеса на определяне на специфичните и ценности, който те влагат в него.
За определянето структурата на ландшафта се използва ландшафтно-екологичния
подход, който включва анализ и синтез на компонентите на ландшафта. Анализът е
приложен при характеризиране на компонентите, които имат значение за формиране на
ландшафтната структурата. Синтезът включва получаване на нова информация във вид
пригоден за обособяване на структурни ландшафтни единици от различен ранг,
определяне структурата на ландшафта и нейното картографиране – изготвяне на Карта
на ландшафтите на ПП “Витоша”.
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 ландшаф
показани в табл. 1.19.1.1. При проведените теренни проучвания и разговори с
посетителите на парка този вид схващане за ландшафтната структура се оказва найлесно разпознаваем, тъй като видът на земното покритие дава физиономията на
ландшафта, неговият външен облик, като същевременно е относително траен във
времето.
Табл. 1.19.1.1. Ландшафтна структура на ПП “Витоша”
Ландшафтна единица
Вид ландшафт горски
Подвид ландшафт горски с иглолистни култури
Подвид ландшафт горски иглолистен с естествен произход
Подвид ландшафт горски широколистен високостъблен
Подвид ландшафт горски широколистен издънков
Подвид ландшафт на храсталачни клекови формации
Вид ландшафт ливаден
Подвид ландшафт на високопланински пасища
Подвид ландшафт ливаден
Вид ландшафт аквален
Подвид ландшафт аквален езерен
Подвид ландшафт аквален блатен

Площ (ха)
4613,19
1161,24
1569
8230,22
4,35
905,57
3928,5
1,26
86
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Вид ландшафт скален
Подвид ландшафт скален метаморфен силикатен
Подвид ландшафт скален масивен ефузивен
Подвид ландшафт скален седиментен силикатен
Подвид ландшафт скален седиментен карбонатен
Подвид ландшафт скален масивен интрузивен
Вид ландшафт аграрен
Подвид ландшафт аграрен пасищен
Вид ландшафт антропогенен
Подвид ландшафт антропогенен селищен
Подвид ландшафт антропогенен комуникационен
Подвид ландшафт антропогенен индустриален

4,06
136,4
43,33
43,7
153,28
598,05
87,54
171,72
21,6

В рамките на получените относително еднородни ландшафтни единици – вид
ландшафт, се отделят по-малки ландшафни 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
Разпространени са между 800 до 1750 m н.в. Вертикалната му структура е изградена от
следните скални видове – филит, сиенит, конгломерат, пясъчник, мергел, монцонит,
кварцит, диорит, доломит, гнайси, варовик, андезит и амфиболитови шисти. Върху тях
са развити кафяви горски почви. Физуалният 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. Насажденията заемат предимно сенчести изложения врху
много стръмни и стръмни склонове.
Подвид ландшафт горски широколистен издънков
Заема територия в Средния планински пояс между 750 до 1750 m н.в. 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. Вертикалната структура е същата като на шир.
високостъблен подвид – кафяви горски почви, развити върху същото разнообразие от
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скали – филит, сиенит, конгломерат, пясъчник, мергел, монцонит, кварцит, диорит,
доломит, гнайси, варовик, андезит и амфиболитови шисти. На много малко места се
срещат хумусно-карбонатни и алувиално-делувални почви. Заемат както сенчести, така
и припечни изложения, на много стъмни склонове.
Подвид ландшафт горски иглолистен с естествен произход
Вертикалната им структура се характеризира с наличието на същите скали като при
ландшафт широколистен и развити върху тях кафява горска и тъмноцветна горска
почва. 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. Разположени в средния планински пояс от 750 до 1850 m н.в., върху
същите почвени условия като на подвид иглолистен с естествен произход. Срещат се по
равно на припечни и сенчести, много стръмни склонове. Малка част от насажденията
но се срещат и на полегати, наклонени и стръмни склонове
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. Разпространени са от 1500 до 1900 m н.в. върху тъмноцветна горска и кафява
горска почва, развити върху пясъчник, конгломерат, монцонит, габро. Заемат много
стръмни северо-източни склонове. Самите клекови формации са разположени на петна
над хижа Алеко, и отделни екземпляри в местностите “Меча поляна”, “Комините”, над
хижа Физкултурник.
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. В средния
планински пояс се срещат върху кафяви горски почви, а във високопланинския върху
тъмноцветни горски и планинско-ливадни, развити върху масивни интрузивни скали,
до 2250 m н.в. Разпространени са на предимно сенчести стръмни и много стръмни
склонове.
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. Структурообразуващи компоненти в него са амфиболитови скали, аднезти,
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варовици, габро, доломити, монцонити, конгломерати, сиенит и др.,и развити върху тях
хумусно-карбонатни и тъмноцветни горски почви.
На територията на ПР Витоша се образуват специфични торфенищни ландшафти.
Физиономичен белег за тези ландшафти са ливадните тревни съобщества, мъхове и
водорасли. Заемат пояса около 1800 м н.в. На места се срещат единични храстови
съобщества от високопланински върби, хвойна и по-рядко боровинки. В структурата му
участват торфено-блатни и планинско-ливадни почви, развити върху моноцити и
левкомоноцити. В акумулативните форми на релефа с условия за преовлажняване е
формиран мощен торфен хоризонт, който е специфично образувание за торфените
почви. В него се съхранява голямо количество органична маса, богата на хранителни
вещества, които се освобождават бавно във времето и служат за хранителна база на
блатната растителност. Процесите на разлагане са забавени, а тези на акумулация имат
превес над тях. По този начин кръговратът на веществата в ландшафта се извършва
бавно и най-характерният му белег е натрупването на полуразложена органична маса,
която създава много специфичен вертикален строеж във вертикалната структура на
ландшафта. Опазването на този строеж е от съществено значение, предвид на това, че
торфеният хоризонт е депо на голямо количество органичен въглерод, чийто кръговрат,
респ. освобождаване в атмосферата е силно забавено и потенциалният му принос към
парниковия ефект е незначителен.
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 и микроязовир.
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. Скалите ландшафти се характеризират се с резки граници,
спрямо съседните ландшафти. Тяхната специфична форма и облик са продукт от
взаимодействието между ендогенни и екзогенни природни сили – грохоти, сипеи,
скални образувания. В зависимост от произхода, химичния и минерален състав на
скалите се срещат следните разновидности на скалните ландшафти:
Подвид ландшафт скален масивен интрузивен – В структурата му участват габро,
диорит, сиенит и монцонит. Тук се отнасят каменните реки от територията на ПП
“Витоша”.
Подвид ландшафт скален масивен ефузивен – В структурата му участва андезит.
Подвид ландшафт скален седиментен силикатен – В структурата му участват
конгломерат и пясъчник.
Подвид ландшафт скален седиментен карбонатен – В структурата му участват
варовик, мергел и доломит.
Page 1026
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
„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.“

Подвид ландшафт скален метаморфен силикатен – В структурата му участват
амфиболитови шисти и гнайси.
Вид ландшафт аграрен
На територията на ПП “Витоша” се сеща 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. В структурата му участват пасищни територии и дивечови
ниви.
Вид ландшафт антропогенен
В зависимост от вида на антропогенната дейност, която е оказала влияние за
образуването им, на територията на ПП “Витоша” се срещат следните разновидности
на антропогенните ландшафти:
Подвид ландшафт антропогенен селищен
Към него се отнасят природо-териториални комплекси, в които присъстват
антропогенни елементи – сгради на заслони, хижи, планински вили и бази, хотели,
бунгала, селскостопански комплекси (мандри, обори и др.), дворни места,
туристическите центрове, с. Чуйпетлово, вилни образувания и други.
Подвид ландшафт антропогенен комуникационен
Това са природо-териториални комплекси, в които антропогенното въздействие се
изразява в строителство на различни категории пътища, включително горските, както и
електропроводи, паркинги, ски писти и влекове.
Подвид ландшафт антропогенен индустриален
Заема ограничена площ на територията на бивши кариери.
Извод: Тези ландшафтни разновидности характеризират детайлно хоризонталната и
вертикална ландшафтна структура на ПП “Витоша”. Те са относително еднородни
ландшафтни единици и на базата на тях е съставена Карта на ландшафтна
структура на. Ландшафтната карта на ПП представлява образно-знаков модел,
който разкрива структурата, динамиката и функционирането на ландшафтите от
съответния таксономичен ранг.
1.19.2. Естетически качества
С най-високо естетическо значение в План 1 на ПП “Витоша” са посочени горските
ландшафти. Те служат за екологичен фон и носят естетически наслада. Използват се за
лятна и зимна рекреация, като движението се извършва по пешеходните алеи и пътеки,
без да се навлиза в територията на горските ландшафти. Ливадните ландшафти са
разположени мозаечно между тях. Като атрактивни са определени аквалните и
скалните ландшафти.
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).
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На територията на ПП “Витоша” въздействието от смяната на сезонните цикли е найчувствително 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 –
ландшафт горски с широколистни високостъблени насаждения.
Особено силно е естетическото въздействие на об. бук през зимния сезон, когато сивата
кора на стъблата му контрастира с зеления цвят на иглолистинте видове в парковата
територия.
Впечатляващо красиво е и есенното обагряне на листата, което също контрастира на
фона на иглолистните гори. Характерни за ландшафт горски на територията на ПП
“Витоша” са и насажденията с участие на бяла бреза и иглолистни.
Естетическата ценност на ландшафтите от територията на парка може да бъде временно
нарушена. Това се случва при проява на екстремни природни явления като ветровали,
ветроломи, снеголоми, лавини, пожари и др. могат да увредят дървесната растителност.
Ландшафт ливаден
Както ландшафт горски, така и ландшафт ливаден притежава специфична сезонна
динамика. Високопланинските пасища и поляни осигуряват плавен преход между
клековите храсталаци и първичните скални ландшафти. През топлото полугодие
повишават особено силно естетическите качества на субалпийския и алпийския
подпояси с богатия флористичен състав. Създават усещане за непокътнатост и
хармония на природата.
Високопланинските ливади и пасища осигуряват перспективи към близки и далечни
панорами от територията на ПП “Витоша”, както и към Столицата и Рила планина.
Ландшафт скален
Ландшафт скален от територията на ПП “Витоша” образува твърде интересни скални
форми, които имат висока естетическа стойност – скалните реки. Със своята сезонна
динамика скалните ландшафти повишат естетическото възприемане на парковата
територия като цяло. През зимните месеци снежната покривка по покрива първичните
скални ландшафти и омекотява визуалното възприемане на ландшафта, като
същевременно контрастира с зеленият цвят на иглолистните гори.
Ландшафт аквален
От всички ландшафтни компоненти, водата е тази, която повишава в най-голяма степен
естетическите качества на ландшафта.
С най-ниски естетически качества е ландшафт антропогенен, където антропогенната
дейност е довела до замърсяване на ландшафтни компоненти, унищожаване на
биоразнообразие, ерозия на почвата, минна дейност и др. В зависимост от
интензивността на антропогенното въздействие ландшафтите се разделят на:
- Антропогенно модифицирани ландшафти, при които са настъпили
количествени изменения в параметрите, на някои от компонентите,
например: бракониерски сечи, пожари, ски писти, горски пътища, шосета и
др.
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Антропогенно трансформирани ландшафти, при които промените в
компонентите са довели до изменения в структурата им, например:
изоставена кариера, сгради и съоръжения обслужващи ски зоната, други
сгради и съоръжения на ВиК, Електроразпределение и др.
Облика на туристическите центрове, запуснатостта и занемареността на сградите и
дворните пространства, нерекултивирани кариери, рущащите сгради водят до
влошаване на естетическите качества на ландшафта, визуално и обемнопространствено. Концентрацията на МПС в почивни дни и ваканционния период може
да доведе до влошаване на санитарните качества на ландшафта поради отделяните от
двигателите газове като СО, NОx, СН4, SO2. При изоставените кариери и ски пистите
има опастност от поява на инвазивни видове, поява на ерозия на почвата, а на самите
ски писти и до утъпкване и промяна на тревния видов състав.
-

1.19.3. Културен ландшафт
Културните ландшафти то територията на ПП “Витоша” са образувани от
целенасочени изменения в ландшафта, предизвикани от антропогенната дейност. С цел
да удовлетворява определени потребности, човекът може постоянно да поддържа
ландшафта в дадено състояние. На територията на ПП “Витоша” това са природотериториални комплекси, в структурата на който участват елементи като временен
склад, гробищни паркове, дворни места, дивечови ниви, микроязовир, алеи, камионен
път и шосе, каптаж, площи за отдих и рекреация, ски лифтове и писти, хижи, заслони,
бивши кариери и др. Участието на тези елементи е временно и зависи от човешката
дейност – от политиката и планирането на околната среда.
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доц.д-р Мариана Дончева-Бонева
Експерт Състояние на компонентите на околната среда
КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 Оценка на състоянието на атмосферния въздух
В района на „Копитото“ е разположен пункт за мониторинг на атмосферния въздух.
Автоматичната измервателна станция 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. Анализът на качеството на атмосферния
въздух на територията на ПП “Витоша” е направен на базата от данни за района на
„Копитото“ в периода 2009-2013г.
Серен диоксид
На фиг.1.20.1. са представени средните годишни концентрации на серен диоксид за
за периода 2009-2013 г. На Копитото стойностите варират от 5,9 µg/m3 до 9,3 µg/m3. Найвисоки са установените концентрации през 2011 г., а най-ниски 2010 г.. По-високите
концентрации на SO2 могат да се обяснят с по-студената зима. Установените средни
годишни концентрации са значително по-ниски от допустимата норма за опазване на
природни екосистеми.

µg/m3

Средногодишни концентрации на серен
диоксид
25
20
15
10
5
0

Копитото
ДНза ПЕ

пунктове

Фигура 1.20.1. Средногодишни концентрации на SO2
Азотни оксиди
Годишните концентрации на NO2 на „Копитото”, в периода 2009 - 2013 г. са в
границите от 2,86 µg/m3 до 5,19 µg/m3(фиг. 1.20.2). Най-висока стойност е отчетена през
2009 г., а най-ниска през 2011г. От данните се вижда, че концентрациите са от 8 до 14
пъти по-ниски от допустимата норма за опазване на здравето на хората - 40 µg/m3, както и
от нармата за опазване на растителността (30 µg/m3). Също така, количеството NO2 в
района на Копитото е по-ниско както от горния, така и от долния оценъчен праг.
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Фигура 1.20.2. Годишни концентрации на NO2 – „Копитото”
Максималните 1-часови концентрации в района на Копитото са значително пониски (около 2,5 пъти) от допустимата норма.
Въглероден оксид
В района на Копитото установените концентрации на въглероден оксид са
многократно по-ниски от допустимата норма.
Бензен
Определените средни годишни концентрации на бензен варират в границите 0,03
– 0,06 µg/m3 и са значително по-ниски от ДН (5 µg/m3).
Озон
На „Копитото“ максималната измерена 1 – часова концентрация достига 267
µg/m3, през 2011 г. (фиг.1.20.3)

Фигура 1.20.3. Едночасови концентрации на озон (ПИН – праг за
информиране на населението, ППН- праг за предупреждение на населението)
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За района се установява и по-често превишаване на краткосрочната целева норма за опазване
на човешкото здраве (120 µg/m3) – от 81 дни през 2013 г. до 143 дни пред 2011 г. при допустими 25
дни/годишно, осреднени за три години. В случая за периода 2011-2013 г. средният брой дни е 112 т.е
нормата е превишена около 4,5 пъти (фиг. 1.20.4).

Фигура 1.20.4. Случаи на превишение на краткосрочната целева норма за опазване на
човешкото здраве (120 µg/m3)
За района на Копитото, а вероятно и за по-високите части на Парка съществува опасност от
значително натоварване с озон. Индексът на експозиция на озон с натрупване над 40 ppb (АОТ40) в
периода май-юли превишава краткосрочна целева норма за опазване на растителността. Найвисоката стойност е установена през 2012 г.- около 2,3 пъти КЦН (фиг. 1.20.5) .

Фигура 1.20.5. Индекс на експозиция на озон с натрупване над 40ppb (АОТ40), КЦНкраткосрочна целева норма за опазване на растителността
Още по лоша е ситуацията по отношение на индекса на експозиция на озон с натрупване над
40ppb (АОТ40) за периода април-септември по отношение опазване на горите. Високи стойности
на индекса са отчетени през 2011г. и 2012г., превишаващи повече от 3,5 пъти допустимото
(фиг.1.20.6.).
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АОТ40 за опазване на горите
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Фигура 1.20.7. Денонощен ход на концентрациите на азотни оксиди и озон в пункт
„Копитото“
0,12
0,10

g/m3

0,08
Benzene, ug/m3

0,06

Toluene, ug/m3

0,04

pXylene, ug/m3

0,02
0,00
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
часове

Фигура 1.20.8. Денонощен ход на концентрациите на някои ЛОС – пункт „Копитото“
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Фигура 1.20.9. Годишни концентрации на ФПЧ10 – „Копитото”
Фигура 1.20.6. Индекс на експозиция на озон с натрупване над 40ppb (АОТ40), НОГнорма за опазване на горите
Денонощен ход на концентрациите на атмосферни замърсители
Денонощният ход на атмосферните замърсители зависи в голяма степен от
източниците на емисии, метеорологичните условия и процесите на атмосферната
химия. Химичните процеси, протичащи в атмосферата най-ясно се открояват, ако се
проследи промяната в концентрациите на азотните оксиди и озона, както и други
прекурсори на озон, тъй като последният е изцяло вторичен замърсител, който се
образува в резултат на фотохимични реакции на азотните оксиди и въглеводороди.
За района на „Копитото” тези зависимости между азотните оксиди и озон не са
така ясно изразени поради това, че концентрациите на азотен оксид и диоксид са много
малки, без съществени вариации в денонощието, което е резултат на преноса от града
(фиг. 1.20.7.). Същевременно, концентрациите на озон са значително по-високи от тези
в града и запазват такива нива през по-голяма част от денонощието. Вероятно в случая
значителна роля играят и други фактори като релефа, както и някои метеорологични
елементи, характерни за северните склонове на Витоша.
Почасовите концентрации на някои ЛОС в района на „Копитото” са значително
по-ниски от тези в града. От фиг. 1.20.8. се вижда, че в денонощния ход се очертава
само един максимум – в 14-15 часа. Вероятната причина е липсата на местен източник и
пренос от града.
Фини прахови частици
Средногодишните концентрации на ФПЧ10 на „Копитото”, за периода 2009-2013
г. варират в границите от 16,37 µg/m3 през 2013г. до 22,33 µg/m3 през 2011г.
Установените стойности не превишават както допустимата норма (ДН), така и горния
оценъчен праг (ГОП). През три от годините незначително е превишен долният
оценъчен праг (фиг. 1.20.9.). Наблюдава се слабо увеличаване на количеството от 2009
г. до 2011 г., но към края на периода то намалява. През 2009 г. и 2010 г. стойностите са
много близки – съответно 20,06 µg/m3 и 20,37 µg/m3.
Средноденонощните концентрации в района на „Копитото” варират в по-тесни
граници и само в отделни случаи превишават допустимата норма. Най-често това е
наблюдавано през 2010 г . – 19 дни и 2011 г. – 14 дни. Тогава са измерени и
максималните 24-часови концентрации – 3 пъти над ДН. За разлика от градските
пунктове, за района на „Копитото” е характерен летен максимум в концентрацията на
ФПЧ10.
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Необходимо е да се отбележи, че през зимнте месеци се опесъчават шосетата в
ПП “Витоша” и през пролетта и лятото при движение на моторните превозни средства
се получава значителен унос от праха по и край пътните платна. Това причинява
значително локално запрашаване на въздуха, което създава дисконфорт на пешеходци и
колоездачи.
От направения анализ на качеството на въздуха може да се заключи, че
въздухът в ПП “Витоша” е чист по отношение на основни замърсяващи вещества,
характерни за урбанизираните територии. Спецификите на релефа на Софийската
котловина създават условия за задържане на атмосферните замърсители и изнасянето
им във височина при конвективни движения на въздушните маси, и под действие на
повишената слънчева радиация се образуват високи концентрации на озон.
За ПП “Витоша” проблемен замърсител по отношение на здравето на хората и
опазване на растителността е озонът. Прахът и ФПЧ замърсяват локално около
шосетата.

 Повърхностни и подземни води

Точковите и дифузни източници на замърсяване
Водни ресурси на Витоша включват извори, реки, потоци, водопади и карстови
води. На територията на Парка са определени 2 категории водни тела - „реки“ и „езера“.
Реките – 14 бр. се отнасят към два водосборни басейна, съответно към: Черноморски
водосборен басейн: Палакария, Куртова, Железнишка, Лява, Бистришка, Янчевска,
Симеоновска, Драгалевска, Боянска, Владайска и към Беломорски водосборен басейн:
Струма, Матница, Танчовица, Рударщица.
На Витоша няма естествени езера. Формирани са изкуствени водни площи –
язовир Студена, построен с цел водоснабдяване на гр. Перник и Боянското езеро, което
е създадено на мястото на голяма влажна зона.
На Витоша има много извори - над 40, които се делят на три групи: термални,
подпочвени, карстови. От тях около 33 са подходящи за питейно водоснабдяване.
Повечето от изворите са каптирани и водите се използват за местни нужди, предимно
обекти за отдих и туризъм, както и за крайпътни чешми (около 240). Термалните извори
са разположени в подножието на планината (Рударци, Княжево, Железница,
Панчарево). Карстовите извори са разполжени в югозападните варовикови части.
Минералните води са разположени извън парка, но повечето от тях се подхранват от
неговата територия (Панчарево, Горна баня, Княжево, Рударци, Железница).
По предварителен рачет водопотреблението от наличните в Парка обекти може
да варира от 220844 m3/год. при 100% натоварване, до 33126,6 m3/год. при 15%
натоварване на обектите. В резултат от потреблението на вода за питейно-битови
нужди от функциониращите обекти се генерират и отпадъчни води. На територията на
Парка няма изградена централна канализация поради това, отделните обекти са
разпръснати по територията. Третирането на отпадните води от обектите се осъществят
в две форми:
• Групиране на обектите и изграждане на обща канализация и общи пречиствателни
съоръжения:
o Хотелите „Простор“, „Морени“, „Аглика“, хижа“ Алеко“, гостоприемница „Мотен“
База на ПСС, и V-та лифтова станция „Симеоново-Алеко“- ПСОВ „Брезовица“.
o За обектите Кафе-аперитив „Скиорка“, Лифтова станция „Бай Кръстьо“ и бистро „Бай
Кръстьо“;
o ВПД “Витоша“ и Горски дом „Ветровала“;
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o Хотел - ресторант „Златните мостове“, Геомагнитна станция, Горски дом, сградата на
Управлението на парка., хотел „Кукер“ и база на МВР;
o За хотел „Копитото“, ресторант „Копитото“ Телевизионната кула и Горна лифтова
станция „Копитото“
• Индивидуални дворни мрежи и пречиствателни съоръжения
o Пречиствателни станции имат Мотел-ресторант „Тихият кът“, Специализираният
рехабилитационен център „Драгалевци“; Международния център по фирмено
управление „Бистрица“, Хотел „Хюндай“, Спортна база „Академика“, Хижа
„Рудничар“. Всички те работят добре с изключение на тази в м. Тихия кът, където
биофилтърът и хлораторното стопанство не функционират.
o Останалите обекти разчитат на септични ями, от тях 31 са в добро състояние, а 15 са
вече амортизирани и в лошо състояние.
o За някои ото обектите са изградени изгребни ями - хижите „Еделвайс“ и „Камен дел“,
но и двете ями са в лошо състояние.
o Долна лифтова станция „Княжево“ зауства отпадните води в градската канализация.
o Туристическите бунгала „Витошко лале“ и финална къща „Витошко лале“ имат
цистерна за събиране на отпадните води.
o Наличие на обекти без канализация и пречиствателни съоръжения. За 15 обекта (......) в
Природен парк Витоша няма изградена канализация и пречиствателни съоръжения.
В някои от селищата, разположени в подножието на Витоша (Владая, Мърчаево,
Рударци, Кладница, Ярлово, Железница и Бистрица, Боснек), както и в Чуйпетлово,
попадащо изцяло в границите на парка, няма изградена канализация и пречиствателни
съоръжения за отпадни води.
Въздействие на антропогенната дейност върху повърхностните и подземни
води
При актуализирането на Плана за управлиние на ПП “Витоша” е извършена
теренно-проучвателна работа като са определени 14 водни тела, категория „реки“, от
които са взети водни проби за анализ на пресечните точки с границите на парка, 2
водни тела, категория „езера“ и 6 карстови извора. Това са реките Струма, Матница,
Рударщица, Мърчаевска, Владайска, Планинишка, Перловска, Боянска, Драгалевска,
Симеоновска, Бистришка, Янчовска, Железнишка, Палакария, Куртова, От категория
„Езера“- яз. „Студена“ и Боянското езеро и изворите от Боснешкия карст Чуйпетлово,
Джераница, Горен Боснешки, Попов, Врелото и Живата вода.
Резултатите от проучванията покачват, че състоянието на водните тела на
територията на ПП „Витоша“ според pH и електропроводимост са много близки, както
за категория „реки“, така и за категория „езера“. Киселинността на реките варира между
6,89 рН единици за р. Струма до 7,75 за р. Рударщица, а на езерата е 7,2 и 7,5. В много
тесни граници са разположени и стойностите за електропроводимостта на водите. Този
показател е най-нисък за водите на Боянското езеро (49 µS.cm-1), а най натоварени с
йони са водите на яз. „Студена“ (127 µS.cm-1). За речните водни тела
електропроводимостта се движи между 61 µS.cm-1 (р. Рударщица) и 98 µS.cm-1 (р.
Янчовска). Състянието на повърхностните водни тела на територията на ПП „Витоша“
за категoриите „реки“ и „езера“ се оценява по pH и електропроводимост като
„отлично“ във всички изследвани контролни пунктове.
Кислородният режим във водните тела се характеризира с високи стойности
(7,05 mg.dm-3 до 11,25 mg.dm-3), което е показател за високо качество. По този показател
и двете категории водни обекти са в „отлично“ състояние. Изключение има единствено
в концентрацията на разтворен кислород за р. Симеоновска и р. Драгалевска, чиито
стойности са съответно 7,05 и 7,56 mg.dm-3 и могат да се оценят в „добро“ състояние.
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•
•

•
•
•

Качеството на водите по показателя биохимична потребност от кислород (БПК5)
е отлично единствено в р. Симеоновска, където отчетената стойност е 0,85 mg.dm-3,
добро в р. Драгалевска 1,55 mg.dm-3 и умерено във всички останали изследвани
повърхностни водни тела. Това показва наличието на замърсяване с органични
вещества, което може да се обясни с внасянето им от различни туристически обекти,
като най– голямо е в р. Планинишка 5,59 mg.dm-3.
Водите от р. Матница и р. Планинишка са замърсени с органични вещества
(стойности за перманганатна окисляемост 5,31 и 5,55 mg.dm-3) и не са подходящи за
питейно – битово водоснабдяване (норма от 5 mg.dm-3). Всички останали водни тела са
подходящи за питейно– битово водоснабдяване.
Изследваните водни тела, категория «езера» са в отлично състояние по
показателите съдържание на разтворен кислород, наситеност с кислород и
перманганатна окисляемост, но по биохимична потребност от кислород попадат в
умерено състояние.
Водите на яз. Студена, са по-замърсени с органични вещества от тези в
Боянското езеро, въпреки, че се използват за питейно-битово водопотребление. Това
съответства на многократно по-високото съдържание (55 пъти) на амониев азот в яз.
Студена отколкото в Боянското езеро.
За категория „реки“ се установява различни ниво на замърсеност с биологично
разградими вещества (БПК5 варира в много широк диапазон - от 0,85 до 5,59 mg.dm-3).
Освен тях, в някои водни тела има и консервативни вещества, които не се поддават на
биологично разграждане. За р. Симеоновска коефициентът на консервативност е 3.33,
което е показател за наличие на устойчиви на биологично разграждане замърсяващи
вещества.
По останалите химични показатели се установява следното:
по съдържание на сулфати и фосфати водните тела са в отлично състояние със
стойности много по–ниски от нормите, което ги предпазва от еутрофизация, въпреки
високите концентрации на азот в тях.
съдържанието на амониев азота варира в много широки граници, като състоянието е
добро за 8 реки и умерено за 7. В категория „езера“ яз. Студена е в умерено състояние,
а Боянското езеро- в добро. Повешеното съдържание на амониев азот свидетелства за
активни разграждащи процеси на органична материя, попаднала във водите с битово –
фекалните отпадъчни води от хижите и почивните станции.
по отношение съдържание на нитратен азот - преобладаваща част от реките и всички
езера са в умерено състояние, като в отлично състояние е единствено р. Палакария, а р.
Янчовска, р. Симеоновска и р. Драгалевска са в добро състояние.
съдържанието на кадмий и манган изследваните водни тела е хомогенно и без
съществена разлика между категория “реки” и категория “езера”. Всички водни тела са
подходящи за питейно – битово водоснабдяване по отношение на тези два метала
концентрацията на олово е доста разнообразна за отделните водни тела и не надвишава
нормата от 0,01 mg.dm-3 (Наредба № 9, 2001, 2011) само във водите на р. Планинишка и
р. Струма, поради което водите на останалиге не могат да бъдат използвани за питейно–
битово водопотребление преди да преминат през пречиствателни съоръжения.
Преобладаващата част от каптираните извори за чешми (до х. „Алеко“, х.
„Селимица“, х. „Еделвайс“, х. „Звездица“, до лифт „Бай Кръстю“ и др.) се
характеризират с кисели води, чиито стойности на рН варират от 5,07 (м. Конярника) до
6,28 (х. Алеко) (норми от 6,5 до 9,5 рН - Наредба 9/2001, 2011). По-кисели са и водите
от чешми, захранвани от някои речни водохващания (6,24 до 6,38 рН) („Меча поляна“,
„Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и др.). Органично замърсяване не се наблюдава, за
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което свидетелстват ниските стойности на БПК5 и Перманганатната окисляемост на
водите от водохващанията за питейно- битово водопотребление, много често по-ниски
от границите на откриваемост, по данни на „Софийска вода“ АД (Проекти за
Санитарно-охранителните зони, 2011).
Карстовите води са с неутрална киселинност (7,26 до 7,75 рН) и
електропроводимост от 176 до 586 µS.cm-1. Те се характеризират с високо съдържание
на разтворен кислород, ниска твърдост и неразтворени вещества. Не отговарят на
изискванията за питейни цели по съдържание на олово и амониев азот. Водите на
Попов извор и Джераница не съответстват на нормите за питейни води и по съдържание
на кадмий (Наредба № 9, 2001, 2011). Всъщност, водите на извор Джераница
съществено се отличават почти по всички показатели от останалите изворни води,
поради което може да се предположи, че те нямат карстов произход.
Заключението е, че по преобладаващата част от определените показатели всички
изследвани водни тела по пресечните точки с границите на парка, са в отлично
състояние по физико-химични показатели за качество. Констатира се, че водите са с
висока пригодност 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. 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.
Подробни данни за физико-химичните показатели, изследвани във водните тела
са представени в раздел 1.10.

 СЪСТОЯНИЕ НА ГЕОЛОЖКАТА ОСНОВА, РЕЛЕФА И ПОЧВИТЕ





Състояние на геоложката основа и релефа
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 (Желев, 1999).
Подробна геоложка характеристика на планината е описана от Загорчев и
Маринова през 1991 г. в Геоложката карта на България (мащаб 1:100 000), в картен лист
Перник и в обяснителната записка към него от Загорчев и сътрудници през 1995 година.
Районът на Витоша и нейната периферия представлява пъстра геолого-тектонска
мозайка. Тя 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).
Page 1038
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
„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.“









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.
Образуването на сипеите в източния склон на Витоша е в тясна връзка с
пукнатинната тектоника, изветрителните процеси, суфозията на поройните води,
големия наклон на склоновете и тежестта на скалните материали.
Във високия пояс на Витоша са разпространени каменни грамади (на Черни
връх, Резньовете, Селимица, Острица, Черната скала, Ушите и Камен дел. Генезисът им
е свързан с изветрителните периглациални процеси през кватернера.
Каменните реки имат широко разпространение във Витоша.
Вертикалните скални зъбери източно от Резньовете и големите срутища под тях
се явяват като резултат от характера на диаклазите, режима на мразовото изветряне и
гравитационната сила. Проявата на тези срутища осигурява подхранването на
сипейните потоци с ръбест скален блокаж.
Витоша е изключително богата на полезни изкопаеми, в това число влиза както
златото, така и
голямо разнообразие от ювелирни скъпоценни и полускъпоценни минерали.
По западните склонове на Витоша, над селата Владая, Мърчаево, Рударци,
Кладница и други, от началото на XX век до 1976 г. действат големи каменни кариери.
Кариерите са общо 11 и заемат площ от 90,99 ха. Каменодобивът на Витоша е
прекратен и не се нарушава геоложката основа. Но все още протичат ерозионни
процеси.
Витоша е типична куполообразна планина. Формата и е почти кръгла. Средната
надморска височина на планината е 1500 m. Витоша условно се разделя на четири
дяла:
Северен (Каменделски)- заключен между р. Владайска и р.Дълбока.
Източен (Купенски)- между р. Дълбока и р.Куртова.
Югозападен (Ветренско - Боснешки) - между р. Куртова на изток, Егуло-Палакарийската седловина на югоизток, седловината Бука преслап на юг и р. Матница на
северозапад
Северозападен (Селимишки) - между р. Владайска и р. Матница .
Формирането на съвременния витошки релеф е резултат от неговата геоложка
структура, режима на тектонските движения и особеностите на денудационните
процеси.
В заключение може да се каже, че геоложката основа на Витоша е добре
проучена. В миналото е нарушавана в резултат на разработката на 11 каменни кариери,
чиято работа вече е преустановена.
Състояние на почвите
Почвите на територията на ПП “Витоша” са добре проучени.
На територията на ПП “Витоша” е дефинирано присъствието на 10 типа почви.
Разпределението е следното: 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,
примитивни почви, торфенисти, торфенисто-блатни и антропогенни почви – 0,06 ha. По
отношение на кафявите горски почви в наличната литература за почвите от територията
на ПП „Витоша” отсъства необходимата информация за дефинирането им като Dystric
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или Eutric на ниво вид почви по базовата класификация на почвите в страната (1992).
Данните от химичните анализи на почви от ПП „Витоша“ не показват
замърсяване с тежки метали и металоиди.
Подробни данни за геоложката основа, релефа и почвите са представени
съответно в раздели 1.9. и 1.11.

 Отпадъци

На настоящия етап няма официална информация за събиране и третиране, и
количество на различните видове отпадъци генерирани на територията на ПП
“Витоша”. Необходимо е да се отбележи, че нормативната уредба по отношение на
отпадъците е обновена през последните няколко години. Законът за управление на
отпадъците въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите
„замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на
управление на отпадъците включваща: предотвратяване на образуването им;
подготовка за повторна употреба; рециклиране; друго оползотворяване, например
оползотворяване за получаване на енергия; обезвреждане.
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).
В Таблица 1.20.1 отпадъците от опаковки и биоотпадъците, заедно със смесено
събраните отпадъци са дадени с общо количество в колона „Годишно количество
битови отпадъци по експертна оценка, т/год.”. Общият капацитет на легловата база е
3591 бр., а на местата за хранене 4803 бр., отнасящ се за всички изброени обекти. От
тях обаче 20 не работят, включващи съответно 1601 легла и 1881 места за хранене. При
изчисляване на количествата е използван най-неблагоприятния случай по отношение на
околната среда, когато всички хижи, вили, кътове за отдих и заслони са заети
(съответно сезонно или целогодишно), т.е. капацитетът на работещите обекти е
запълнен в максимална степен. На тази база се изчислени количествата отпадъци,
съответно 1104 тона, които би следвало да се генерират за година при максимална
заетост на работещите обекти.
По-малките обекти, намиращи се на територията на ПП “Витоша“ използват за
отопление самостоятелни камини, печки на твърдо гориво или електроуреди. В
останалите са развити локални мрежи на база отоплителни тела (котли и камини) на
твърдо или течно гориво. Следва да се отбележи като положително от екологично и
енергоефективно естество е решението за захранване на отоплителната инсталация на
хижа Кумата на базата на пелети. Не е известно как се третират отпадъците от
инсталациите на твърдо гориво.
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Таблица 1.20.1.Годишно количество на битови отпадъци от туристически обекти в
ПП “Витоша”

Наименование
на обекта

Център

х.Селимица
х.Еделвайс
х.Кумата
х.Планинарска
песен
х.Борова гора
х.Планинец
х.Септември
х.Момина скала
х.Тинтява
х.Камен дел
х.Алеко
х.Металург
х-л Боерица
Високопланинска
наблюдателница
Черни връх
х.Офелиите
х.Острица
х.Малинка
х.Панчо Томов
(Луничка)
х.Преспа
х.Звездица
х.Бор
х.Средец
х.Погледец
ПД"Боерица"
х.Бели брези
ПД"Иглика"
ТД на
композиторите
ТД на артистите

Брой
места
за
спане
в
обекта

Норма на
натрупва
не,
кг/легло/
ден

Норма на
натрупва
не,
кг/място/
ден

Годишно
количество
битови
отпадъци по
експертна
оценка, т/год

0,8
0,8

Брой
места
в
заведе
ния за
хранене
50
30

"Селимица"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Тинтява"
"Тинтява"

35
18

0,5
0,5

19
11

25

0,8

40

0,5

15

27

0,8

30

0,5

13

26

0,8

30

0,5

13

60

0,8

60

0,5

28

40

0,8

100

0,5

30

35
80

0,8
0,8

60
80

0,5
0,5

21
38

"Тинтява"
"Алеко"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Алеко"

35
98
62

0,8
0,8
0,8

60
150
60

0,5
0,5
0,5

21
56
29

40

0,8

30

0,5

17

0

0,8

1

0,5

0

"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

32

0,8
0,8

30
32

0,5
0,5

5
15

16

0,8

16

0,5

8

0

0,8

12

0,5

Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
неработи

"Алеко"

23

0,8

23

0,5

11

"Златни
мостове"
"Тинтява"
"Тинтява"
"Алеко"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни

Неработи с
туристи

50

0,8

80

0,5

29

70
70
20
45

0,8
0,8
0,8
0,8

95
92
30
60

0,5
0,5
0,5
0,5

неработи
неработи
неработи
неработи

50

0,8

60

0,5

неработи

140

0,8

120

0,5

неработи

17

0,8

17

0,5

8

30

0,8

30

0,5

14
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Забележка

Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
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ТД на
българското радио
Почивна станция
"Горски
дом"ИАГДЛС"ВитошкоСтудена"
ПД на адвокатите

мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

23

0,8

23

0,5

11

56

0,8

40

0,5

24

24

0,8

24

0,5

11

115

0,8

100

0,5

52

15

0,8

15

0,5

7

23

0,8

50

0,5

16

"Алеко"
"Златни
мостове"
"Тинтява"
"Златни
мостове"
"Алеко"

16
10

0,8
0,8

16
10

0,5
0,5

8
5

85
60

0,8
0,8

85
60

0,5
0,5

40
28

30

0,8

30

0,5

14

хотел "Св.Георги"
ПД Полиграфски
комбинат
ПД Алфа Медия
Груп
ТД Владая

Симеоново
"Алеко"

30
10

0,8
0,8

40

0,5
0,5

16

0

0,8

0,5

0

"Владая"

8

0,8

0,5

2

ТД Златни
мостове/на СО
хотел Ведра

"Златни
мостове"
"Алеко"

4

0,8

0,5

1

50

0,8

50

0,5

24

хотел "Едем"

"Алеко"

50

0,8

50

0,5

24

ПД Водпроект
В.Коларов
х.Рай

"Владая"
"Алеко"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Владая"

80
30
40

0,8
0,8
0,8

82
40

0,5
0,5
0,5

Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
неработи
неработи
неработи

600

0,8

600

0,5

неработи

30

0,8

30

0,5

"Владая"

80

0,8

80

0,5

"Алеко"

35

0,8
0,8

15
35

"Селимица"
"Селимица"

150
20

0,8
0,8

"Златни
мостове"

20

"Алеко"
"Алеко"

20
206
45

х.Рудничар
ПД Геоложки
проучвания
ПД Шумака
х.Здравец
ТД на
филхармонията
ПД Родина
ПД Трендафила
ПД Витоша

ВПД Витоша
Профилакториум
Кремиковци
почивна станция
"Водпроект"
Минстрой
х.Сълзица
х.Трансстрой
х.Селимица/тур.ба
з.
Кукер
горск"Офелиите"
х.Простор
х.Морени

"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
ТУ Бистрица

Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
Неработи с
туристи

Неработи с
туристи
Неработи с
туристи
неработи

14

Неработи с
туристи
неработи

0,5
0,5

3
17

конна база
Неработи с
туристи

150

0,5
0,5

71
6

0,8

30

0,5

11

0,8
0,8
0,8

50
220
90

0,5
0,5
0,5

неработи
неработи
30
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х.Копитото
мотел Тихия кът
х.Монтана
х.Хюндай
х.Аглика
х.Елица
хотел-ресторант
Златни мостове
ханче Брезите
ресторант Горски
дом
зимен център
Мотен
бай Кръстьо
воденицата
"Вибиекспрес"
ресторант бирария
"Ривърсайд"
х.Момина скала
бирария
"Елените"
ресторант"Златни
мостове"
Общо

"Златни
мостове"
"Златни
мостове"
Симеоново
"Алеко"
"Алеко"

100

0,8

150

0,5

57

65

0,8

190

0,5

54

50
65
42

0,8
0,8
0,8

50
120
50

0,5
0,5
0,5

41
21

"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

90

0,8

90

0,5

70

0,8

100

0,5

39

"Алеко"

0,8
0,8

100
40

0,5
0,5

7

"Алеко"

0,8

50

0,5

9

"Алеко"

0,8
0,8

40
40

0,5
0,5

7

0,8

180

0,5

33

0,8
0,8

50
60

0,5
0,5

"Тинтява"
"Златни
мостове"
"Златни
мостове"

0,8
3591

0,8

4803

неработи
Не работи с
туристи
неработи

неработи

неработи

неработи

0,5

0

0,5

1104

По данни от проведения мониторинг на туристическия поток, за последните 4
години на територията на парка са отчетени брой нощувки, на базата на които са
определени количествата отпадъци (табл.1.20.2).
Таблица 1.20.2. Изчислени количества отпадъци на базата на реални нощувки
година
Брой нощувки
Норма на натрупване,
Количество
кг/легло/ден
отпадъци –kg/год.
2013
2342
0,8
1873,6
2012
3262
0,8
2609,6
2011
3199
0,8
2559,2
2010
2733
0,8
2186,4
Получените данни, показват, че реално количеството на отпадъците са по-малко
от изчислените в таблица 1.20.1, тъй като годишната заетост на базите и хотелите е
многократно по-малка от техния капацитет.
Прегледът на месечните отчети за контролната дейност на РИОСВ - София за
последните
2
години
(http://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-21-1553?layout=edit&id=376) показва, че за района на Парка не са правени както планови,
така и по сигнали проверки от отдел „Управление на отпадъците и опазване на водите
и почвите” (УООВП). Което показва, че не са подавани сигнали за за проблем с
отпадъците. Единствена проверка в района е в местност Витоша ВЕЦ-Симеоново,
Учебно експериментална база на Софийския университет "Св. Климент Охридски" във
връзка с изпълнение на СМР, съгласно Договор № 10057/27.03.2015 г.
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⇒
⇒
⇒
⇒

В заключение, по отношение на отпадъците може де се каже, че
съществуват някои 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;

 Нарушени площи

В границите на Парка е реализирано строителство със застроена площ над 70 000
m , което представлява 0, 06 % от неговата територия.
На територията на ПП „Витоша” са установени терени с различна степен на
ерозираност върху обща площ 202.0 hа. По степени на ерозираност площтта се
разпределя по следния начин:
0 степен – 99,07%;
I степен – 0.40 %;
II степен – 0.11 %;
III степен – 0.39%;
IV степен – 0,03 %;
V степен – 0.0
Констатира се, че не може да се установи тенденция за промяна на площното
разпределение на ерозирани терени поради липса на данни за такова разпределение на
ерозирани терени в План‘1.
Терените по степен на ерозираност и местата с линейна ерозия са представени
на Картата на почвите в М 1:25 000.
През периода 1950-1970г. е извършена значителна дейност (протовоерозионни
залесявания и съоръжения) за защита на територията ПП „Витоша” срещу ерозия.
Изградени са технико-укрепителни съоръжения на р.Матница и р. Кладница.
От проведеното експертно проучване се констатира, че състоянието на някои от
съществуващите протовоерозионни съоръжения не е добро. Частитично разрушаване
или по-значително е нарушаването на целостта на стените на следните баражи: Бараж1
на р. Кладница, Бараж3 на р. Матница, Бараж4 на р. Матница, Бараж2 на р. Жедна,
Бараж1 на дол Веселиновете, Бараж2 на дол Веселиновете, Бараж1 на р. Палакария.
Контрабараж 1 на Бараж 1 на Въшивски дол също не е в добро състояние.
Другите баражи са в по-добро състояние. При някои са израснали дървета и
храсти около венеца на преливника (Бараж1 на р. Жедна, Бараж2 на Въшивски дол),
като в отделни случаи растителността е започнала да разрушава съоръжението (Бараж1
на Въшивски дол). При някои има паднала дървесна маса, която затлачва
съоръженията.
Заключението на експертите провели проучването е, че съоръженията се
нуждаят от почистване (отстраняване на дървесната маса, растителността и почва), а
където са започнали процеси на разрушаване на баража, съответно провеждане на
частични или цялостни ремонти.
2

•
•
•
•
•
•
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Около селищата на западния склон на планината – Владая, Мърчаево, Рударци,
Кладница, частично по североизточния склон - с. Бистрица, са възникнали и
експлоатирани още през 20-те години на миналия век кариери на нерудни полезни
изкопаеми- основно облицовъчни и строителни материали. Проучени са следните
находища и разработени кариери за нерудни полезни изкопаеми:
находище „Бъзговец”, местност „Бъзговец”, землище на с. Кладница, община Перник черно
монцо - габро;
находища „Селимица”, „Антените”, „Плочите”, „Първи май”, „Пролетарий” и
„Република”- с. Владая, район Владая - кварцови сиенити;
находище „Железница”, с. Железница, район Панчарево;
кариера „Панчарево” – добив на андезит до Панчарево.
С разрастването на нуждите от строителни материали за облицоване и настилка
броят на откритите кариери за добив нараства, като се заемат части от землищата и на
селата Мърчаево, Рударци и Кладница. През седемдесетте години на миналия век
действат над 11 кариери.
Нарушените площи от дейността на кариерите възлизат 90,99 ha, от които 37,04
ha територия от горския фонд.
Идентифицира са следните находища и кариери:
Кариера за андезит. Разположена е на 10 km югозападно от гр. София, по шосето
София –Самоков (до Панчарево). Находището е използвано за добив на трошен камък.
Добиването е прекратено поради намиращата се наблизо вилна зона.
Кариера за черно монцо-габро „Бъзговец”. Разположена е на 3 km югоизточно
от с. Кладница, в югозападните склонове на Витоша. Площта на находището е 200 dкa.
Находище за кварцсиенити в района на с. Владая. Разположено е северно от с.
Владая, в западната и северозападна част на Витоша. В близкото минало в находището
са разработени кариерите: „Селимица”, „Антените”, „Плочите”, „Първи май”,
„Пролетарий” и „Република”.
Кариера „Първи май” няма елементи с промишлено значение. В незначителни
количества се установяват Fe, Zn, Pb, Ti. За района на находището са характерни т.н.
каменни потоци. Установяват се южно и югоизточно от кариерата. Размерите на
отделните скални блокове варират от 0,2 до 2-3 m в диаметър. Рекултивация на
нарушените терени не е изпълнена. Котлована на кариерата е обрасъл масово от
самосев на бяла бреза. Откосите са стръмни и голи.
Находище за кварцови монцонити „Липата” се намира в северозападната част
на Витоша в
десния склон на Владайска река, на около 1,5 km югоизточно от центъра на Владая.

*Yordanova, D., Angelova, S., Kyoseva, V., Application оf Life Cycle Assessment Method in Solid Waste
Management, Journal of Balkan Ecology, vol. 16, No 3, PublishScieSet-Eco, ISSN 1311-0527, Sofia, 2013, pp.
235-239
**Пеловски, Й., И. Домбалов, Е. Тодорова, В. Кьосева, Е. Соколовски, П. Петров, Г. Казалджиев, Методи
за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци, БНОЦЕООС, София, 2007
***Кьосева,В., Ек. Тодорова, Ив. Домбалов, Най-често задаваните въпроси, свързани с превръщане на
битовите отпадъци в суровинен и енергиен ресурс, Хай Енд Пъблишинг ООД, гр. София, 2011
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ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА:………………………..
ОТ ЗАДАНИЕТО НА АПУ НА ПП “ВИТОША”, ЧАСТ 4
Приоритетност: висока +++, средна ++, ниска +
№
по
ред
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА

ЦЕЛ И ОБЕКТ НА
ПРИЛАГАНЕ

ОЧАКВАН
РЕЗУЛТАТ

МЕТОД НА
РАБОТА

ПРИОРИТЕТНОСТ

2.

3.
Да
се
отразят
новите
нормативни изисквания
Да се получи информация за
вида,
количеството
на
генерираните отпадъци.
Определяне отговорности и
обмен на информация между
институциите, обектите и
управлението на Парка.

4.
Подобряване
организацията
и
контрола
върху
генерираните
отпадъци
от
различните обекти.
Предотвратяване на
замърсяването
на
територията
на
Парка

5.

6.

Стандартни
методи, използвани
при проучвания на
Отпадъци.

++

Разработване на програма
за
управление
на
отпадъците генерирани на
територията
на
ПП
“Витоша”
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проф. д-р Екатерина Павлова
Експерт Мониторинг
ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
4.2. ПРОГРАМИ
4.2.5. Научни изследвания и мониторинг
Програма VІІ Научни изследвания и комплексен мониторинг
Научни изследвания
№
1

2.

Наименование на
проекта
Разработване на обща
класификация
на
растителността на ПП
„Витоша“
по
флористичноекологичния метод на
Браун-Бланке.
Оценка въздействието на
антропогенната
фрагментация
на
местообитанията върху
биоразнообразието в ПП

Цел
По-пълно изясняване фитоценотичното разнообразие на
територията на Парка и възможности за включване на
установените синтаксони в Европейската синтаксономична
система. Определяне на взаимовръзки между установените
синтаксони от различни равнища и типовете природни
местообитания, което ще даде възможности за тяхното подетайлното картиране.
До настоящия момент метода е прилаган частично при
проучване на отделни малки територии от парка.
Анализиране на различните форми на нарушения,
възникващи в естествените тревни съобщества в резултат на
строежа на ски пистите и тяхната поддръжка, анализиране
на промените във видовия състав на съобществата по ски
пистите, формирани в резултат на дългогодишното им

Таблица 1
Методика

Обект
Цялата територия на
ПП Витоша

Съвременни
варианти на
методиката на
Браун -Бланке

С предимство скипистите и териториите
прилежащите към тях

Съвременни
методи на
изследвания
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„Витоша“
3.

експлоатиране и сравняването на тези нови съобщества с
естествените.
Инвентаризация,
Ще се проучат и картират находищата за целите на по- Echium russicum J. F.
картиране и мониторинг доброто опазване на видовете.
Gmel. (Boraginaceae),
на находищата на Echium
Himantoglossum
russicum J. F. Gmel.
caprinum (M. Bieb.)
(Boraginaceae),
Spreng. (Orchidaceae) и
Tozzia carpathica
Himantoglossum caprinum
(M.
Bieb.)
Spreng.
Woloszczak
(Orchidaceae) и Tozzia
(Scrophulariaceae)
carpathica
Woloszczak
(Scrophulariaceae)

Установяване състоянието на популациите на глациалната
реликтна фауна

Утвърдени методи
в зоологията за
установяване
на
видовата
и
Актуализиране на
подвидова
данните за популациите
принадлежност,
на реликтните видове в
численост
и
парка
плътност
на
популациите. Улов
с
живоловни
капани.

Установяване смъртността на видовете, участъци с
концентрация, мерки и препоръки за ограничаване

Проучване върху
смъртността на видове
гръбначни животни от
движението на
автомобили в парка

Подобряване на генетичната структура на популацията и
създаване на основа за устойчивото и развитие

Намаляване степента на
хомозиготност и

4.

Проучване върху
глациалната реликтна
фауна в ПП Витоша

5.

6.

Наблюдение и анализ
върху смъртността на
животинските видове
следствие автомобилния
трафик по пътищата в
ПП Витоша
Обновяване на
генетичния фонд на

Съвременни
методи на
флористичните
изследвания и
картиране
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Метод за
наблюдение и
оценка на
смъртността на
видовете.
Реинтродукция на
индивиди от
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благородния елен

7.

Поддържане и
подобряване на
условията в прилепните
местообитания

инбридинг в
популацията на
благородния елен на
територията на ПП
„Витоша“

Подобряване състоянието и създаване на условия за
устойчиво развитие на популациите на прилепите на
територията на ПП „Витоша“

Съхраняване на
местообитания на
прилепите, създаване
на условия за заселване
и размножаване.
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предварително
подбрани
популации в
страната
Поставяне на
къщички за
прилепи,
компенсиращи
липсата на дървета.
дървета, листа и
пръст (в случай на
необходимост от
това).
Премахване на
мрежата на
входовете на
пещерите, при
необходимост
поставяне на
прилепна решетка,
съобразена с
инструкциите на
EUROBATS.

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.“

В програмата за Комплексен мониторинг обект на мониторинг са 29 местообитания - 4060 Алпийски и бореални съобщества от ниски
храстчета, 4060 Алпийски и бореални съобщества от ниски храстчета, 4070 Храстови съобщества с Pinus mugo и Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti), 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. Местообитание, 5130 Съобщества от Juniperus communis върху варовик,
6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Местообитание, 6150 Алпийски и бореални тревни
съобщества върху силикатни терени, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), 6230 Богати
на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините ,62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
(Scorzonerataria vilosae), 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, 62A0 Източно субсредиземноморски
сухи тревни съобщества (Scorzonerataria vilosae), 62D0 Планински-Мизийски ацидофилни тревни съобщества, 6410 Ливади с Molinia на
карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) ,6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс (Androsacetalia alpinae and
Galeopsitalia ladani), 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове, 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални
склонове, 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo-albi – Vernicion dillenii, 9110 Букови гори от
типа Asperulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9150 Средноевропейски букови гори върху варовити терени от съюза
Cephalanthero-Fagion, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180 Гори от съюза 24Tilio-Acerion по склонове, сипеи и дефилета,
91D0 Мочурни гори, 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91Н0 Панонски гори
с Quercus pubescens, 91MO Балкано-панонски церово-горунови гори.
От флората – низши растения- се предлага наблюдение на водорасли на р. Бистришка, р.Боянска, р. Струма, р. Драгалевска, и р.Владайска в
долната граница на парка. От гъбите обект на мониторинг са Clavariadelphus ligula, Cortinarius violaceus , Gomphus clavatus и Limacella
guttata. От висшите растения – обект на мониторинг са мъховете Buxbaumia viridis, Hamatocaulis vernicosus, Brachythecium europaeus geheebii и
Sphagnum fallax, всички включени в НСМБР. От висшата флора- Lilium jankae, Trollius europeus, Drosera rotundifolia, Arctostaphylos uva-ursi,
Gentiana lutea, G. Punctateq Salix pentandra, Tozzia carpatica и Epipactis palustris. От лечебните растенияосвен Gentiana lutea и Gentiana
punctataсе включват още Arctostaphyllos uva-ursi, Salix pentandra и Galanthus elwesii.
От безгръбначните -консервационно значими видове от разред Coleoptera - еленов рогач- Lucanus cervus, буков сечко - Morimus asper funereus и
алпийска розалия- Rosalia alpinа“, Maculinea nausithous (Lepidoptera), поточен рак - Austropotamobius torrentium и водните кончета.
От птиците- високопланинската орнитофауна,на реещите видове прелетни птици и на кълвачите . От бозайниците - популацията на дива коза и
лалугера, както и фауната в зоните с типични скални образувания, пещери и карстови форми.
От абиотичните компоненти се предлага наблюдение на почвите в ски-пистите и териториите около тях, както и местата, в които има засилено
човешко присъствие, 13 реки, язовир“Студена“ и Боянското езеро.
За всички биотични и абиотични компоненти са посочени показателите, мястото за наблюдение, периодичността, методичния подход, който
ще се приложи и потока на информацията.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Комплексен мониторинг

Компоненти/
Обект
1
Местообитания

Местообитание4060 Алпийски и
бореални
съобщества от
ниски храстчета

Показатели

2
Благоприятното
природозащитно състояние
(БПС) на природните
местообитания в района

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Място за
наблюдение
3
Включени в
програмата за
комплексен
мониторинг

Периодичн
ост
4
5 години

Местност –
Конярника
Географски
координати 42.58825
N023.24646 Е

Веднаж
годишно
по време на
активния
вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст.

Методика

Външни
изпълнители
5
6
Ръководство Съвместни екипи
за оценка на от експерти на
БПС*
ДПП и външни
изпълнители

Методики,
разработен
и
за
нуждите на
проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Необходимост

7
Информацията
допълва данните
НСМБР***.
На парково ниво-дава
възможност за оценка
на БПС - бъдещите
перспективи (заплахи
и влияния) и насоките
на
протичащите
сукцесии

Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.
Информацията
От ДПП към ИАГ
допълва данните в и ИАОС
НСМБР***.
На
парково
ниво-дава Изходните данни
възможност за оценка се нанасят в
на БПС - бъдещите стандартен
перспективи (заплахи формуляр.
и влияния) и насоките Стандартните
на
протичащите формуляри се
обработват,
сукцесии
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.
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Поток на
информацията
8
От ДПП към ИАГ
в и 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.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3

Местообитание
4060 Алпийски и
бореални
съобщества
от
ниски храстчета

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местообитание
4070 Храстови
съобщества с
Pinus mugo и
Rhododendron
hirsutum (Mugo-

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;

2

Периодичн
ост
4

5

местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*

Методики,
разработен
и
за
нуждите на
проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Местност
– Веднаж
Методики,
Платото
годишно
разработен
Географски
по време на и
за
координати
– активния
нуждите на
42.58645
вегетацион проект
N023.28827 Е
ен сезон
„Картиран
Местност.
ПлатотоГеограф
ски координати
–42.59940
N023.28104 Е

Веднаж
годишно
по време на
активния
вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст

Методика

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1
Rhododendretum
hirsuti)

Показатели
2

консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местообитание
Фитоценологично
4080
описание по методиката на
Субарктични
Браун-Бланке.Описанието
храсталаци
от на видовият състав в групи:
Salix spp.

диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Място за
наблюдение
3

Периодичн
ост
4

Методика
5

е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Местност
– Веднаж
Методики,
Платото
годишно
разработен
Географски
по време на и
за
координати
– активния
нуждите на
42.58619
вегетацион проект
N023.28866 Е
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
през юлиавгуст

Външни
изпълнители
6

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Необходимост
7

Информацията
допълва данните
НСМБР***.
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Поток на
информацията
8
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Местообитание
5130 Съобщества
от Juniperus
communis върху
варовик

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местност Смильо
Географски
координати –
42.49547
N023.24937 Е

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,

Местност
Голямата могила
в източната част
на с. Боснек
Географски
координати –
4711707.09
N186612.55 Е

Местообитание
6110 Отворени
калцифилни или
базифилни тревни
съобщества от
Alysso-Sedion albi

Място за
наблюдение
3

2

Район
Шумнатица
(източно от
вр.Петрус )

Периодичн
ост
4

Методика
5

видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Местообитание
6150 Алпийски и
бореални тревни
съобщества върху
силикатни терени

Показатели
2

други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Място за
наблюдение
3

Местност – Под
връх Малък
резен
Географски
координати –
42.57744 N
023.2857
0Е

Периодичн
ост
4

Методика
5

на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*

Външни
изпълнители
6

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Необходимост
7

Информацията
допълва данните
НСМБР***.
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Поток на
информацията
8
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1
Местообитание
6210
Полуестествени
сухи тревни и
храстови
съобщества върху
варовик (FestucoBrometalia)

Местообитание
6230 Богати на
видове картълови
съобщества върху
силикатен терен в
планините
Местообитание
6230 Богати на
видове картълови
съобщества върху
силикатен терен в

Показатели
2

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на

Място за
наблюдение
3
Местност –
Голямата могила
над с. Боснек
Географски
координати 4712377.36
N186378.81 Е
*
Местност Кръста
– преди с.
Боснек
Географски
координати
42.49832
N023.17237 Е

Местност Платото
Географски
координати
42.58927
N023.28525 Е
Местност
Платото
Географски
координати –

Периодичн
ост
4

Методика

Външни
изпълнители
5
6
Веднаж
Методики, Съвместни
годишно
разработен екипи от експерти
по време на и
за на ДПП и външни
активния
нуждите на изпълнители

проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза

Необходимост
7
Информацията
допълва данните
НСМБР***.

вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.
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Поток на
информацията
8
От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се

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.“

Компоненти/
Обект
1
планините

Показатели

Място за
наблюдение
3
42.60118
N023.28204 Е

2

тревостоя.. Заплахи

Местообитание
62A0 Източно
субсредиземномо
рски сухи тревни
съобщества
(Scorzonerataria
vilosae)

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местност Южен
склон на
Голямата могила
Географски
координати –
4711493.26
N187049.86 Е

Местообитание
62D0 ПланинскиМизийски

Фитоценологично
описание по методиката на

Местност
Платото, под
връх Три уши

Периодичн
ост
4

Методика
5

щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1
ацидофилни
тревни
съобщества

Местообитание
6410 Ливади с
Molinia на
карбонатни,
торфени или
глинести почви
(Molinion
caeruleae)
Местообитание

Показатели
2

Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Място за
наблюдение
3
Географски
координати –
42.60477
N023.27493 Е

Местност
Платото
Географски
координати –
42.58936
N023.28516 Е

Периодичн
ост
4

по време на
активния
вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст

Методика

Външни
изпълнители
6
за изпълнители

Необходимост

5

7

и
нуждите на
проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.
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Поток на
информацията
8
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на

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.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3

6510 Низинни
сенокосни ливади
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местообитание
7140 Преходни
блата и плаващи
подвижни
торфища

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:

2

Периодичн
ост
4

Методика
5

на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Местност – Край Веднаж
Методики,
с. Чуйпетлово
годишно
разработен
Географски
по време на и
за
координати –
активния
нуждите на
42.51387
вегетацион проект
N023.24052
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Местност Веднаж
Методики,
Конярника
годишно
разработен
Географски
по време на и
за
координати:
активния
нуждите на

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен

42.58670 N
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Местообитание:
8110 Силикатни
сипеи от
планинския до
снежния пояс
(Androsacetalia
alpinae and
Galeopsitalia
ladani)

Показатели
2

диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Място за
наблюдение
3
023.24671*
Местност:
Платото
Географски
координати:
42.59720
N023.28199 Е

Местност –
Платото – южна
част
Географски
координати:
42.59503
N023.27488 Е
*
Местност:
Кръста при с.
Боснек
Географски
координати:
42.49650
N023.17131 Е

Периодичн
ост
4

вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст

Методика
5

проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни

Външни
изпълнители
6

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Необходимост
7

Информацията
допълва данните
НСМБР***.
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Поток на
информацията
8
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Местообитание
8220 Хазмофитна
растителност по
силикатни скални
склонове

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местообитание:
8230 Силикатни
скали с пионерна
растителност от

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:

2

Място за
наблюдение
3
Местност:
изворите на р.
Матница
Географски
координати:
2.557479N
023.244265E
Местност: Връх
Ушите
Географски
координати:
42.60537
N023.27451 Е

Местност:
Копитото
Географски
координати:

Периодичн
ост
4

Веднаж
годишно
по време на
активния
вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст

Методика
5

местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*

Методики,
разработен
и
за
нуждите на
проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1
съюзите SedoScleranthion или
Sedo-albi –
Vernicion dillenii

Местообитание:
9110 Букови гори
от типа AsperuloFagetum

Показатели
2

диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Място за
наблюдение
3
42.63731
N023.24249 Е

Местност:
Покрай шосето
за х. Алеко
Географски
координати:
42.60835
N023.29821 Е
*
Местност:
Драгалевски
манастир
Географски
координати:
42.62151
N023.29525 Е

Периодичн
ост
4

вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст

Методика
5

проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни

Външни
изпълнители
6

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Необходимост
7

Информацията
допълва данните
НСМБР***.
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Поток на
информацията
8
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3

Местообитание
9130 Букови гори
от типа LuzuloFagetum

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местообитание:
9150
Средноевропейск
и букови гори
върху варовити
терени от съюза
Cephalanthero-

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;

2

Периодичн
ост
4

Методика
5

местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Местност:
Веднаж
Методики,
Заслон-Винарна годишно
разработен
„Бай Кръстьо”
по време на и
за
Географски
активния
нуждите на
координати:
вегетацион проект
42.60482
ен сезон
„Картиран
N023.30107 Е
през юлие
и
август
определяне
Местност: Преди
на
Драгалевски
природоза
манастир
щитното
Географски
координати:
състояние
42.62161
на
N023.29429 Е
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Местност:
Веднаж
Методики,
Източно от с.
годишно
разработен
Боснек
по време на и
за
Географски
активния
нуждите на
координати:
вегетацион проект
42.50358
ен сезон
„Картиран
N023.20850 Е

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1
Fagion
Местообитание:
9170 Дъбовогабърови гори от
типа GalioCarpinetum

Местообитание:
9180 Гори от
съюза TilioAcerion по
склонове, сипеи и
дефилета

Показатели
2

Място за
наблюдение
3

Периодичн
ост
4

Методика
5

е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
Веднаж
Методики,
годишно
разработен
по време на и
за
активния
нуждите на
вегетацион проект
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и

консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

*
през юлиМестност: Преди август
Драгалевски
манастир
Географски
координати:
42.62220
N023.29340 Е

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местност:
Боянски водопад
Географски
координати:
42.63063
N023.25412 Е

Външни
изпълнители
6

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Необходимост
7

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

Page 1064
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

Поток на
информацията
8
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3

2

Местообитание
91D0 Мочурни
гори

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Местообитание –
код и
наименование:
91Е0 Алувиални
гори с Alnus
glutinosa и
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion,
Alnion incanae,

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,

Периодичн
ост
4

Методика
5

видове
–
фаза І“*
Местност:
Веднаж
Методики,
Конярника,
годишно
разработен
северозападна
по време на и
за
част на
активния
нуждите на
торфището
вегетацион проект
Географски
ен сезон
„Картиран
координати:
през
юлие
и
42.58681
август
определяне
N023.24540 Е
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
МестностИзточн Веднаж
Методики,
о от с. Кладница, годишно
разработен
р. Танчовица
по време на и
за
Географски
активния
нуждите на
координати:
вегетацион проект
42.55497
ен сезон
„Картиран
N023.19308 Е
през
юлие
и
В
горното
определяне
течение на р. август

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1
Salicion albae)

Местообитание:
91Н0 Панонски
гори с Quercus
pubescens

Показатели
2

други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Място за
наблюдение
3
Струма
в
участъка с Alnus
viridis;
2)
в
средното
течение на р.
Матница
в
участък с Alnus
viridis;
3)
в
долното,
средното
и
горното течение
на р. Куртова,
която
е
единствената
река на Витоша
Местност:
„Кръста” преди
с. Боснек
Географски
координати:
42.49635
N023.17283 Е

Периодичн
ост
4

Веднаж
годишно
по време на
активния
вегетацион
ен сезон
през юлиавгуст

Методика
5

на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*

Методики,
разработен
и
за
нуждите на
проект
„Картиран
е
и
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит

Външни
изпълнители
6

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Необходимост
7

Информацията
допълва данните
НСМБР***.
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Поток на
информацията
8
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3

Местообитание
91MO Балканопанонски церовогорунови гори

Фитоценологично
описание по методиката на
Браун-Бланке.Описанието
на видовият състав в групи:
диагностични видове за
местообитанието;
консервационно значими
видове; инвазивни видове,
други видове. Общо
проективно покритие на
тревостоя.. Заплахи

Флора - нисши
Водорасли

Видово богатство и видово
разнообразие.
Екологична оценка по
биологичен елемент за
качество „Фитобентос”
(НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за

2

Периодичн
ост
4

Методика
5

ания
и
видове
–
фаза І“*
Местност Тихия Веднаж
Методики,
кът
годишно
разработен
Географски
по време на и
за
координати
активния
нуждите на
42.63800
вегетацион проект
N023.21926 Е
ен сезон
„Картиран
през юлие
и
август
определяне
на
природоза
щитното
състояние
на
природни
местообит
ания
и
видове
–
фаза І“*
р. Бистришка
Веднъж
Стандартн
(долната граница годишно
и методики
на парка),
за
р.Боянска (под
изследване
х.Момина
на
скала), р. Струма
алгофлорат
(долната граница
а
и
на парка), р.

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

Съвместни
екипи от експерти
на ДПП и външни
изпълнители

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

ДПП и външни
изпълнители

Висока, т.к. всички ОтДПП Витоша
антропогенни
и към ИАГ и
естествени промени ИАОС
и
процеси
във
водните
местообитания
се
отразяват пряко на
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От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Флора - нисши
Гъби
Clavariadelphus
ligula – VU
Cortinarius
violaceus - EN
Включен в
НСМБР
Gomphus clavatus
- VU Включен в
НСМБР

Показатели

Място за
наблюдение
3
Драгалевска
(долната граница
на парка),
р.Владайска
(долната граница
на парка)

2

характеризиране на
повърхностните води)

Брой плодни тела, обилие и
общественост.

N 42º34'028″; E
023º18' 006″,
1778 м.н.в.

Периодичн
ост
4

2-3 пъти в
годината

N 42º34.451'; E
023º18. 342',
1688 м.н.в.
Брой плодни тела, обилие и
общественост.

Limacella guttata – Брой плодни тела, обилие и
общественост.
VU

N 42º34'29.9″; E
023º18' 17.7″,
1762 м.н.в.
N 42º34'29.9″; E
023º18' 17.7″,
1762 м.н.в.

Методика
5

НАРЕДБА
№ Н-4 от
14.09.2012
г.
за
характериз
иране
на
повърхност
ните води

Външни
изпълнители
6

Методики,
ДПП и външни
приети
в изпълнители
НСМБР***

Необходимост
7

състава
структурата
алгофлората.

и
на

Поток на
информацията
8

От ДПП към ИАГ
Необходими са за по- и ИАОС
пълно покриване на
мониторираната
От ДПП към ИАГ
територия
и ИАОС
От ДПП към ИАГ
и ИАОС

2-3 пъти в
годината

2-3 пъти в
годината

Методики,
ДПП и външни
приети
в изпълнители
НСМБР***

Опитна
ДПП и външни
площ
изпълнители
(радиус 30 м
в кръг) в
местообитан
ията

Необходими са за попълно покриване на
мониторираната
От ДПП към ИАГ
територия
и ИАОС
Необходими са за попълно покриване на
мониторираната
територия

Необходими са за по-
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3

2

Периодичн
ост
4

Методика
5
Методики,
приети
в
НСМБР***

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7
пълно покриване на
мониторираната
територия

Поток на
информацията
8

Опитна
площ
(радиус 30 м
в кръг) в
местообитан
ията
Методики,
приети
в
НСМБР***

Флора - висши
Мъхове
Buxbaumia viridis

Опитна
площ
(радиус 30 м
в кръг) в
местообитан
ията
Съгласно методиката, приета
в НСМБР

Местност: край
х. Звездица
Географски
координати:
42.58596N
023.239566E

Ежегодно

Методики,
Съвместни екипи
приети
в от експерти на
НСМБР
ДПП и външни
изпълнители

От ДПП към ИАГ
и ИАОС

Hamatocaulis
vernicosus

От ДПП към
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3
Местност: вр.
Накев камък
42.561281N
023.224503Е

Периодичн
ост
4
Ежегодно

Външни
изпълнители
5
6
Методики,
Съвместни екипи
приети
в от експерти на
НСМБР
ДПП и външни
изпълнители

Съгласно методиката, приета
в НСМБР

Местност: над
Драгалевци
Географски
координати:
42.617279N
023.297649E

Ежегодно

Методики,
Съвместни екипи
приети
в от експерти на
НСМБР
ДПП и външни
изпълнители

От ДПП към
ИАОС

Съгласно методиката, приета
в НСМБР

Местност:
Конярника
Географски
координати:
42.58670N
023.24671E

Ежегодно

Методики,
Съвместни екипи
приети
в от експерти на
НСМБР
ДПП и външни
изпълнители

От ДПП към
ИАОС

2
Съгласно методиката, приета
в НСМБР

Brachythecium
geheebii

Sphagnum fallax

Методика

Необходимост
7

ID № на
пробната площ –
B-Sph-fal2
ID № на
пробната площ –
М 7140-3
Местност:
изворите на р.
Матница
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Поток на
информацията
8
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.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3
Географски
координати:
42.557479N
023.244265E

2

Висша флора

•

висши
растения

Lilium jankae

Площ на популацията,
плътност на популацията,
характеристика на
местообитанието,
фенологична фаза на
наблюдавания вид,
проективно покритие на
наблюдавания вид, заплахи и
бъдещи перспективи и др.
(съгласно методика за
мониторинг на висши
растения, разработена за
нуждите на НСМБР

Периодичн
ост
4

2-3 пъти в
годината

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Методика за Eксперти на ДПП
мониторинг и / или външни
на
висши експерти
растения,
разработена
за нуждите
на
НСМБР***

Необходимост
7

Информацията
допълва данните
НСМБР***.

Местност:
Резерват
„Бистришко
бранище”
Географски
координати:
42.58857
N023.30395 Е
*
Местност: Голи
връх
Географски
координати:
42.59067
N023.29028 E
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Поток на
информацията
8

От ДПП към ИАГ
в и ИАОС
Изходните данни
се нанасят в
стандартен
формуляр.
Стандартните
формуляри се
обработват,
анализират и
трайно се
съхраняват от
Дирекцията на
парка.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели
2

Място за
наблюдение
3

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

*
Местност:
Бистришко
бранище
Географски
координати:
42.57602
N023.29970 E

Trollius europaeus

Drosera
rotundifolia

Местност
Платото
Географски
координати:
42.58804
N023.28790 Е
*
Местност Голи
връх
Географски
координати:
42.58628
N023.29036 Е

Конярника Координати:
42.586361
23.247338;
42.587171
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1

Arctostaphylos
uva-ursi

Показатели
2

Място за
наблюдение
3
23.246630;
42.586870
23.246307;
42.586098
23.247026

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Камен дел Координати:
42.609654
23.277513;
42.609432
23.277738;
42.609292
23.277552;
42.609517
23.277316
заслон Ушите Координати:
42.608199
23.278807;
42.608056
23.27892;
42.607895
23.278626;
42.608015
23.278492
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1

Gentiana lutea,

Показатели
2

Място за
наблюдение
3

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

под Резньовете Координати:
42.568183
23.297517;
42.568117
23.297583;
42.56825
23.2978;
42.56835
23.297683
под Резньовете Координати:
42.568233
23.29755;
42.5682
23.29745;
42.568267
23.297417;
42.568267
23.2975
под Резньовете Координати:
42.571983
23.299367;
42.5721
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1

G. punctata

Показатели
2

Място за
наблюдение
3
23.299233;
42.572067
23.299067;
42.571917
23.299183

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

над Алеко Координати:
42.578467
23.290917;
42.578417
23.290833;
42.578333
23.290867;
42.578417
23.291000
над Алеко Координати:
42.578267
23.290933;
42.578183
23.291133;
42.578033
23.291000;
42.57815
23.290833
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели
2

Място за
наблюдение
3
Офелиите
Координати:
42.59863
23.23694;
42.5985
23.23672;
42.59832
23.23668;
42.59843
23.23677

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

районът на
Офелиите,
районът на х.
Артистите
Salix pentandra
край пътеката
между х.
Момина скала и
х. Септември
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1
Tozzia carpatica

Epipactis palustris
Флора - висши
Лечебни
Растения

Показатели

Място за
наблюдение
3

2

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост

Съвместни екипи
от експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Осигуряване на
информационна
основа за ефективна
политика по опазване
на лечебните растения.

7

Поток на
информацията
8

районът на с.
Железница
Площ, плътност на
популацията, фенологична
фаза, проективно покритие,
наличие на инвазивни видове,
заплахи

Местност: хижа
„Алеко“, край
пътя за
Ветровала
Географски
координати:
42°34'09.1";
23°17'85.1"

Ежегодно

ID № на
пробната площ:
1.2.
Местност: в
района под връх
Малък Резен:
Географски
координати:
42°34'31.9"
42°34'31.9"
*

Ежегодно

Местност: хижа
„Алеко“, в
посока Черни

Ежегодно

Стандартни
методики

Gentiana lutea
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От ДПП към ИАГ

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.“

Компоненти/
Обект
1

Gentiana punctata

Arctostaphyllos
uva-ursi

Salix
pentandra

Galanthus
elwesii

Показатели
2

Място за
наблюдение
3
връх Географски
координати:
42°34'75.2"N
23°17'44.8"E
*

Периодичн
ост
4

Местност:
между м.
Комините и м.
Камен дял
Географски
координати:
42°36'56.5" N
23°16'66.4"Е
*

Ежегодно

Местност:
хижата на
Артистите
Географски
координати:
42.60291N
23.23216 Е
Местност:
Офелиите
Географски
координати:
42.36093 N
023.1003 Е *
Местност: по

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Ежегодно

Ежегодно
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели

Място за
наблюдение
3
течението на
Боянска река
Географски
координати:
42°38'15.37" N
23°3615'33.49" Е

2

Фауна

Безгръбначна
Консервационно
Плътност на популациите
значими видове
от разред
Coleopteraеленов рогачLucanus cervus,
буков сечкоMorimus asper
funereus и
алпийска розалияRosalia alpinа“.
Maculinea
nausithous (Lepid
Присъствие, численост
optera)
Поточен ракAustropotamobius
torrentium

Мониторинг на
водните кончета

Брой видове
Численост

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

7

Поток на
информацията
8

Ежегодно

Всеки
месец VIIX

Трансектен
метод
Изброяване
на
екземпляри

Подходящи
местообитания
на територията
на ПП Витоша

Двукратно
през
годината

Трансектен
метод
Изброяване Съвместни
на
екипи от
екземпляри експерти на
Трансектен ДПП и външни
изпълнители
метод

Реките на
територията на

Всеки
месец VI-

Подходящи
горски
местообитания
на територията
на ПП Витоша

Необходимост

Трансектен

Съвместни
екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Осигуряване
на От ДПП към
информационна
ИАГ и ИАОС
основа за прилагане
на
ефективна
природозащитна
политика
и
за
информираност на
широката
общественост.

От ДПП към
ИАГ и ИАОС

Съвместни
екипи от

От ДПП към
ИАГ и ИАОС
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1
на територията на
парка

Показатели

Място за
наблюдение
3

2

ПП

Периодичн
ост
4

IX

Методика
5

метод

Плътност на популациите
Влажни зони,
крайречни
Всеки
местообитания месец VIIX
Птици
Скален орел
(Aquila
chrystaetos)

Мониторинг на
високопланинск
ата орнитофауна

Брой двойки

Брой видове,
плътност

Подходящи
местообитания
на вида,
трофични
територии,
предимно в
района на
Боснек,
Чуйпетлово и
Ярлово

Външни
изпълнители
6

експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Необходимост
7

От ДПП към
ИАГ и ИАОС

Съвместни
екипи
от
експерти
на
ДПП и външни
изпълнители

Ежемесечно
от март до
юли.

Основни
методи, за
установява
не
численостт
а на дневни
грабливи
птици.

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно.

Картиране
на гнезда
през
размножит
елния
период,
трансектен
метод (Line

Съвместни
екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Съвместни
екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Изясняване състоянието
на вида на територията
на парка.

От ДПП към
ИАГ и ИАОС

Състояние
на
популациите на тези
видове.
Плътност
и
екологични параметри

От ДПП към
ИАГ и ИАОС
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1

Мониторинг на
реещите видове
прелетни птици

Мониторинг на
кълвачите (разр.
Piciformes) на
територията на
ПП Витоша

Показатели
2

Място за
наблюдение
3

Периодичн
ост
4

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост

Поток на
информацията
8

7

transects)
(Bibby et
al., 1992).
Брой видове, численост

Брой видове,
плътност

Субалпийски
местообитания в
целия район

Подходящи места
за наблюдение на
територията на
ПП
Горски
местообитания

Ежедневно в
периода 1
март – 15 май
и 1 август –
30 октомври

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно.

Трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене
(Point
counts)
(Bibby et
al., 1992).
Мичев, Т.,
Л.
Профиров,
2010
Методичес
ки
указания за
провеждан
е
на
орнитологи
чен
мониторин
г.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Съвместни
екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Изясняване значението
на парка за миграцията
на птиците. Численост на
мигриращите
видове
през територията на
парка

Състояние
популациите
кълвачите
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на
на

От ДПП към
ИАГ и ИАОС

От ДПП към
ИАГ и 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.“

Компоненти/
Обект
1

Бозайници
Мониторинг на
популацията на
дива коза
Мониторинг на
популацията на
лалугера
Мониторинг на
горската

Показатели
2

Място за
наблюдение
3

Периодичн
ост
4

Методика
5

Утвърдени
от МОСВ,
юни 2010 г.

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

Трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене
(Point
counts)
(Bibby et
al., 1992)
през
размножит
елния
период.
Брой индивиди

Брой активни колонии

Субалпийската
зона и района на
реинтродукция

Открити терени,
места на
колониите и

Ежемесечно

Ежемесечно
от април до
септември

Приети
НСМБР

в Съвместни

Приети
НСМБР

в

екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители
Съвместни
екипи от

Наблюдение
на От ДПП към
състоянието
на ИАГ и ИАОС
популацията, мерки,
лимитиращи
фактори и др.
Актуализиране
на
данните. Нови данни за
видовете
прилепи
и
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От ДПП към
ИАГ и 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.“

Компоненти/
Обект
1

прилепна фауна
в ПП Витоша

Мониторинг
върху
глациалната
реликтна фауна
в ПП Витоша
Мониторинг на
смъртността на
животинските
видове
следствие
автомобилния
трафик по
пътищата в ПП
Витоша
Мониторинг на
фауната в
зоните с
типични скални

Показатели

Място за
наблюдение
3
реинтродукцията
на вида

2

Брой видове, численост

Горски
местообитания

Численост, плътност

Субалпийската
зона

Брой видове и индивиди

Периодичн
ост
4
Ежемесечно
от април до
септември

Ежемесечно
от април до
юли

Методика
5

Регистрация
и анализ на
издаваните от
прилепите
ехолокацион
ни
и
социални
ултразвуци
Трансектен
метод
Улов
с
живоловни
капани.

Найнатоварените
пътища на
територията на
парка

Ежеседмичн
о,
целогодишн
о

Метод за
наблюдени
е и оценка
на
смъртностт
а
на
видовете.

Скални и
карстови райони

Ежемесечно
от април до
юли

Утвърдени
методи
в
зоологията за
установяване

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

Поток на
информацията
8

експерти на
ДПП и външни
изпълнители

техните местообитания в
слабоизучени части на
парка

Съвместни
екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители

Актуализиране
на От ДПП към
данните
за ИАГ и ИАОС
популациите
на
реликтните видове в
парка

Съвместни
екипи от
експерти на
ДПП и външни
изпълнители

От ДПП към
Установяване
смъртността
на ИАГ и ИАОС
видовете, участъци с
концентрация, мерки
и
препоръки
за
ограничаване

Съвместни
екипи от

От ДПП към
Установяване
състоянието
на ИАГ и ИАОС
фауната в слабо
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

образувания,
пещери и
карстови форми
Почви

Реки
р. Струма
р. Матница
р. Рударщица
р. Мърчаевска
р. Владайска
р. Планинишка

Показатели

Място за
наблюдение
3

2
Брой видове, численост и
плътност

pH (H2O), pH (CaCl2), Олово
[mg/kg], Кадмий [mg/kg], Мед
[mg/kg], Цинк [mg/kg], Натрий
[mg/kg], Обменен калий
[cmol+/kg], Обменен натрий
[cmol+/kg], Обменен манган
[cmol+/kg], Обменен калций
[cmol+/kg], Обменен магнезий
[cmol+/kg], Обменен
алуминий [cmol+/kg],
Обменна киселинност
[cmol+/kg], Влагосъдържание,
Общ азот [g/kg], Органичен
въглерод [g/kg], Общ фосфор
[mg/kg], Арсен [mg/kg],
Алуминий [cmol+/kg], Желязо
[cmol+/kg].

През 5 години

Температура,
рН,
електропроводимост,
съдържание на разтворен
кислород,
амониев
азот,
нитратен азот, фосфати, БПК5
и ХПК

Географски
координати
187288; 4711367
184897; 4717065
186357; 4720899
186652; 4723340
188827; 4726250
188845; 4728145

Периодичн
ост
4

Методика за
почвен
мониторинг
в МКП
Гори**

Методика
5

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

на видовата
принадлежно
ст, численост
и плътност на
популациите

експерти на
ДПП и външни
изпълнители

изучени
скални
комплекси
и
карстови райони.

ДППОрганизира
пробовзима
нето.
ИАОСхимичен
анализ
на
почвените
проби.
почвите

Установяване на
неблагоприятни
тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

Създаване
поддържане
информационна
система
състоянието на

В период на Пробонабир ИАОС-София
маловодие
ане
БДС
ISO
5667-9:
2002;
Temp. БДС
17.1.4.0177;

и ДПП-ИАГ-ИАОС
на
за

Уязвимост
и ДПП-ИАГ-ИАОС
потенциална
опасност
от
влошаване
на
екологичния статус
на реката, поради
засилено присъствие
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Поток на
информацията
8

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.“

Компоненти/
Обект
1
р. Боянска
р. Палакария
р. Куртова
р. Железнишка
р. Бистришка
р. Янчовска
р. Симеоновска
р. Драгалевска

Показатели
2

Място за
наблюдение
3
193572; 4727974
193577; 4709742
198632; 4712693
200450; 4715625
199401; 4720005
199589; 4721476
199093; 4723999
196779; 4725530

Езера
яз. Студена

Боянско езеро

Температура,
рН, 184483; 4717004
електропроводимост,
съдържание на разтворен
кислород,
амониев
азот,
нитратен азот, фосфати, БПК5 194107; 4727166
и ХПК

Периодичн
ост
4

Методика
5
рНБДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. Вва- БДС EN
872: 2003;
Разт.
О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1:
2004;
БПК5Винклер;
ПОБДС
EN
ISO
8467: 2001.

Външни
изпълнители
6

Пробонабир
ане
В период на БДС
ISO
маловодие
5667-9:
2002;
Temp. БДС
17.1.4.0177;

Необходимост
7

на
туристи
въдействие
хижата

Уязвимост
и
потенциална
опасност
от
влошаване
на
екологичния статус
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Компоненти/
Обект
1

Показатели
2

Място за
наблюдение
3

Периодичн
ост
4

Методика
5
рНБДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. Вва- БДС EN
872: 2003;
Разт.
О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1:
2004;
БПК5Винклер;
ПОБДС
EN
ISO
8467: 2001.

Външни
изпълнители
6

Необходимост
7

на езерото, поради
засилено присъствие
на туристи
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

инж.Вахрам Алтунян, Ключов експерт ГИС

На 15.12.2014 г. в дирекцията на ПП Витоша с приемо-предавателен протокол на
основание чл.10, т.3 от Договор Nо ОПОС 03-145/10.12.2014 г. се предадоха материали и
разработки , налични в архива на ПП Витоша на електронен носител.
Проведени работни срещи с представители на ПП Витоша в процеса на
запознаване с предоставената от възложителя информация. Коментирани са пропуски и
неточности в информацията, които са отстранени в процеса на работа.
В процеса на съвместяване на предоставените цифрови модели на ДГС София и ДЛС
Витошко – Студена и след извършени теренни дейности е направена актуализация на
цифровите модели и атрибутната база данни.
Осигурени са GPS устройства с мобилен ГИС софтуер. За различните видове теренни
дейности са изработени карти за GPS за по прецизна работа на терен и улесняване на
експертите работещи по договора.
Събраната информация под формата на линейни, точкови и полигонови обекти с GPS
устройствата от теренни дейностти извършвани от експертите по изпълнението на
договора е обработена и отразена в цифровите модели и картния материл.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Съгласно заданието за актуализация на План за управление на ПП Витоша е
изработен следния картен материал:
Списък на картния материал
№
1
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ВИД КАРТА
2
Обзорна карта с местоположението на ПП „Витоша“
спрямо
границите на Р. България
Карта на съществуващото териториално разпределение,
с отразени
кадастралните единници от кадастралната карта на ПП
„Витоша“ (северна част), КВС (южна част) и съвместен
Лесослой; техническа инфраструктура; туристическата
инфраструктура; сгради, заслони и
други, съществуващи на терена към настоящия момент,
както и всички географски елементи
Карта по вид на територията, фондова и
административна
принадлежност с административни граници - областни,
общински, землищни и фондовата принадлежност
Kарта на собствеността, съдържаща собствеността на
имотите в общата площ
Карта/схема на съществуващото функционално
зониране, отразено зонирането от ПУ 2005 - 2014
Карта на скалния фундамент, отразяваща
морфотектонското
и геоморфоложко
развитие на планината
Карта на релефа отразени хоризонтали, пещери и
специфични скални образувания
Хидроложка карта, на която да се очертаят
водосборите на по-значителните водни обекти - реки,
извори, езера, мочурища и др. Да се покажат
съществуващи хидротехнически съоръжения
Карта на почвите, в която да се отразят видовете
почви, степените на ерозионните процеси.
Карта на екосистемите с приоритетните местообитания
и видове
Карта на типовете месторастения
Карта на насажденията и земеделските земи, с
отразени преобладаващ дървесен вид, класове на
възраст, пълнота, бонитет и защитен вид
Карта по насоки за мерки и дейности за
горскодървесната растителност
и за трайно ползване на земеделските земи

МАЩАБ
3
1:500 000

1: 10 000

1: 50 000
1: 25 000
1: 50 000
1:100 000
1: 25000
1:25 000.
1: 25 000
1:10 000
1:25 000
1:10 000
1:25 000
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14
15
16

17

18

19

20
21
22

23
24
25
26

Карта на здравословното състояние на горите
Карта на засегнатите от пожари територии
Карта на Флората, с приложени слоеве за
разпространението на гъби, защитени видове,
инвазивни видове и лечебни разстения и зони с
концентрация на защитени и застрашени видове и
местообитания
Карта на Фауната, съдържаша местообитанията
на защитени и застрашени животински видове и
миграциони коридори на застрашени представители на
орнитофауната и зони с концентрация на защитени и
застрашени видове и местообитания
Карта на селищните образования и вилни зони,
намиращи се на територията на ПП „Витоша” и в
прилежащите територии
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
Карта на съществуващата пътна инфраструктура
Карта на земеделските земи по административна
принадлежност и вид на трайно ползване
Карта на туристическите маршрути и обекти, включва
обекти свързани с туризма (места за краткотраен,
дълготраен отдих и недвижими културни ценности)
и опастни за туризма територии
Карта на местоположението на териториите,
свързани с минали дейности по рудодобив и
управление на минералните ресурси
Карта на ПП с прилежащите територии с фондова и
административна принадлежност на териториите
Карта на типовете ландшафти, с разпространението
на основните типове ландашафти в ПП.
Карта на функционално зониране

1:25 000
1:25 000
1:25 000

1:25 000

1:50 000

1:25 000

1:25 000
1:25 000
1:25 000

1:50 000
1:50 000
1:25 000
1:50 000
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

инж. Мариан Николов
Експерт Географска информационна система

Отчет
за изпълнение на дейностите по разработване на геобази данни и карти и
развитие на ГИС на ПП „Витоша“
I. Обща информация.
ГИС на ПП „Витоша“ е разработена като съвкупност от няколко геобази данни
съхраняващи тематично свързани геопространствени данни. Всички изходни данни са
анализирани и систематизирани и е направена калсификация по тематично
съдържание, като данните са организиране в повече геобази данни. Във всички
геобази данни е използвана една и съща координатна система. Използва се официално
приетата в страната координатна система БГС2005, която представлява координатна
система на базата на ETRS89, епоха 2005 и проекция UTM към 35 зона. Тази зона е
избрана с цел съвместяване на данните с други данни за цялата територия на страната
и визуализация в единна координатна система. Избраната координатна система
напълно съответства на изискванията на директивата на ЕС INSPIRE.
Данните са организирани във файлова геобаза данни използвана от продуктите
на ESRI. Избрано е използването на файлова геобаза данни понеже големината на
растерните данни е по-голяма от 2 GB, което е ограничение на персоналната геобаза
данни (ограничние на ACCESS).
II. Структура на геобазата данни
1. Геобаза данни с информация за релефа
Разработената геобаза данни съдържа следната структура:
1.1 dem – датасет с информация за цифров модел на релефа
1.1.1 dem – слой с растерни данни за цифров модел на релефа представен като
регулярна матрица;
1.1.2 contour – слой с векторни данни за хоризонтали през 5 метра (линейни
обекти) и атрибути надморска височина и код на линията дали е основен хоризонтал
или удебелен хоризонтал (през 25 метра).
1.1.3 varhove - с векторни данни включващи информация за коти и върхове с
надморската им височина в границите на Природен Парк Витоша.
1.2 geology - датасет включващ информация отнасяща се геологията в
границите на Природен Парк Витоша
1.2.1 litology – полигонов векторен слой, съдържащ информация за
литоложките типове и стратиграфската им подялба в Природен Парк Витоша.
1.2.1 mine - векторен слой включващ информация за кариерите (всичките са
извън експлоатация) в границите на Природен Парк Витоша.
1.2.2 tecto - векторен слой включващ информация за тектонската обстановка в
границите на Природен Парк Витоша.
1.3 mestnosti - датасет
1.3.1 MESTNOSTI - векторен слой включващ информация за имената на
местностите в границите на Природен Парк Витоша
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1.4 soil - датасет
1.4.1 soil - полигонов векторен слой, съдържащ информация за почвените
типове в Природен Парк Витоша.
2. Геобаза данни с растерна карта на ортофотото и на едромащабните
топографски карти
Структурата на геобазата данни е:
- ortho - слой с растерно ортофото изображение.
- map_etk – слой с растерно изображение на едромащабната топографска карта
(ЕТК) в мащаб 1:5000
3. Геобаза данни с информация за териториална принадлежност
В структурата на геобазата данни е включено:
3.1 admin – датасет включващ различни векторни слоеве с данни за
административното деление
3.1.1 border_1934 - векторен слой съдържащ информация за обхвата на парк
Витоша, одобрен през 1934 година;
3.1.2 border_mosv - векторен слой съдържащ информация за обхвата на парк
Витоша, одобрен от МОСВ.
3.1.3. oblasti - векторен слой съдържащ информация за областните граници
3.1.4. obshtini - векторен слой съдържащ информация за общинските граници
3.1.5. zemlishta - векторен слой съдържащ информация за землищните
граници
3.2 cad_zem – датасет включващ различни векторни слоеве с данни за имоти
Тези данни включват земеделските територии на всички кадастрални единици
от КВС. От тях може да се направи тематична карта за вид територия - фондова и
административна принадлежност.
3.2.1 cadastre – векторен слой с информация за имотите. Като атрибутна
информация е въведена вид собственост, вид територия, начин на трайно ползване и
др. Този слой съдържа комбинирани данни за имотите от ККР и КВС. Уеднаквен е
начина на изписване на номерацията на имотите.
3.2.2 cad – векторен слой с информация за имотите получена от кадастралната
карта.
3.2.3 zem – векторен слой с информация за имотите получена от карта на
възстановената собственост.
3.2.4 leso – векторен слой с информация за гороразделителните планове –
отдели и пототдели.
3.3 buildings – датасет включващ различни векторни слоеве с данни за сгради
Тези данни включват сгради, заслони и други трайни съоръжения и
конструкции
3.3.1 OGRADA - векторен слой съдържащ информация за оградните
съоръжения в границите на парк Витоша. В атрибутната таблица е описан типа на
всяка една постройка.
3.3.2 SGRADI - векторен слой съдържащ информация за масивните постройки
в границите на парк Витоша. В атрибутната таблица е описан типа на всяка една
постройка.
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3.3.3. ZASLON_PG - векторен слой от тип полигон, съдържащ информация за
заслоните в границите на парк Витоша.
3.3.4 ZASLON_PO - векторен слой от тип точков, съдържащ информация за
заслоните в границите на парк Витоша.
3.4 Zashtiteni - датасет включващ информация отнасяща се защитените зони в
границите на Природен Парк Витоша.
3.4.1 bistr_branishte - векторен слой съдържа информация за границите на
Бистришкото бранище.
3.4.2 dendrarium - векторен слой съдържа информация за границите на
дендрариума.
3.4.3 rezervati - векторен слой съдържа информация за граници на резерватите
в Природен Парк Витоша.
3.4.4 vododaina_zona - векторен слой съдържа информация за граници на
вододайните зони в Природен Парк Витоша.
3.5 zonirane - датасет включващ информация отнасяща се за различни видове
зони
3.5.1 - zonirane_aleko – линеен векторен слой даващ зоната за ползване около
хижа Алеко
3.5.2 - zonirane_centar_aleko – линеен векторен слой даващ зоната на
централната част за ползване около хижа Алеко
3.5.3 - zonirane_divechovadna – полигонов векторен слой даващ зоната на
ползване за деивезовъдна станция
3.5.4 - zonirane_gori – полигонов векторен слой даващ зоната на гори за
реконструкция
3.5.5 - zonirane_obekti_izvan_centrovete – полигонов векторен слой даващ
зони на обекти извън центровете
3.5.6 - zonirane_obrabotvaemi_zemi – полигонов векторен слой даващ зони на
обработваеми площи
3.5.7 - zonirane_pasishta – линеен векторен слой даващ зони за пасища
3.5.8 - zonirane_pisti – полигонов векторен слой даващ зони за писти
3.5.9 - zonirane_stroga_zashtitia– полигонов векторен слой даващ зони за
строга защита
4. Геобаза данни с информация за биоразнообразието.
В структурата на геобазата данни са включени:
4.1 corine – датасет включващ информация за начина на трайно ползване и
земното покритие в границите на Природен Парк Витоша
4.1.1 CORINE - векторен слой от тип полигон.
4.2 erosion – датасет включващ информация за ерозионните процеси
4.2.1 erosion - векторен слой съдържащ информация за ерозионните процеси в
границите на Природен Парк Витоша. В атрибутната таблица са описани: степента на
ерозия; тип и физични характеристики на почвата; растителност с видово и подвидово
разпределение
4.3 fauna - датасет включващ информация отнасяща се животинското
разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
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4.3.1 AMFIBII - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
земноводните видове в границите на Природен Парк Витоша. В атрибутната таблица е
описана информация за видовете и времевия период, в който са описани.
4.3.2 CHERVEN_APOLON - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Червения Аполон в границите на Природен Парк Витоша.
4.3.3 GLAVOCH - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
главоча в границите на Природен Парк Витоша.
4.3.4 KOZI_PO - точков векторен слой съдържащ мониторингова
информация за дивите кози в границите на Природен Парк Витоша.
4.3.5 KOZI_PG - точков векторен слой съдържащ мониторингова информация
за дивите кози в границите на Природен Парк Витоша.
4.3.6 MECHKI_PO - точков векторен слой съдържащ мониторингова
информация за мечките в границите на Природен Парк Витоша.
4.3.7 MECHKI_PG - полигонов векторен слой съдържащ мониторингова
информация за мечките в границите на Природен Парк Витоша.
4.3.8 PASISHTA - векторен слой съдържащ информация за пасищата в
границите на Природен Парк Витоша.
4.4 fires - датасет
4.4.1 fires - векторен съдържащ информация за пожарите в границите на
Природен Парк Витоша в периода 2000 - 2013 г
4.5 Flora - датасет включващ информация отнасяща се растителното
разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.1 Arctostaphylos - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
Arctostaphylos в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.2 Galanthus_elwesii - векторен слой съдържащ мониторингова информация
за Galanthus elwesii в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.3 Gentiana_lutea - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
Gentiana lutea в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.4 Gentiana_punctata - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Gentiana punctata в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.5 Gorskoplodni - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
горскоподобните видове в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.6 HRASTOVI - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
храстовите видове в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.7 lechebni_points - точков векторен слой съдържащ мониторингова
информация за лечебните видове в района на Боснек и Чуйпетлово.
4.5.8 lechebni_polyline - линеен векторен слой съдържащ мониторингова
информация за лечебните видове в района на Боснек и Чуйпетлово.
4.5.9 lechebni_rastenia_ploshti - площен векторен слой съдържащ
мониторингова информация за лечебните видове в района на Боснек и Чуйпетлово.
4.5.10 lechebni_tracks_polyg - площен векторен слой съдържащ мониторингова
информация за лечебните видове в района на Боснек и Чуйпетлово.
4.5.11 mycota - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
гъбните видове в Северозападната част на Природен Парк Витоша.
4.5.12 NSMBR_Arctost_uva_ursi - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Arctost uva ursi от националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.

Page 1093

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
„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.“

4.5.13 NSMBR_Buxbaumia - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Buxbaumia от националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.14 NSMBR_Epipactis_palustris - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Epipactis palustris от националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.15 NSMBR_Lilium_jankae - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Lilium jankae от националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.16 NSMBR_Lilium_Matnica - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Lilium matnica от националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.17 NSMBR_Pulsatilla_montana - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Pulsatilla montana от националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.18 NSMBR_Salix_pentandra - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Salix pentandra от националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.19 NSMBR_Trolius_europaeus - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Trolius europaeus от националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.20 NSMBR_Trollius_Lilium - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Trollius Lilium от националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.21 Primula_deorum - векторен слой съдържащ мониторингова информация
за Primula deorum в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.22 Salix_pentandra - векторен слой съдържащ мониторингова информация
за Salix pentandra в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.23 Sorbus_chamamaespilus - векторен слой съдържащ мониторингова
информация за Sorbus chamamaespilus в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.24 Taxus_baccata - векторен слой съдържащ мониторингова информация за
Taxus baccata в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.25 torfishta_PO – точков векторен слой съдържащ мониторингова
информация за торфищата в границите на Природен Парк Витоша.
4.5.26 torfishta_PG – полигонов векторен слой съдържащ мониторингова
информация за торфищата в границите на Природен Парк Витоша.
4.6 habitati – датасет включващ информация отнасяща се за хабитатите в
границите на Природен Парк Витоша.
4.6.1 habitati_vitosha – векторен слой включващ информация отнасяща се
хабитатите в границите на Природен Парк Витоша.
4.6.2 livadi_i_poljani – векторен слой съдържащ информация за хабитатите
свързани с ливади и поляни в границите на Природен Парк Витоша.
4.7 wood_cutting - датасет
4.7.1 wood_cutting – векторен слой съдържащ информация за зоните за
дърводобив в границите на Природен Парк Витоша.
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5. Геобаза данни с информация за инфраструктурни съоръжения.
5.1 electro - датасет
5.1.1 el_provodi – линеен векторен слой съдържащ електропроводните трасета,
техния вид и височина в границите на Природен Парк Витоша.
5.2. Estrada- датасет
5.2.1 ESTRADA_LI – линеен векторен слой съдържащ информация за
артистичните сцени в границите на Природен Парк Витоша.
5.2.2 ESTRADA_PO – точков векторен слой съдържащ информация за
артистичните сцени в границите на Природен Парк Витоша.
5.3 razkopki- датасет
5.3.1 RAZKOPKI_PO – векторен слой съдържащ информация за
археологическите разкопки в границите на Природен Парк Витоша.
5.4 roads - датасет включващ информация отнасяща се пътната
инфраструктура в границите на Природен Парк Витоша.
5.4.1 MOSTOVE_LI - линеен векторен слой съдържащ информация за пътните
мостове в границите на Природен Парк Витоша.
5.4.2 MOSTOVE_PO - точков векторен слой съдържащ информация за
пътните мостове в границите на Природен Парк Витоша.
5.4.3 PARKING_PG - полигонов векторен слой съдържащ информация за
паркингите в границите на Природен Парк Витоша.
5.4.4 PARKING_PL - линеен векторен слой съдържащ информация за
паркингите в границите на Природен Парк Витоша.
5.4.5 PATEKA_PL – векторен слой съдържащ информация за пътеките в
границите на Природен Парк Витоша.
5.4.6 SPIRKA_PG - векторен слой съдържащ информация за автобусните
спирки в границите на Природен Парк Витоша.
5.4.7 VODOSTOK_LI - линеен векторен слой съдържащ информация за
водостоците в границите на Природен Парк Витоша.
5.4.8 VODOSTOK_PO - точков векторен слой съдържащ информация за
водостоците в границите на Природен Парк Витоша.
5.5 sofiyska_voda - датасет включващ информация от базата данни на
Софийска вода за Природен Парк Витоша.
5.5.1 Kaptaji – векторен слой съдържащ информация за каптажи в границите
на Природен Парк Витоша.
5.5.2 reki_oporn – векторен слой съдържащ информация за речната мрежа в
границите на Природен Парк Витоша.
5.5.3 vodohvashtania_PO - точков векторен слой съдържащ информация за
водохващанията в границите на Природен Парк Витоша.
5.5.4 vodohvashtania_PG - полигонов векторен слой съдържащ информация за
водохващанията в границите на Природен Парк Витоша.
5.6 Sport - Датасет включващ информация за спортните съоръжения в
границите на Природен Парк Витоша.
5.6.1 KATERUSHKA_LI - линеен векторен слой съдържащ информация за
катерушките в границите на Природен Парк Витоша.
5.6.2 KATERUSHKA_PO - точков векторен слой съдържащ информация за
катерушките в границите на Природен Парк Витоша.
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5.6.3 SKI_PISTI - векторен слой съдържащ информация за ски пистите в
границите на Природен Парк Витоша.
5.7 stations
5.7.1 hydrometric_stations - векторен слой съдържащ информация за
хидрометричните станции в границите на Природен Парк Витоша.
5.7.2 meteorological_stations - векторен слой съдържащ информация за
метеорологичните станции в границите на Природен Парк Витоша.
5.8 tourism - Дейтасет включващ информация за туризма в границите на
Природен Парк Витоша.
5.8.1 ALEA_PG – полигонов векторен слой съдържащ информация за алеите в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.2 ALEA_PG – линеен векторен слой съдържащ информация за алеите в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.3 BESEDKA_LI - линеен векторен слой съдържащ информация за
бесетките в границите на Природен Парк Витоша.
5.8.4 BESEDKA_PO – точков векторен слой съдържащ информация за
бесетките в границите на Природен Парк Витоша.
5.8.5 IGRISHTE_PG - полигонов векторен слой съдържащ информация за
игрищата в границите на Природен Парк Витоша.
5.8.6 MARKER_LI – линеен векторен слой съдържащ информация за
маркировката в границите на Природен Парк Витоша.
5.8.7 MARKER_PO – точков векторен слой съдържащ информация за
маркировката в границите на Природен Парк Витоша.
5.8.8 MASICHKA_LI – Линеен слой съдържащ информация за масите в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.9 MASICHKA_PO – Точков слой съдържащ информация за масите в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.10 OGNISHTE_LI – Линеен слой съдържащ информация за огнищата в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.11 OGNISHTE_PO – Точков слой съдържащ информация за огнищата в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.12 OTDIH_PG - Полигонов слой отбелязващ подходящите места за отдих в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.13 PAMETNIK_LI – Линеен слой съдържащ информация за паметниците в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.14 PAMETNIK_PO – Точков слой съдържащ информация за паметниците в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.15 PEIKA_LI - Линеен слой съдържащ информация за пейките в границите
на Природен Парк Витоша.
5.8.16 PEIKA_PO - Точков слой съдържащ информация за пейките в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.17 TABLO_LI - Линеен слой съдържащ информация за таблата в границите
на Природен Парк Витоша.
5.8.18 TABLO_PO - Точков слой съдържащ информация за таблата в
границите на Природен Парк Витоша.
5.8.19 TOALETNA_LI - Линеен слой съдържащ информация за тоалетните в
границите на Природен Парк Витоша.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“
Проект № DIR–5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

5.8.20 TOALETNA_PO - Точков слой съдържащ информация за тоалетните в
границите на Природен Парк Витоша.
5.9 vlekove_liftove - датасет включващ информация за влековите и лифтови
съоръжения в границите на Природен Парк Витоша.
5.9.1 LIFT_LI - Линеен слой съдържащ информация за лифтовите линии в
границите на Природен Парк Витоша.
5.9.2 LIFT_PG - Полигонов слой съдържащ информация за лифтовите линии в
границите на Природен Парк Витоша.
5.9.3 LIFT_PO - Точков слой съдържащ информация за лифтовите линии в
границите на Природен Парк Витоша.
5.9.4 VLEK_LI - Линеен слой съдържащ информация за влековите линии в
границите на Природен Парк Витоша.
5.9.5 VLEK _PG - Полигонов слой съдържащ информация за лифтовите линии
в границите на Природен Парк Витоша.
5.10 Water - датасет включващ информация за водните съоръжения в
границите на Природен Парк Витоша.
5.10.1 CHЕSHМА__LI - Линеен слой съдържащ информация за чешмите в
границите на Природен Парк Витоша.
5.10.2 CHЕSHМА__PO - Точков слой съдържащ информация за чешмите в
границите на Природен Парк Витоша.
5.10.3 subwatersheds_characteristics – характеристики на подводосборите
5.10.4 water_demand_settlements – векторен слой с населени места свързани с
подводосборите
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