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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 
  
ААР   – Архитектурно-археологически резерват 
АУАН  – Акт за установяване на административно нарушение 
БАН  – Българска академия на науките 
БЧК   – Български Червен кръст 
БФКА  – Българска федерация по катерене и алпинизъм 
БФСп   – Българска федерация по спелеология 
ВОП   – Високопланинска обиколна пътека 
ДЛС   – Държавно ловно стопанство 
ДГС   – Държавно горско стопанство 
ЗАНН   – Закон за административните нарушения и наказания 
ЗМ   – Защитена местност 
КО   – Кът за отдих 
МИЕТ   – Министерство на икономиката енергетиката и туризма 
МИЕ   – Министерство на икономиката и енергетиката 
МТБ  – Материално техническа база 
НИНКН  – Национален институт за недвижимо културно наследство 
НИПК   – Национален институт за паметници на културата 
НОП   – Нископланинска обиколна пътека 
ОВМ   – Орнитоложко важно място 
ПП  – Природен парк  
ПСС   – Планинска спасителна служба 
ПУ   – План за управление 
Р   – Резерват 
РБ   – Република България 
СОЗ  – Санитарно-охранителни зони 
СОП   – Среднопланинска обиколна пътека  
ЮНЕСКО  – Организация на Обединените нации за образование, наука и култура 
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ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
АЛПИНИЗЪМ И СКАЛНО КАТЕРЕНЕ: 

 Алпинизъм – преминаване на категоризирани алпийски обекти (скали, стени, върхове и била) с 
използването на специализирани технически съоръжения и техника. То може да бъде лятно и зимно; 

 Боулдър катерене – катерене без въже на трудни скали с височина до 5 метра; 
 Спортно катерене – катерене с въже по маршрути, екипирани с постоянни и надеждни осигурителни точки 

(лепени клинове и/или болтове), като целта е те да се използват само за осигуряване, но не и за 
преминаване; 

 Традиционно катерене - катерене с въже маршрути, по чиято дължина за осигуряване се разчита на 
естествения скален релеф и поставяне на специални съоръжения: клеми, френдове, рингове и други, които 
след преминаването се събират; 

 Ледено катерене – катерене по ледени форми, включително замръзнали водопади с въже, котки и сечива за 
лед. За осигуряване се използват ледени цеви (клинове), които се завиват временно в леда. Разновидност на 
този тип катерене е микста и драй тулинга, при които се катери по пасажи от лед и чиста скала, като 
осигуряването може да включи и способите за спортно и традиционно катерене; 

 Ски-алпинизъм – придвижване в планински условия със ски като се редуват изкачване и спускане по 
необработени терени; може да се наложи прилагане на алпийски умения и техники; 

БЕЗМОТОРНО ЛЕТЕНЕ: 
 Тандемни полети - извършват от професионални пилоти, които летят с тандемни крила (с почти двойно по-

голям размер на крила и две сбруи). Особеностите на тези крила предлагат безопасност и стабилност. 
Същевременно с това е гарантирано високо адреналиново преживяване, достъпно за всеки, които има 
желанието да полети с професионалист. 

СПЕЛЕОЛОГИЯ: 
 Спелеология – наука за изучаване на пещерите. Включва почти всички научни дисциплини, които се 

извършват в пещерите (геология, археология, биология, геодезия, география и др.);  
 Карст, карстов район – название на група геоморфоложки форми, образувани от разтворими скали, като 

варовици и доломити. Карстовите форми биват пещери, ували, кари, понори, карстови извори и други; 
 Пещерняк - спелеолог. 
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СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ: 
 
табл. №1 Сграден фонд. 
табл. №2 Нагледно представен анализ на дейностите свързани с туризма за периода 2005 – 2014 г. 
табл. №3 Обекти за настаняване и храна. 
табл. №4 Ски писти. 
табл. №5 Въжени линии. 
табл. №6 Маркирани туристически маршрути. 
табл. №7 Туристически маршрути от основните подходи. 
табл. №8 Тематични маршрути. 
табл. №9 Линии на градския транспорт. 
 табл. №10 Входни информационни табла. 
табл. №11 Общо информационно табло. 
табл. №12 Насочваща маркировка. 
табл. №13 Беседки. 
табл. №14 Маси. 
табл. №15 Пейки. 
табл. №16 Детски катерушки. 
табл. №17 Естради. 
табл. №18 Огнища. 
табл. №19 Чешми. 
табл. №20 Тоалетни. 
табл. №21 Паркинги. 
табл. №22 Игрища. 
табл. №23 Паметници. 
табл. №24 Мостчета. 
табл. №25 Заслони. 
табл. №26 Катерачни обекти в ПП „Витоша“. 
табл. №27 Обекти за практикуване на фрирайд и екстремни ски на територията на ПП „Витоша". 
табл. №28 Обекти за ски туризъм. 
табл. №29 Обекти за планинско колоездене. 
табл. №30 Пещери с дължина над 100 м. 
табл. №31 Информационни материали за ПП „Витоша“, издадени от Д ПП „Витоша“ за периода 2005 
– 2015 г., финансирани от бюджета на Дирекцията и различни проекти. 
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СПИСЪК НА СХЕМИ И ФИГУРИ: 
 
фиг. №1 Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) към ПП „Витоша“ през 
периода 14. 12. 2013 – 13. 12. 2014 г. 
фиг. №2 Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) към ПП „Витоша“ през 
периода 14. 12. 2013 – 13. 12. 2014 г. по сезони. 
фиг. №3 Население на гр. София до 2013 г. 
фиг. №4 Прогноза за населението на София – столица. 
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ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ: 
 

• Стратегия за развитие на алпинизъм и скално катерене в ПП „Витоша“ и описание на 
маршрути за практикуване – по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на ПП „Витоша”.  

• Концепция за развитие на безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм) в ПП 
„Витоша” – по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление 
на ПП „Витоша”. 

• Концепция за развитие на свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и фриистайл 
ски на територията на ПП „Витоша" - по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 
„Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша". 

• Проект „Разработване на стратегия за развитие на конен туризъм в ПП „Витоша“ и описание 
на маршрути за практикуване” по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на ПП „Витоша”. 

• Проект: „Разработване на стратегия за развитие на планински велотуризъм в ПП „Витоша“ 
(вкл. даунхил) и описание на маршрути за практикуване” по Дейност 2.3. по Проект № DIR-
5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 

• Стратегия за развитие на спелеологията в ПП „Витоша“ по Дейност 2.3. по Проект № DIR-
5113326-498 „Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша”. 

• Аналитичен доклад от мониторинг на туристическия поток в периода 14.12.2013 – 13.12.2014 г. 
- „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока”. По Проект № 
DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 

• Йосифов Н., „Витоша – Пътеводител“, 1983 г. 

• Ковачки Т., Петрушев Г., „Пътеводител на ПП Витоша“, Първо издание, София 2007 г. 

• Сдружение „Сикрет Трейлс“, „Десет най – популярни маршрути за пешеходен туризъм със ски и 
снегоходки на Витоша“,  

• Проект DIR -5113326-4-98 „Определяне на нови туристически атракции - предпроектно 
проучване и проектиране на инфраструктура, свързана с туризма.   

• Столична община – „Доклад за собствеността, описанието и характеристиките на обектите и 
дейностите, развивани на територията на ПП „Витоша”, 2010 г. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Настоящата разработка относно туризъм, рекреация, спорт и услуги (т. 1. 16. 7 от 
Заданието) в ПП „Витоша“ е на базата на проучване, анализиране и картиране на туристическите 
обекти и ресурси в рамките на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на 
Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.“ в тясно сътрудничество с Д ПП 
„Витоша“ – гр. София. 

Основните задачи са актуализиране, прецизиране и допълване информацията от План'1 по 
отношение на състоянието, промените и тенденциите, свързани с условията за отдих, 
природосъобразен туризъм, спорт и услуги в ПП „Витоша“; представяне на съвременното 
състояние на туризма; анализ и оценка на въздействието на туризма в района върху елементите 
на природния комплекс. 

Актуализацията на туристическия ресурс е извършена на базата на предоставената 
информацията от Дирекцията на парка, теренни проучвания и други източници. Използвани са 
актуални документи, стратегии, концепции, Планове за развитие на общините попадащи в 
региона, туристически анализи, както и богат набор от тематични карти, цифрови модели и 
цифрова ортофото карта и др. В списък с използваните материали подробно са изброени 
използваната библиографска информация. 

Наред с природните дадености на парка, водещо направление относно туризма, рекреация, 
спорт и услуги е непосредствената му близост със столицата на Р България – гр. София. От тук 
произхожда и засиления интерес към територията на парка, която обхваща локална, регионална и 
национална категория на туристическия продукт. 
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 1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги. 
 
 “…Ний не умеем да ценим и не сме привързани страстно кам нашата хубава природа. Защо? - 
Защото не я знаем, защото живописната природа не се изучава нито в кафенетата, нито в кръчмите. 
В кръчмите и кафенетата, сред удушливия дим, под влиянието на наркотическите и спиртливи 
питиета и озлобените газети, ще постоянствуваш да въздишаш бабешки, да скверниш хубава България 
със стереотипните фрази: "А бе българска работа", "българи-диваци, не ги ли знаеш", "българия-
дивотия"... А пък нито България, нито българите изобщо са диви, а сме диви и простаци ний, които 
знаем само да хулим, за да се покажем, че уж сме много видели и много знаем... 
…Онзи въодушевен фантастически устрем към небесата, чрез хиляди препятствия, онова стремително 
катерение по храсталаци, по камънаци, на десетки наелектризирани групи, развятото нарочно 
приготвено знаме, звуковете на една военна тръба всред пламналите тук-там огньове, онази 
фантастическа картина, осветена феерически от пълната луна... Господин Вазов, вий бяхте очевидец - 
опишете тази поражающа със своето величие картина…” 

“Невероятно наистина, но факт: 300 души на Черния връх” 
Алеко Константинов 

София, 19 август 1895 г. 
 

 Туристи, спортисти и любителите на Витоша, често споменават името на Алеко, като 
родоначалник и идеолог на организираното туристическо движение у нас. Витоша се свързва и с 
първите стъпки на  пешеходния туризъм в България, алпинизма, ски спорта, туристическото 
ориентиране. Тук през 1901 г. е поставена и първата туристическа маркировка. През парка 
преминава и европейският туристически маршрут Е-4. Заслужено в парка, може да се изгради 
музей отразяващ богатата история на планината и парка с туристическа и спортна насоченост. 

 
1.16.7.1 Състояние, промени и тенденции, свързани с условията за отдих, 

природосъобразен туризъм, спорт и услуги в ПП Витоша. 
 

Постановление на МС № 15422 от 27. 10. 1934 г., бр. 178/1934 на Държавен вестник. 
 

Безусловни фактори с които са съобразени анализите, изводите и препоръките са: 
• Природен парк; 
• Два резервата попадащи изцяло в границите на парка; 
• Защитена зона по НАТУРА 2000; 
• Природна забележителност „Пещера Духлата“. 

Състоянието на условията свързани с туризъм, рекреация, спорт и услуги е на едно добро 
общо ниво. Разделяйки условията на аспекти, нещата се променят. Оценката за рекреативните и 
познавателни качества на ресурсите или оценка на атрактивност е много по - висока от оценката 
на технико - икономическите и други експлоатационни условия и възможности в парка. 

Туризъм, рекреация и спорт, остават основни дейности за парка. Територията на парка е 
желана, както за летен така и за зимен туризъм. Относно продължителността на престоя в парка 
преобладават еднодневните посещения, поради близостта на градовете София и Перник, както и 
поради множеството нефункциониращи, изоставени и разрушени бази и обекти. Престоя в парка 
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за повече от един ден се осъществяват в хижите, почивните станции и хотелите, концентрирани 
предимно в северната част на парка (т.е. южно от гр. София). 

Природните и антропогенни ресурси в границите на парка, свързани с условията за отдих, 
природосъобразен туризъм и спорт имат голям потенциал. Природните дадености, като т.н. 
каменни реки, множество водни източници, торфища, карст, насажденията от смърч и др., 
въпреки антропогенния натиск са се запазели на изключително високо ниво, както и голямото 
биологично разнообразие. 

Парка предоставя възможности и за множество спортове, през всички сезони. Провеждат 
се както официални състезания (веломаратон, ориентиране, маунтин байк и др.) на различни 
нива, така и практикуването на много спортове на любителско ниво. Наблюдава се увеличаване 
на организираните масови посещения на деца от различни възрастови групи с организирани 
развлекателни игри и спортни забавления. Популярност придобиват и други атрактивни спортни 
забавления извън традиционните, като например „Можеш ли да се изкачиш по-бързо от лифта” и 
др. Все по - голям интерес има и към зоните за ски спорт, поради интензивното развитието на 
този спорт, през последните години. Увеличаването на практикуващите зимни спортове, се 
дължи както на неговото удоволствие от практикуването му, така и на неговото популяризиране 
през последните години. Заработиха редица дружества и клубове за обучение на деца от 
различни възрастови групи (детски градини, училища). 

Изводите и анализите относно състоянието на системата за туризъм, рекреация и спорт 
са резултат на компоненти, дублиращи План ‘1: 

- материално-техническа база; 
- туристическа инфраструктура; 
- туристически кадри; 
- маркетинг на туристическия продукт. 

Спрямо границите на парка, материално-техническата база (включваща хижи, почивни 
домове, хотели, заведения за хранене, обслужващи постройки и др.) е концентрирана предимно в 
северната част на парка, спрямо най – използваните подходи от кварталите Бояна, Драгалевци и 
Княжево. По данни от „Специализираната карта на туристическата инфраструктура“ от 2014 г. са 
картирани и заснети общо 1003 броя сгради от които 89 броя са разрушени до основи и над 150 
са свързани с туристическа и спортна дейност.  

Основните форми на собственост в ПП „Витоша” са държавна, общинска и частна, като 
държавната и общинската собственост са публични. 

ПП „Витоша“ е с най-гъсто разположените обекти за рекреация, туризъм и спорт в 
страната. Освен местата за настаняване, парка има и висока текуща посещаемост, което води до 
натоварване на определени територии (Дендрариум, Игликина поляна, Офелиите, Момина скала, 
Алеко и др.) и всички последствия от това. На тези места понастоящем се почистват системно 
(по определен график) от битови отпадъци. Териториите с по-висока посещаемост, следва да 
бъдат с по - висока интензивност на поддръжка, относно парковата мебел и туристическите 
елементи. 
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табл. №1 
Сграден фонд. 

№  Сграда тип Брой 

1 административна 8 
2 база поддръжка 9 
3 база ПСС 8 
4 болница 1 
5 бунгало 29 
6 взривохранилище 1 
7 вила 120 
8 влек станция 10 
9 военен обект 16 
10 временна постройка 5 
11 входна камера 2 
12 гараж 13 
13 геофизична станция 1 
14 горски дом 6 
15 друга 337 
16 егрек 1 
17 изходна камера 2 
18 кантон 6 
19 каптаж 40 
20 кариера 9 
21 кафене 1 
22 кошара 8 
23 лифт станция 18 
24 манастир 6 
25 метеорологична станция 1 
26 павилион 3 
27 пазачница 4 
28 параклис 3 
29 пионерски лагер 1 
30 полицейски участък 2 
31 помпена станция 1 
32 посетителски информационен център 6 
33 почивен дом 13 
34 пречиствателна станция 8 
35 пропусквателен пункт 1 
36 радиолокационен център 1 
37 радиорелейна кула 1 
38 резиденция 1 
39 ресторант 12 
40 скигардероб 3 

Page 1108



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

12 

41 склад 26 
42 спасителен пост 1 
43 спортен лагер 1 
44 стопанска постройка 32 
45 съоръжение 8 
46 творчески дом 11 
47 телевизионна кула 1 
48 техническа сграда 1 
49 тоалетна 2 
50 трафопост 23 
51 учебно-спортна база 7 
52 хижа 36 
53 хотел 47 

Голяма част от сградите понастоящем не функционират. Поставени са голям брой бариери 
за ограничаване на достъпа до тях. Оставени са без надзор кучета, като част от тях са агресивни 
към преминаващи наоколо туристи. Общия облик на сградния фонд в парка е запуснати, 
изоставени, рушащи се и нефункциониращи сгради, които не се вписват в заобикалящата го 
среда и оставят неприятно усещане в посетителите на парка. Емблематични за парка сгради не 
предлагат обществени услуги. 

Едва 20 – 30% от общия леглови капацитет, понастоящем функционира, който се разделя 
на половина между хижи и други места за настаняване (хотели, ПД, ГД и др.). Около 7% от 
сградите са ремонтирани през последните няколко години и също толкова се ремонтират 
понастоящем. 

Решенията за промяна на това статукво, трябва да бъдат на базата на натрупания вече 
опит, работещи практики, контрол и юридически издържани. Резултата трябва да е в хармония с 
биологичното и ландшафтно разнообразие.  

По отношение на специализираната инфраструктура, в парка преобладава свързаната с 
пешеходния туризъм, който е традиционен за парка от десетилетия. В тази посока е свършено 
много през периода на План‘1. Изградени и се подържат редица КО (изброени в табл. №12-17) 
от традиционните маса с пейки, беседки, пейки, шезлонги и др. елементи. Поставени са 
множество информационни материали на възлови места (изброени в табл. №7-11). 

Все по – голяма популярност добива, паралелно със създаваните условия за това 
велотуризма. Маркирани са около 215 км. маршрути, като част от тях са от типа споделени. През 
настоящата година (от 5 юли до 28 септември 2015г.), всяка събота и неделя, както и на 
официалните празници, любителите на велоспорта ще имат възможността да бъдат превозвани с 
автобус по маршрут от “Хладилника” през з. “Бай Кръстьо” до х. “Алеко”, с надеждата да се 
превърне в успешна практика и занапред. 

Ски - центровете са изградени в природна среда, която е със специален статут‚ изискващ 
внимателно балансиране между рекреационната и природо-защитната функции на територията. 
За практикуването на зимни спортове и преходи, основния проблем е недостига на транспорт 
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(въжен, градски), тъй като част от него не функционира, както и остарялата и неконкурентна 
спортна база, което от друга страна увеличава автомобилния трафик в границите на парка. 
Проблема остава и в останалите сезони, за планиране на пешеходни преходи, разходки и др.  

В южната част на парка гъстотата на инфраструктурата за активен летен отдих – детски 
кътове и форуми, тематични кътове (поляни), кътове оборудвани за еднодневен престой, 
тематични маршрути и други е ниска, спрямо общия туристически интерес към парка. Съхранен 
остава потенциала на Боснешкия карстов район (понастоящем се извършва "Геодезическо 
заснемане на пещера "Духлата" с цел осигуряване на сигурността на посетителите"). В 
югозападните и южните части на парка, развива дейност и ДЛС „Витошко-Студена“, с което 
парковата администрация трябва да си партнира много тясно, поради спецификата на дейности. 
Този факт донякъде обяснява по-малката гъстота и наситеност на туристическа инфраструктура 
в района.  

Условно, северната част на планината е наситена с туристическа инфраструктура и 
антропогенен натиск. Тя се нуждае от по – висока степен на поддръжка, поради много по – 
високия туристопоток. Много интензивно е и навлизането в парка с МПС-та (63%). Това е 
навлизане в парка е концентрирано предимно в две направления Драгалевци – Алеко и Бояна – 
Златните мостове – Офелиите. Също така, тази част от парка е изключително наситена с история 
от близкото и далечно минало, потенциал който би могъл да се използва по – пълноценно. 
 
фиг. №1 
Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) към ПП „Витоша“ през периода 14. 
12. 2013 – 13. 12. 2014 г.  
 

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

 

От проведеното проучване „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на 
туристопотока", туристическия продукт, който се предлага е с ясно изразен целогодишен 
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характер със сезони амплитуди (т.н. ски сезон и летен сезон). 

 
фиг. №2 Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) към ПП „Витоша“ през 
периода 14. 12. 2013 – 13. 12. 2014 г. по сезони. 

 

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

 

На територията на ПП „Витоша“ през 2012 г. е изграден Детски екостационар “Бели 
брези“. Сградата съчетава функциите на информационен, образователен и изложбен център, 
осигуряваща закрити експозиционни площи с възможност за провеждане на учебни беседи на 
деца, ученици и студенти по отношение на биологичното разнообразие в района на парка, 
етнографската специфичност и др. 

За запознаване на посетители и туристи с природните богатства на парка, в района над 
Драгалевци е изграден Природозащитен информационен център (функционира от 1998 г.). 
Посещенията през почивните и празничните дни са предимно индивидуални. Организирани 
посещения по заявка се провеждат с групи деца и ученици, студенти, чужди и други групи. 
Посетителският център предоставя за всички посетители лекции и беседи, филмов материал за 
природните богатства на Витоша планина, както и допълнителни информационни материали на 
природозащитна тематика. 

Информационна обезпеченост 

През периода на План‘1 не е разработена заложената концепция за информационна 
система в парка. Въпреки това не е допуснат хаос в информационното обезпечаване. От друга 
страна не е решен проблема споменат и в предходния ПУ, относно рекламите табели, поставяни 
произволно от множеството ползватели в границите на парка. При изготвянето на една бъдеща 
концепция за информационна система, трябва да се вземат оптимални решения на всички 
проблеми в диалог с ползватели и институции. Информационната мрежа относно двата резервата 
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е добре изградена (МОСВ, РИОСВ – София), като се нуждае от периодична поддръжка.  

Туристическата инфраструктура изпреварва значително развитието и подготовката на т.н. 
туристически кадри. Наблюдава се недостиг на квалифицирани кадри и от друга страна 
незадоволителни професионални и личностни качества. Въпреки това се наблюдава напредък в 
тази област спрямо близкото минало, но не и с темповете които заслужава съвременния 
туристически продукт. Статистиката показва, че има редица средни и висши учебни заведения, 
които обучават такива кадри, но поради ниското заплащане напускат страната. Изоставането в 
областта е най – осезаемо при кадрите от ниските нива. Грешката, която често се допуска е като 
се обръща внимание на МТБ, а не и на качеството на обслужване. Имено качеството на 
обслужване ни откроява от останалите сходни дестинации, които често даваме за пример. 

Маркетинг на туристическия продукт. 

Дирекцията на ПП “Витоша” е развиваща се структура със съвременен поглед към 
туризма, спорта и техните производни. Тя има честа да управлява марката, знака, символа с 
името ПП „Витоша“. ПП „Витоша“ е идентичността на туристическия продукт, който 
разграничава дестинацията от всички останали и я прави откроима на национално и 
международно ниво. Заставайки зад марката ПП „Витоша“ в посетителите значително се 
намалява неизвестността и несигурността при плануването и престоя в парка. 

Дирекцията рекламира парка, като дестинация за туризъм отдих и спорт, използвайки 
основни средства: печатна и ефирна реклама, реклама в интернет, рекламни филми, брошури и 
дипляни, постери и листовки, справочници, годишни календари, рекламни табла, предметна 
реклама, рекламни щандове на различни езици и др. Рекламните материали, за периода 2005 – 
2014 г. са изброени в табл. №30. 

Признатото име може да донесе ползи, особено когато е символ на качество, накратко 
казано доброто качество е най - добрият маркетинг, а недоволните посетители, рядко се връщат. 

 

1.16.7.2 Исторически и съвременните тенденции за развитието на туризма. 

• Исторически щрихи за планината. 

Поглеждайки назад, към 01. 03. 1872 г. (обявяването на първия национален парк в света – 
„Йелоустон“) до 27.10.1934 г. (обявяването на народен парк „Витоша“) са минали само 62 г. От 
тогава насам, неоспорим факт е че това е планината в България, която по отношение на туризма е 
претърпяла най – много промени. Всичко това води след себе си и редица проблеми, голяма част 
от които са нерешени и до днес.  

Запознавайки се с историята на планината, всеки посетител би придобил по – добро 
усещане за нейното значение и ценност от там и за отношението си към нея. 

Историческото минало на планината е изключително богато. Тя е наситена с паметници и 
археологически останки от много епохи, тясно свързани с историята на сегашна София. В 
селищата около столицата са живели хора от най - дълбока древност, още от новокаменната 
епоха (неолит). Тук са намерили подслон много племена от тракийски и славянски произход. 
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Минавали са готи, хуни, авари, татари, печенеги, маджари и др. 

През 809 г. хан Крум е превзел Сердика с обсада. През Първата българска държава 
българите са поддържали крепостите Бояна. Урвич и Перник, направили са ги здрава опора в 
борбата против Византия, а по-късно и против османските нашественици. 

През средните векове Витоша се е славила като център на българската Мала Света гора. 
През Втората българска държава близките околности били осеяни с крепости и с около 40 
големи и малки манастири. Лаврата, главният манастир, се намирала на мястото на днешната 
черква „Св. Георги" в Бистрица. След нея с особена известност са се славили Кладнишкият, 
Студенишкият, Владайският, Боянският, Драгалевският, Симеоновският, Бистришкият и 
Железнишкият манастир. В това обединение са влизали и манастирите в Плана, Лозенска 
планина и Люлин. Всички те са притежавали имоти — гори, пасища, ливади, предоставени им от 
българските царе. Възстановяването им е било абсолютно забранено със султански разпоредби 
от самата Висока порта. Целта на тези забрани е била да се заличи вярата и националното 
съзнание на българите. През тези столетия на османско владичество, планината е била 
защитница на българите. Още през Първата и Втората българска държава заедно с Голо бърдо и 
Люлин и Витоша е влизала в защитната крепостна мрежа, която отбранявала околното 
население. От това историческо време тук са познати редица крепости: при Бояна (Батил и 
Голямо градище), Мърчаево, Кладница, Попово (сега под водите на яз. Студена), Боснек, 
Чуйпетлово, Железница, Бистрица, Симеоново, Драгалевци (Малко и Голямо градище), на вр. 
Кикиш. Около витошките селища или високо под билата са се запазили следи от крепостни стени 
(калета), личат останки от зидове, ровове и коловози от стари пътища. 

Хайдутството през османското владичество е оставило следи в топонимията: Хайдушки 
чукар, Хайдушка скала; Хайдушки кладенец, Хайдушко витло, Механчето. Хайдушките подвизи 
из Витоша са възпети в някои народни песни. Бунтовните средища — манастирите над 
Драгалевци, Кладница, Попово и Крапец, в по-голямата си част са били разорени през 
османското владичество. 

През 1918 г. в подножието на планината е разгромено Войнишкото въстание. 
Забележителна е нелегалната Витошка партийна конференция на БКП, състояла се на 17 и 18. V. 
1924 г. в м. Трендафила. 

Неведнъж тук се устройват излети, събори и различни прояви на спартакови чети и 
социалистически дружини. Преди 9. IX. 1944 г. неделните и празничните дни се използват за 
масови екскурзии от по 100-200 и дори 300 души, организирани и неорганизирани работници и 
младежи, ръководени от партията или РМС. Уреждат се дружни игри, пеят се песни, рецитират 
се стихове, четат се разкази, понякога се изнасят политически беседи. Често планината е най-
доброто прикритие за срещи, легални и нелегални събрания и конференции. 

По време на съпротивителното движение против фашизма (1941-1944 г.) планината е 
убежище на партизани и нелегални дейци, които намират подслон в туристическите хижи 
Планинец, Момина скала, Родина и др. 

На х. Планинец през юни 1942 г. е образуван Ихтиманският партизански отряд. От хижата 
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потеглят с оръжие и храна за Ихтиманска Средна гора петимата основатели на отряда, към които 
по-късно се присъединяват много други борци. 

През 1942—1943 г. х. Планинец и околностите й се използват не един път за нощуване, 
тренировки и учения на софийските бойни групи към ЦК и ОК на БРП. Сега на фасадата на 
хижата е поставена мемориална плоча, а в столовата е уреден малък кът на отряда и бойните 
групи. 

От 1952 г. МС разпорежда: „Планината Витоша да се стопанисва като народен парк за 
отдих и спорт на трудещите се и младежта". Две години по-късно е изработен от „Софпроект“ 
генерален план. Това е първата планина, за която е утвърден такъв план, обхващащ 
паркоустройството и залесяването, шосейната и алейната мрежа, обществения транспорт, 
водоснабдяването, канализацията и електрифицирането, строителството на хижи и почивни 
домове. Предвижда се планината да може да приеме до 120 000 туристи. 

Това налага по-късно разработване на нов териториален устройствен план. Над него 
работи вече няколко години голям колектив от КИПП „Софпроект" - дирекция „Генплан", 
начело с арх. Кольо Бисеров. Разработката включва цялата територия на Витоша в нейните 
географски граници без Петруския дял, който я свързва с Верила, т. е. една площ от 26 000 ха, 
включително зоната на яз. Студена. 

Основната задача на плана е да съчетае изискването Витоша да се превърне в народен 
парк при статута на Закона за защита на природата и да се създадат оптимални условия за 
неговото пълноценно използване за краткотраен отдих, туризъм и зимни спортове при 
максимално опазване на природната среда. Авторският колектив приема, че планината е 
целесъобразно да бъде посещавана от около 100 000 туристи на ден през лятото и от около 40 
000 туристи през зимата, от които половината скиори. 

Замисълът е територията на парка да бъде предоставена за широко обществено ползване, 
като се ликвидира сегашната ведомственост на материалната база. Ведомствените почивни 
станции да станат общодостъпни и да се използват като хижи и спортни бази. Предвижда се да се 
ограничи дълготрайният отдих в планината и да се развият различни форми на краткотрайния 
отдих - седмичен и еднодневен. Смята се, че сегашната пътна мрежа е достатъчна. Предвижда се 
само едно ново шосе между Ярлово, Чуйпетлово и Кладница, което да сключи подвитошкия 
околовръстен път. Предлага се ограничаване на автомобилния транспорт и създаване на 
паркинги към изходните пунктове на планината. Достъпът към високите части да се осигурява 
предимно от съществуващите и проектираните въжени линии. Увеличаването на територията на 
парка, създаването на нови туристически ядра и рационалната организация на туристическите 
потоци към тях ще способстват за равномерно разпределение на излетниците и за разтоварване 
на пренаселените сега райони. Особено ще допринесе за това включването в границите на парка 
сегашното ловно стопанство в южните склонове на планината. 

Предвижда се преустройство и подобряване на материалната база в парка и 
приспособяването й към нуждите на масовия краткотраен отдих. Ще се изграждат на подходящи 
места заведения за бързо хранене и чайни. Някои овехтели сгради подлежат на събаряне, а други 
предстои да бъдат модернизирани и приспособени към новите изисквания. 
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Проектантският колектив възприема принципа за групиране на строителството при 
развитието на сегашните туристически центрове Алеко, Златни мостове и Тинтява и особено 
много на новопроектираните Селимица, Бистрица, Ярема, Чуйпетлово, яз. Студена. Освен 
съществуващия зимен център Алеко - Черни връх предвижда се създаването на ски-центровете 
Конярника - Селимица (с бази Златни мостове, Офелиите, Селимица), Тинтява - Ушите (с база 
Тинтява) и др. 

Специални грижи ще се полагат за уникалното природно богатство на планината, за 
нейните резервати, растителния и животинския свят, както и за неповторимия витошки 
ландшафт. Заслужава особено внимание новото становище за характера на паркоустройствените 
мероприятия, за необходимостта, пешеходните пътеки да се строят по - природосъобразно, да не 
се внасят в планината елементи на градско паркоустройство. 

За да се избегне досегашната ведомственост в стопанисването на туристическата база, се 
предлага всички хижи да бъдат стопанисвани от БТС и БПС. От голяма важност е 
предложението за създаване на централна администрация, подчинена пряко на Комитета по 
архитектура и благоустройство и Комитета за опазване на природната среда. 

От трудно достъпна планина в миналото, сега тя е народен парк с асфалтирани пътища и 
планински пътеки, достъпни за млади и стари, посреща гости от други страни. Изградени са 
въжени линии, заслони, хижи, почивни домове, хотели, ресторанти и мотели. 

За благоустрояването и облагородяването на планината огромна дейност извършва 
столичното предприятие ДС „Лесопаркове“ към СНС. Досега са засадени милиони фиданки от 
бял бор, смърч, бяла мура, бреза, липа, червен дъб, явор, ясен и др. Подобрени са много декари с 
малоценни лескови и габърови насаждения, с успех са ландшафтните залесявания, подобрява се 
горската растителност. 

Направени са много баражи, каменни съоръжения, детски кътове, завирени са езера. 
Прокарани са над 350 км планински пътеки, от които около 40 км са изработени по модерен 
технически способ. За създаване на удобство, планински уют и сигурност за излетниците са 
построени много типизирани планински съоръжения: 48 заслона навеси, 210 чешми, 7200 пейки, 
2200 маси, 70 огнища. Изградени са 18 водни площи, 68 беседки, перголи, 4 съблекални и още 
много други съоръжения. 

Заслоните (навеси) са изградени по няколко интересни и опростени архитектурни 
решения от камък и дърво, някои с комини, предназначени за защита от дъжд, вятър и буря. 
Беседките имат предимно класическа шестоъгълна форма. Те са най-често на погледни места. 
Перголата е само декоративен елемент при оформяне на характерни места и подходите към 
планината. Чешмите са изпълнени с оригинални декоративни решения. Изработени са предимно 
от обработен гранит, пясъчник или дърво. На много места са създадени прекрасни кътове за 
почивка с декоративни дървени кьошкове, скамейки, маси, чешми. 

Много труд е положен за оформяне подходите от изходните пунктове към планината с 
малки паркове, водни площи, кътове за почивка. На подходящи места са поставени големи табла 
и схематични карти. 
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Пътеките из Витоша са описани въз основа на съществуващото положение, разработките 
на стария генерален план и по-важните постановки от новия териториално устройствен план на 
планината.  

Пешеходните връзки на Витоша са на завидна висота. Главните радиални пътеки 
свързват подвитошките селища с туристическите центрове Алеко, Тинтява, Златни мостове, 
Селимица и Черни връх. Постигнати са добри и удобни връзки между отделните туристически 
центрове в планината, между центровете и хижите, заслоните, природните забележителности и 
погледните места. Постепенно се осъществяват и трите обиколни пътеки, които са на 400—600 м 
разлика в надморската височина една от друга. 

На Витоша съществува една характерна особеност. Поради куполообразния релеф на 
планината всички радиални пътеки от изходните пунктове водят за Черни връх. Витошките 
пътеки са достъпни и през зимата.  
 В годините преди и след обявяването на парка са били извършени редица устройствени 
мероприятия, целящи неговото туристическо съоръжаване. По исторически данни са: 

• създадени са 750 ха изкуствени иглолистни насаждения; 
• възобновени са 200 ха остарели иглолистни култури; 
• образувани са 4 горски разсадника с площ от 225 ара; 
• построени са два пътя – от Бояна до х. “Планинец” с дължина 8 км и от с. Драгалевци до х. 
Алеко – 14,7 км; 
• прокарани са 22 км пътеки между по-важните местности и хижи; 
• маркиран е скиорски път от Черни връх до х. “Тинтява” с дължина 7 км; 
• поставени са 225 указателни стрелки и други табели; 
• поставени са пейки за сядане за над 500 души; 
• определени са 10 места за огнища; 
• построени са 9 хижи с обща площ 1 310 кв. м и 630 легла; 
• изработена е карта на територията в М 1: 5 000, а за туристически цели и такава в М 1: 30 
000. 

 По това време паркът е представлявал самостоятелна административна единица с 9 
души персонал. 

София е обявена за столица на 3 април 1879 година от Учредителното събрание по предложение на 
проф. Марин Дринов, като стар български град, отдалечен от турската граница и средищно разположен в 
българските земи според тогавашното разбиране. 

Множеството исторически данни за парка са свързани с гр. София, като столица на Р 
България и близостта й до Витоша планина. Тази близост и връзка между планината и столицата 
е уникална, дори в световно измерение. През всички тези години са правени редица 
предложения, за развитието на парка, като туристически обект и част от зелената система на 
столицата. В периода след 1989 г. (т. н. демократични промени) е обявен национален конкурс за 
Генерален план на столицата на България (на осмата сесия на Столичния народен съвет - 10. 01. 
1990 г.). В този конкурс се появяват много екологични идеи с участието на Витоша планина, като 
част от тях са: 
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- Провеждане на напречна на Софийското поле зелена връзка Витоша – Стара 
планина, чрез свързване на Южния парк с нов зелен северен клин; запазване на 
резервни терени, които да се усвояват при по – далечно бъдеще при по – ниска 
интензивност на застрояване и т. н. (от колектив с р-л арх. Иван Попов); 

- Разумно използване на природните дадености – Витоша и останалите оградни 
планини, р. Искър, минералните извори, 14 забравени реки, които преминават през 
града (колектив с р-л арх. Любомир Панчев); 

- Ново пространствено развитие чрез изграждане на жилищни структури върху 
необработваеми предпланински земи, които да опасват Витоша като огърлица 
(колектив с р-л арх. Александър Найденов); 

- И други разработки в идейна фаза. 

„Зелените връзки“ на града с планината са вече отдавана застроени (от времето когато 
парка е бил част от зелената система на града), сега са останали тесни ивици, чрез които това все 
още може да се възстанови и запази. 

Друг факт в историята на планината са кандидатурите на гр. София и Витоша планина за 
домакинство на Зимни олимпийски игри (три опита). При първите две кандидатури девиза на 
София е "Град в планината, планина в града", като най – силна страна се изтъква - София 
единствената столица в полите на планина. При третия опит (за 2014 г.) девиза е „Да го направим 
заедно“, като кандидатурата претърпява известни критики. 

• Ретроспекция на управлението и стопанисването на парка. 

От обявяването на Национален парк “Витоша” през 1934 г. до 1952 г. той се е управлявал 
по „Правилник за НП Витоша и включените в него бранища” от 24.12.1938 г, ДВ, р.5/1939 г.  

Първият лесоустройствен проект е изготвен в 1939-1941 г. от управлението на парка. 

Вторият лесоустройствен проект е изготвен от “Агролеспроект” и е влязъл в сила с ПМС 
№ 621/1952 г. С него са устроени 22 725.8 ха от площта на планината. От тогава до наши дни за 
Витоша е утвърден от Комитета по горите само още един паркоустройствен проект през 1964 г., 
с който площта на парка е намалена до 15 807.3 ха. 

По-голямата част от мероприятията, предвидени по тези планове, са изпълнени или 
загубили своята стойност във времето. 

Последните две разработки на “Софпроект” - “Генерален устройствен план” от 1987г. и 
“Териториално-устройствен план” от 1979г. не са приети и нямат екзекутивна сила. Те обаче, 
предлагат богата информация и верен подход за ползване на рекреационните ресурси на 
планината.  

В периода от 1976-1989 г. са разработени още:  

 1976г. - Състояние и перспективи за развитие на Народен парк „Витоша” - 
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“Агролеспроект”; 

 1978г. -  “Национална и дългосрочна програма за борба с ерозията в частност 
Народен парк Витоша - “Агролеспроект”; 

 1982г. – ТИЗ за паркоустройствен проект - “Агролеспроект”; 

 1982г. -  Ландшафтна таксация - “Агролеспроект”; 

 1982г. - Ландшафтно и екологическо предложение за устройство на Народен парк 
„Витоша” - “Агролеспроект”; 

 1983г. - Екологическо проучване на община “Витоша” - “Агролеспроект”-
“Агролеспроект”;  

 1983г. - Генерален план на Витоша планина, фаза предварителен проект -  
“Софпроект”; 

 1985г. - Директивен план-концепция за Зимните олимпийски игри’81 -  
“Софпроект”; 

 1989г. – Екологическо проучване на община “Витоша” - “Агролеспроект”. 

 Лесоустройствени проекти на държавните лесничейства София, Радомир, 
Самоков и Витошко.  

Първото ловоустрояване на Витошко е извършено през 1968г. През 1979г. е изготвен 
втори ловоустройствен проект.  

Всички изброени разработки и теренни проучвания заедно с много публикации за 
Витоша - представляват информационната основа за разработване на плана за управление на ПП 
Витоша. 

• Демографски процеси в региона, свързани с развитието на туризма в парка. 
 Друг фактор, който влияе върху експлоатацията на парка е динамиката на демографските 
процеси в региона през годините. Най – динамично развитие търпи гр. София (фиг. №3), като по 
време на обявяването на ПП „Витоша“ (1934 г.), населението на града е било от 287 100 жители, 
като към днешна дата (2013 г.) е 1 309 600 жители. За приблизително 80 г. неселението на 
столицата се е увеличило с около 356%, като 1934 г. населението е било едва 22% от настоящото, 
или средно се е увеличавало с 44,5% на десетилетие. Данните за останалите населени места са 
корено различни, с по - малка динамика на демографските процеси, като гр. Перник е с 
относително нисък процент на намаляване на населението, но сравнително постоянен, показват 
данните, дори и прогнозните варианти (до 2070 г.). Всички тези цифри, указват влияние върху 
развитието на туристическите и рекреационни дейности в парка, както и върху опазването на 
природните дадености. Само за последните няколко десетилетия многократно е увеличен броят 
на хижи, места за настаняване, туристически маршрути, кътове за отдих, места за хранене и 
спорт, инфраструктура и много други туристически елементи, водени от растящия интерес и 
нуждата за ползване на парка. Концентрацията на тези елементи не е равномерна спрямо площта 
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на парка. Прогнозните данни (при хипотеза за конвергентност – определя се като реалистична) 
сочат увеличаване на населението на гр. София с 21% до 2070 г. (фиг. №4) и намаляване 
населението на гр. Перник с над 50%. 
фиг. №3 
 

 
фиг. №4 

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

1.16.7.3 Съвременното състояние на туризма 
  
 Съвременният облик на туризма, като социален феномен, обхваща не само свободното 
движение, но и оползотворяването на свободното време, както и основно средство за 
осъществяване на връзка с природата. Туризмът също така е важен и в икономически аспект, 
като генератор на приходи. Той стимулира и редица сродни отрасли (търговия, транспорт, 
реклама, производство свързано с туристическата локализация и др.). От друга страна високия 
потенциал, оказва важна социална роля, оказвайки значително влияние върху здравето на 
населението. 
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 В глобален план, туризмът е на върха на огромна вълна от растеж. Макро-тенденциите, 
водещи до ръст в туристическия бранш, според водещи организации в областта е „Новите 
технологии, привеждайки ги в употреба на обществото чрез по-персонализирани, свързани и 
устойчиви решения“ (цитирано от Amadeus It Group). Друга наблюдавана тенденция е 
съчетаването или сливането на различни туристически дестинации в един общ продукт. 
 
 Обобщено, тенденциите свързани с развитието на туризма в района могат да се сведат до: 

- нарастване на изискванията на туристите към качеството, спецификата, 
атрактивността и разнообразието на туристическите услуги; 

- увеличаване дела на организираните детски и младежки посещения от различни 
възрастови групи с различна тематична, образователна и друга насоченост;  

- трайно увеличаване на разнообразието от спортни дейности и броя на 
практикуващите; 

- чувствително увеличаване използването и ролята на информационните и 
комуникационни технологии. 

 
 През периода на ПУ 2005–2014 г. са установени 6 приоритета. Относно туризъм, 
рекреация и спорт са реализирани следните проекти (по приоритети): 
 Първи приоритет: засяга опазването, поддържането и възстановяването на биологичното 
и ландшафтно разнообразие.  

- Специализирана карта на туристическата инфраструктура на територията на ПП 
„Витоша“; 

- Социологическо проучване на общественото мнение; 
- Мониторинг на туристическия поток. 

Трети приоритет: ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното 
и ландшафтно разнообразие (1 програма) с цел оптимизиране на рекреационните и туристически 
дейности на територията на парка, съвместими с поддържането на биоразнообразието и 
ландшафта чрез разработване на проекти и дейности за: 

- Пренасочване на туристическия поток към южните склонове на планината чрез 
изграждане на маршрути; 

- Разработване на екологично ориентирана туристическа политика за развитието на 
парка и прилежащите територии, насочени към: 

- Насърчаване развитието на природосъобразни форми на туризъм: летен 
пешеходен туризъм, зимен пешеходен туризъм със ски и снегоходки, 
познавателен туризъм; 

- Създаване на информационни материали за туристическите маршрути, 
обектите, консервационно значимите видове, съобществата и процесите в 
парка, както и за неговото популяризиране като туристическа дестинация; 

- грижа за безопасността на туристите: предупредителни стълбове и табла за 
опасност от лавини, разчистване на пътеки от паднали дървета и др. 
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- Определяне и оборудване на зони и маршрути, достъпни за хора с увреждания – м. 
Дендрариума и м. Игликина поляна, пет нови площадки за хора с увреждания; 

- Обновление и допълване на маркировката; 

- Развитие на спортно-рекреационната инфраструктура за лятно ползване - включват 
се многобройните дейности по ремонтиране на разрушени от пълноводието на реките 
и поройните дъждове алеи, пътеки, мостове и дървени скари; 

- Определяне на подходящи маршрути и места за практикуване на екстремни спортове 
– разработени са 6 броя концепции за развитие на алтернативни спортове; 

- Контрол върху поведението на посетителите и въвеждане на санкции, налагани „на 
място” при извършване на нарушение от посетителите. 

Четвърти приоритет: насочен към поощряване на научните и образователни дейности: 

- Представяне на природното и културно-историческото наследство на парка; 

- Изграждане на туристически и екологични маршрути с познавателна насока; 

- Развитие на мрежата от посетителски центрове и тяхната дейност. До този момент на 
територията на Парка са изградени три музея: Музей на мечката, Музей на совите и 
Музей на водното конче. От 11.12.2012 г. започна да функционира детски екологичен 
информационен център в местността „Белите брези“; 

- Осигуряване на достатъчно количество достъпна информация за консервационно 
значимите видове, съобществата и процесите в парка; 

- Популяризиране на обектите от културно-историческото наследство. 

Шести приоритет: постигане на ефикасно управление на парка: 

- Изискванията за опазване и развитие на Парка да намират отражение в регионалната 
схема за планиране и плановете за регионално развитие; 

- Да се поддържа и оптимизира инфраструктурата в съответствие с изискванията на 
специалните закони и при спазване на природозащитните цели на парка. 

Общото изпълнение на мерките по приоритетите на Плана за управление е положителна. 
Това произтича от факта, че заложените приоритети в ПУ на „Природен парк Витоша” са 
успешно изпълнени в по-голямата си част. 

 
табл. №2 
Нагледно представен анализ на дейностите свързани с туризма за периода 2005 – 2014 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

АРХИТЕКРУТРНИ ЕЛЕМЕНТИ                     
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Ремонт на алеи и туристически пътеки 
 

√ √ √ √ √ 
 

√ √ √ 

Изработване и монтаж на анти-
паркингови елементи и метални 
бариери   √ √ √   √ √ √ 

Работа по благоустрояване на пещера 
Духлата  

√ √ 
 

√ √ √ 
   

Ремонт на заслони √ √ 
 

√ 
     

√ 

Ремонт и изграждане на скари √ √ √ √    √ √ √ 

Изграждане на входни табла √ 
 

√ 
  

√ √ 
  

√ 

Направа и монтаж на стабилизирани 
огнища    

√ 
   

√ √ 
 

Ремонт и изграждане на нови мостове √ √ √ √ 
   

√ 
 

√ 

Ремонт и изграждане на нови маси 
"Витошки" тип √ √ √ √ 

     
√ 

Ремонт и изграждане на туристически 
чешми √ √ √ √ 

    
√ √ 

Обогатяване на експозицията на музея 
на Мечката √ √ √ √ √ √ √ 

   
Изграждане на нова сграда за музей на 
совите и обогатяване на експозицията 
му 

√ √ √ √ √ √ √ 
   

Изграждане на нова сграда за музей на 
водното конче   

√ √ √ √ √ 
   

Подмяна и освежаване на 
маркировката на основни маршрути √ √ √ √ 

  
√ √ √ √ 

Пребоядисване и подновяване на 
коловете от зимната маркировка   

√ √ √ 
 

√ 
   

Информационно указателно 
съоръжаване на мрежата от пътеки √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Благоустрояване на района на 
Кладнишки манастир √ √ √ 

       

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА                     

Актуализация на информацията за ПП 
"Витоша" в интернет-страницата на 
Парка. Преводи 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Развитие на информационната ГИС √ √ √ √ √ 
   

√ √ 

Преиздаване на стари и издаване на 
нови информационни материали √ 

 
√ 

   
√ √ √ √ 

Участие в общоградкски почиствания 
на Витоша √ √ √ √ 

   
√ √ √ 

Издаване на определители, книги от 
библиотеката на Парка √ 

        
√ 

Допълване на архива от снимки с 
представители на флората и фауната 
на Природен парк "Витоша"  

√ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ 

Организиране на Пътуваща изложба за 
Природен парк "Витоша" √ √ √ 

     
√ 
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Участие в семинари, работни срещи, 
работни групи, периодични 
публикации 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Поддръжка на музеите за периода 
април-октомври √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Образователни дейности съвместно с 
университети, училища и детски 
градини  

√ 
   

√ 
 

√ √ √ 

Подготовка на проекти и 
кандидатстване към различни донори   

√ √ √ 
 

√ 
  

√ 

 
Забележка: За анализа на изпълнението на задачите и предписанията за опазване и ползване, извършени на 
територията на ПП „Витоша” са използвани отчетите за календарните 2005-2014 години. 
 

1.16.7.4 Туристическа инфраструктура и елементи. 
 

Туристическата инфраструктура включва материалната база, като средствата за подслон, 
местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечение, търговски обекти, както и всички 
съоръжения и елементи, свързани с туристическото предлагане. Тя е съставна част от 
туристическия продукт и създава реални условия, за неговата реализация. Туристическата 
инфраструктура задоволява потребностите на посетителите в парка, независимо от тяхната 
насоченост (туризъм, отдих, спорт и др.). 

Туристическата инфраструктура и изискванията към нея (функционалност, комфорт, връзка с 
околната среда и др.), влияят върху формирането на цялостната атмосфера и имиджа на 
цялостния туристически продукт. 

• Места за настаняване, подслон и хранене. 

В т 1.16.3.5. е описан сградния фонд по туристически центрове. 
табл. №3 
Обекти за настаняване и храна. 

№ Тип Обект Център Функционира 
да/не 

Предоставят 
услуги за 
туристи 

Капацитет 
(брой 
легла) 

Хранителен 
блок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Х
И

Ж
И

 (н
а 

БТ
С

 и
 Т

Д
) 

х. Селимица "Селимица" да да 35 50 

2 х. Еделвайс 
"Златни 

мостове" да да 15 40 

3 х. Кумата 
"Златни 

мостове" да да 35 60 

4 х. Планинарска песен 
"Златни 

мостове" да да 24 50 

5 х. Борова гора 
"Златни 

мостове" да не 26 30 

6 х. Планинец 
"Златни 

мостове" да да 50 70 

7 х. Белите брези 
"Златни 

мостове" не не 50 60 

8 х. Момина скала "Тинтява" да да 40 60 

9 х. Тинтява "Тинтява" да не 80 80 

10 х. Камен дел "Тинтява" да да 35 60 
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11 х. Алеко "Алеко" да да 110 150 

12 х. Есперанто    да да 10 10 

14 х. Боерица 
"Златни 

мостове" да не 40 30 

15 х. Офелиите   да не     
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х. Острица 
"Златни 

мостове" да не 32 32 

  х. Септември 
"Златни 

мостове" да  не 40 100 

  х. Металург 
"Златни 

мостове" да  не 62 60 

17 х. Малинка 
"Златни 

мостове" да  не 16 16 

18 
х. Панчо Томов 
/Луничка/ 

"Златни 
мостове" не не 0 12 

19 х. Преспа "Алеко" да не 23 23 

20 х. Звездица 
"Златни 

мостове" да да 60 65 

21 х. Бор "Тинтява" не не 70 95 

22 х. Средец "Тинтява" не не 70 92 

23 х. Погледец "Алеко" да не 20 30 

24 ПД Боерица 
"Златни 

мостове" не не 45 60 

26 ПД Иглика 
"Златни 

мостове" не не 140 120 

27 ТД на Композиторите 
"Златни 

мостове" да не 17 17 

28 ТД на Артистите 
"Златни 

мостове" да не 30 30 

29 
ТД на Българското 
радио 

"Златни 
мостове" да не 23 23 

30 

ПС „Горски дом” 
ИАГ-ДЛС ”Витошко 
–Студена” 

"Златни 
мостове" да не 56 40 

31 ПД на адвокатите 
"Златни 

мостове" да не 24 24 

32 х. Рудничар 
"Златни 

мостове" да не 115 100 

33 
ПД Геоложки 
проучвания 

"Златни 
мостове" да не 15 15 

34 ПД Шумака ТУ Бистрица да не 23 50 

35 х. Здравец  "Алеко" не не 16 16 

36 ТД на филхармонията 
"Златни 

мостове" не не 10 10 

37 ПД Родина "Тинтява" не не 85 85 

38 ПД Трендафила 
"Златни 

мостове" да да 60 60 

39 ПД Витоша "Алеко" да не 30 30 

40 
ПД Полиграфически 
комбинат "Алеко" не не 10   

41 ПД Алфа Медия-Груп   да       

42 ТД Владая "Владая" да не 8   

43 ТД Златни мостове 
"Златни 

мостове" да не 4   

44 ПД Водпроект "Владая" не не 80 82 

45 
В. Коларов /Финална 
къща/ "Алеко" не не 30   

46 х. Рай "Златни не не 40 40 
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мостове" 

47 ВПД Витоша 
"Златни 

мостове" не не 600 600 

48 
Профилакториум 
Кремиковци "Владая" да не 30 30 

49 ПС Водпроект "Владая" не не 80 80 

50 х. Сълзица "Алеко" да не 35 35 

51 х. Трансстрой  "Селимица" не не 150 150 

52 БП Кукер 
"Златни 

мостове" да не     

53 ТД Витоша 
"Златни 

мостове" да не     

54 ГД "Офелиите"   не не     
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х-л Простор "Алеко" не не 206 220 

56 х-л Морени "Алеко" да да 60 90 

57 х-л Копитото 
"Златни 

мостове" да не 100 150 

58 м-л Тихият кът 
"Златни 

мостове" да да 65 190 

59 х-л Монтана Симеоново не не 50 50 

60 х-л Хюндай "Алеко" да не 65 120 

61 х-л Аглика "Алеко" да не 42 50 

62 х-л Елица 
"Златни 

мостове" не не 90 90 

63 ханче Брезите   да да   100 

64 р-т Горски дом "Алеко" не     40 

65 зимен център Мотен "Алеко" да     50 

66 Бай Кръстьо "Алеко" не не   40 

67 
Воденицата 
"Вибоекспрес"2001 

  да     180 

68 р-т „Ривърсайд"   да да   200 

69 р-т Момина скала "Тинтява" да да   50 

70 бирария Елените 
"Златни 

мостове" не не   60 

71 р-т Златни мостове 
"Златни 

мостове" не       

72 х-л "Св. Георги" Симеоново да да 30 40 

73 х-л "Ведра" "Алеко" да не 50 50 

74 х-л ”Едем”  "Алеко" да   50 40 

 

 
• Ски писти. 

Общата площ на ски-пистите е 806 дка. Ски-пистите и подемните съоръжения формират 
територия за интензивно зимно ползване. По-високата урбанизация на тези зони определя и 
тяхното ползване през останалите сезони. На няколко места в парка има оформени ски плацове 
предимно за обучение и за начинаещи. Такива има над Бистрица, Бояна, Княжево, Симеоново, 
Офелиите, ВУСБ “Проф. Ив. Стайков” и др.  
 
табл. №4 
Ски писти 
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№ Име  
на пистата 

Дължина  
(м) 

Денивелация 
(м) Трудност 

    
1 Лалето-1 1600  250       
2 Лалето-2 1 400 160         
3 Лалето-3 3 100 725         
4 Черни връх 870 140         
5 Синя писта 600 400      Легенда:  
6 Стената 900 250       много трудна 

7 Диагонала-1 
1 200 160 

     
 
трудна  

8 Диагонала-2 1 100 725       средна  
9 Козирката на Боби 950 140         лесна  
10 Зелена писта 3 800 400         
11 Ски път "Лалето" 700 725         
12 Лале - учебна 400 140         
13 Меча поляна 100 400         
14 Конярника 2 300 250         

 
 

• Въжени съоръжения. 
От три изходни пункта в подножието на Витоша има пътнически въжени линии; Княжево, 

Симеоново, Драгалевци. В района на туристически център "Алеко" има две въжени линии и 
няколко обслужващи ски влека. От с. Железница до ВУСБ “Проф. Ив. Стайков” е изградена 
товарна въжена линия. На ски-центровете "Алеко", "Златни мостове – Офелиите - Конярника", 
ВУСБ “Проф. Ив. Стайков”, под вр."Острица", х."Планинец" има стационарни и портативни ски-
влекове, които работят през зимния сезон за скиорите.  

Всички въжени съоръжения са подробно описани в т. 1.16.3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

табл. №5 
Въжени линии 

Въжени линии 
Тип 

въжена 
линия 

Брой 
места 

Дължина 
(м) 

Капацитет 
(човека/час) 

1 2   3 4 
Квартал Княжево 
Княжево – Копитото (не работи) кабинкова 4 1980 600 
Квартал Симеоново 
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Симеоново - хижа „Алеко” кабинкова 6 6270 1500 
Квартал Драгалевци 
Драгалевци – бай Кръстьо  седалкова 2 1 770 300 
Бай Кръстьо - Голи връх  седалкова 2 1810 600 
Локални въжени линии в рекреационно-туристически център "Алеко" 
Романски - връх „Малък Резен”  седалкова 2 1930 400 (600) 
„Витошко лале”  
Първа отсечка („Лалето 1“)  седалкова 3 1345 1580 
Втора отсечка („Лалето 2) седалкова 3 1281 900 
Ски влекове, обслужващи ски център „Алеко“ 
Малък Резен – Черни връх  ски влек   890 800 
Помагалски – стената  ски влек   860 800 
„Заека“  ски влек   860 750 
Щастливеца – стената  ски влек   720 600 
„Платото“  ски влек   690 700 
„Учебна“  ски влек   120 500 
„Меча поляна“ ски влек   100 400 

 

• Туристически маршрути. 

Мрежата от туристически маршрути е изградена според куполообразния релеф на 
планината и се състои от радиални и обиколни планински пътеки. Главните радиални планински 
пътеки водят от изходните пунктове Кладница, Мърчаево, Владая, Княжево, Бояна, Драгалевци, 
Симеоново, Бистрица, Железница. Ярема, Ярлово, Чуйпетлово, Боснек и яз. Студена до 
туристическите центрове и Черни връх. Обиколните пътеки свързват почивните домове, хижите, 
заслоните, хотел-ресторантите и др. на трите зони на планината - нископланинска, 
среднопланинска и високопланинска. 

При създаването на туристическите маршрути са използвани в повечето случаи стари 
пътища и пътеки, според наклона, природни и антропогенни туристически акценти, панорамни 
гледки и др. 

Различните автори в туристическата литература си служат с неуеднаквени термини. Често 
се употребява изразът „пътно - алейна мрежа". Но френската дума „алея" е термин от 
паркоустройството и означава път между редица дървета и цветя от двете му страни. Тъй като в 
планината не се минава навсякъде край дървета, цветя и през гори, възприемаме термина туристически 
маршрут и пътека (горска, планинска). 

Извадка от „Пътеводител на Витоша“. 

В началото на всеки маршрут има информационни табла и указателни табели, както и 
„лентова“ маркировка със съответния цвят нанесена съгласно „Правилника за маркировката на 
туристическите пътища в Р България“. Нарушенията и разминаване спрямо Правилника са 
сравнително малко. Във високите и безлесни части на парка са използвани железни 
маркировъчни стълбове (боядисани в жълто и черно), номерирани с табелки в горния си край. Те 
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обикновено обозначават зимната маркировка, когато зимната и лятната се различават в даден 
участък, това се отбелязва с указателни табели. Освен лентова и стълбова маркировка, 
маршрутите са обезпечени и различни условни знаци: надписи, табели, табла и др. На места са 
използвани и предупредителни знаци, относно препятствия по маршрута, за изостряне на 
вниманието за опасности и др. Забранителните знаци маркират, места и обекти, където е 
забранено движението и други дейности (Вододайни зони, Резервати). 
 
табл. №6 
Маркирани туристически маршрути. 

№ 
Туристически 

маршрути / 
код 

Маркировка  Начална, междинни, крайна точка Дължина на 
маршрута /в км/ 

1 2 3 4 5 

1 Т-1  червена 

Драгалевци - х. Алеко (връзка с Т.4, Т.5, Т.6, 
Т.7)- Черни връх (връзка с Т.3) - вр. Купена 
(връзка с Т.8) - з. Смильо (връзка с Т.2) - м. 
Шумнатица - Букапреслапски проход (част от 
международният маршрут Е-4: Пиринеи – Алпи – Карпати – 
Витоша – Верила – Рила – Пирин – Славянка – Олимп и 
Пелопонес) 

30 

2 Т-2 зелена 

Бояна - х. Момина скала (връзка с Т.4) - Златните 
мостове (връзка с Т.3) - х. Острица (връзка с 
Т.12) - х. Селимица (връзка с Т.12 и Т.13) - з. 
Сопо (връзка с Т.10) - Меча чешма (връзка с Т.9) 
-Чуйпетлово - з. Смильо (връзка с Т.1) - Ярлово 

28 

3 Т-3 синя 

Владая - Златните мостове (връзка с Т.2) -  х. 
Кумата - Три кладенци (връзка с Т.11) - Черни 
връх (връзка с Т.1) - ВУСБ “Проф. Ив. Стайков” 
(връзка с Т.4) - Железница 

21 

4 Т-4 жълта 

Княжево - Златните мостове (връзка с Т.2) - 
Платото - х. Алеко (връзка с Т.1, Т.5, Т.6, Т.7) - 
връзка с Т.3 (на изток - 800 м. до ВУСБ “Проф. 
Ив. Стайков”)  

20 

5 Т-5 жълта 
Симеоново - МС "Симеоново-Алеко" - х. Алеко 
(връзка с Т.1, Т.4, Т.6, Т.7) 7 

6 Т-6 зелена 
Бистрица - Янчовска река - ДС "Лалето" (връзка 
с Т.5)- х. Алеко  (връзка с Т.1, Т.4, Т.5, Т.7) 5 

7 Т-7 зелена 
Бистрица - Бистришка река - х. Алеко (връзка с 
Т.1, Т.4, Т.5, Т.6) 7 

8 Т-8 жълта Ярлово - вр. Купена (връзка с Т.1) 8 

9 Т-9 червена Боснек - Живата вода - Меча чешма (връзка с 
Т.2) 10 

10 Т-10 жълта 
Кладница - з. Сопо (връзка с Т.2) - под вр. 
Селимица връзка с Т.11 6 

11 Т-11 червена 
Кладница - х. Селимица (връзка с Т.2 и Т.13) - з. 
Кало - Три кладенци (връзка с Т.3 при границата 
на Р Торфено бранище) 

7 

12 Т-12 червена 
Рударци - м. Погледец - кариера Селимица 
(връзка с Т.13) - връзка с Т.2 (700 м. преди х. 
Острица) 

5 
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13 Т-13 жълта 
Мърчаево - Калето -  кариера Селимица (връзка с 
Т.12) - з. Пинко - х. Селимица (връзка с Т.2 и 
Т.11) 

5 

 

Традиционни туристически маршрути. 

Тези маршрути са се утвърдили през годините и са придобили популярност, описвани са 
подробно в „Пътеводител на ПП „Витоша“ (2007 г.) и в сайта на парка. Те са подходящи, както 
за начинаещи така и за напреднали туристи. Възприета е номерацията им да започва с римски 
цифри, съответстващ на изходните пунктове и след тях с арабски цифри отразяващи 
последователно броя на маршрутите от съответния изходен пункт. Произволно е избран кв. 
Княжево за първи и от него в посока на часовниковата стрела са описани останалите. Възприета 
е маршрутната схема с радиални пътеки, насочени от подвитошките населени места (изходни 
пунктове) към високите части на планината. В северната част на парка от Владая до Железница, 
тези радиални пътеки се пресичат от три разположени концентрично на витошкия купол и на 
различни надморски височини пътеки (НОП, СОП и ВОП).  
 
табл. №7 
Туристически маршрути от основните подходи. 

№
 

П
од

хо
д 

от
:  

ко
д 

Н
ач

ал
на

, м
еж

ди
нн

и,
 

кр
ай

на
 т

оч
ка

 н
а 

м
ар

ш
ру

та
 

Д
ъл

ж
ин

а 
   

 /к
м

/  

П
ро

дъ
лж

ит
ел

но
ст

 н
а 

пр
ех

од
а 

Д
ен

ив
ел

ац
ия

- 
из

ка
чв

ан
е 

(и
);

 с
ли

за
не

 
(с

). 
/м

/  
  

Д
оп

ъл
ни

те
лн

а 
ин

ф
ор

м
ац

ия
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

К
В

. К
Н

Я
Ж

Е
В

О
 

I.1. кв. Княжево – м. Бялата вода – м. 
Златни мостове 6,9 2 ч. 30 

мин. 690 (и) 
съвпада изцяло 
с маршрут  Т.4 
(жълт) 

2 І.2. 
кв. Княжево – м. Бялата вода – 
малинарския път – м. Карпузов валог – 
Планинишки поляни – х. „Планинец” 

5,6 2 ч 655 (и) 
  

3 І.3.  х. „Планинец” – х. „Септември” - х-л 
"Елица" 1,6 30 мин. 130 (и)   

4 І.4.  
кв. Княжево – м. Бялата вода – х. 
„Момина скала” – п.д. „Родина” – х. 
„Тинтява” – п.д. „Бор” 

7,6 2 ч. 30 
мин. 940 (и) 

  

5 І.5.  м. Разклона – х. „Планинец” 1,0 15 мин.   
  

6 І.6. х. „Планинец” – п.д. „Белите брези” 1,5 30 мин. 35 (и) 
  

7 І.7.  кв. Княжево – дол Раковец – вр. 
Копитото 2,3 1 ч. 30 

мин. 648 (и) 
  

8 К
В

. 
Б

О
Я

Н
А

 

II.1. 

кв. Бояна – м. Семовица (15 мин.) – 
хотелски к-с “Копитото” (1 ч. 30 мин.) – 
х. „Есперанто” (2 ч.) – х. ”Камен дел” (2 
ч.10 мин.) 5,4 

2 ч. 10 
мин. 710 (и) 
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33 

9 II.2. 

кв. Бояна – НОП (15 мин.) – отклонение 
за Боянско езеро (30 мин.) – м. Яневица 
(55 мин.) – м. Дренска скала (1 ч. 20 
мин.) – Боянски водопад (1ч. 30 мин.) – 
пътека Т.2(зелен) (1 ч. 55 мин.) – х. 
„Момина скала” (2 ч. 05 мин.) 4,3 

2 ч. 750 (и) 

  

10 II.3. 

кв. Бояна – НОП (15 мин.) – отклонение 
за Боянско езеро (30 мин.) – Боянско 
езеро (50 мин.) – м. Яневица (1 ч. 05 
мин.) – х. „Камен дел” (1 ч. 55 мин.) 3,6 

1 ч. 55 
мин. 750 (и) 

  

11 II.4.  

кв. Бояна – НОП (15 мин.) – отклонение 
за Боянско езеро (30 мин.) – м. Яневица 
(55 мин.) – Дренска скала (1 ч. 20 мин.) 
– х. „Есперанто” (1 ч. 45 мин.) – п.д. 
„Средец” (2 ч. 10 мин.) – х. „Тинтява” (2 
ч. 2 0мин.) – п.д. „Бор” (2 ч .25 мин.) 5,5 

2 ч. 25 
мин. 870 (и) 

  

12 

К
В

. Д
РА

ГА
Л

Е
В

Ц
И

 

III.1.  

кв. Драгалевци – долна станция на п.в.л. 
“Драгалевци-Бай Кръстьо” (30 мин.) – 
м. Паша Бунар (50 мин.) – м. Янкини 
падини (1 ч. 05 мин.) – м. Кикиш (1 ч. 
45 мин.) – м. Водната скала (2 ч. 10 
мин.) – м. Платото (3 ч.) 6,3 

3 ч. 1045 (и) 

  

13 III.2. 

кв. Драгалевци – долна станция на п.в.л. 
“Драгалевци – Бай Кръстьо” (30 мин.) – 
м. Паша бунар (50 мин.) – м. Голямо 
Градище (1 ч. 15 мин.) – м. Бай Кръстьо 
(1 ч. 30 мин.) – м. Алеково кладенче (2 
ч. 25 мин.) – х. „Алеко” (2 ч. 45 мин.) 6,5 

2 ч. 45 
мин. 1050 (и) 

  

14 III.3. 

кв. Драгалевци – долна станция на п.в.л. 
“Драгалевци – Бай Кръстьо” (30 мин.) – 
м. Градище (50 мин.) – м. Голямо 
Градище (1 ч. 20 мин.) – м. Бай Кръстьо 
(1 ч. 35 мин.) – м. Комините (2 ч.) – м. 
Платото (2 ч. 45 мин.) 5,5 

2 ч. 45 
мин. 1045 (и) 

  

15 III.4. 

кв. Драгалевци – долна станция на п.в.л 
“Драгалевци – Бай Кръстьо” (30 мин.) – 
Драгалевски манастир (50 мин.) – м. 
Буяка (1 ч. 20 мин.) – з. „Кикиш” (1 ч. 
40 мин.) 3,9 

1 ч. 40 
мин. 680 (и) 

  

16 

К
В

. С
И

М
Е

О
Н

О
В

О
 

IV.1. 

кв. Симеоново – Старата река (15 мин.) 
– Езерата (20 мин.) – НОП (30 мин.) – м. 
Совато (1 ч. 35 мин.) – втора и трета 
междинна станции на кабинковата п.в.л. 
“Симеоново – х.”Алеко” (1 ч. 50 мин.) – 
финал на пистата “Витошко лале” (2 ч. 
15 мин.) – м. Романски (2 ч. 45 мин.) – 
х. „Алеко” (3 ч. 15 мин.). 

6,6 3 ч. 15 
мин. 1020 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.5 
(жълт) 

17 IV.2. 

кв. Симеоново – Старата река (20 мин.) 
– м. Долна плоча (30 мин.) – НОП (50 
мин.) – м. Мала Брезовица (1 ч. 10 мин.) 
– м. Железни врата (1 ч. 35 мин.) – г.д. 
„Брезовица” (2 ч.) 5,0 

2 ч. 710 (и) 

  

18 IV.3.  

кв. Симеоново – автобусна спирка 
“Боровец”(15 мин.) – м. Киселица (35 
мин.) – м. Дудов преслап (1 ч.) – м. 
Попов камик (1 ч. 20 мин.) – м. Совато 3,3 

1 ч. 45 
мин. 440 (и) 
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(1 ч. 45 мин.) 

19 

С
. Б

И
С

Т
РИ

Ц
А

 

V.1. 

Село Бистрица – НОП (45 мин.) – 
Водопада (1 ч. 15 мин.) – м. Менчето (1 
ч. 55 мин.) – м. Долен Каркъм (2 ч. 30 
мин.) – м. Горен Каркъм (2 ч. 40 мин.) – 
м. Меча поляна (3 ч. 05 мин.) – х. 
„Алеко” (3 ч. 15 мин.) 

7 3 ч. 15 
мин. 910 (и) Изцяло съвпада 

с маршрут Т.7 
(зелен) 

20 V.2.  
с. Бистрица – НОП (45 мин.) – Ръбовски 
извор (1 ч .20 мин.) – вр. Малък Купен 
(1 ч. 50 мин.) 3,1 

1 ч. 50 
мин. 750  (и) 

  

21 V.3. 

с. Бистрица – НОП (40 мин.) – м. 
Гьоловете (1 ч. 05 мин.) – билото 
Катунище (1 ч. 25 мин.) – п.д. 
“Погледец” (1 ч. 45 мин.) – м. Долен 
Каркъм (2 ч.) 3,3 

2 ч. 850 (и) 

  

22 V.4. 

с. Бистрица – Плажа (30 мин.) – НОП 
(40 мин.) – м. Славеева поляна (50 мин.) 
– водосливът на р. Станциите с р. 
Янчовска (1 ч. 15 мин.) – отклонение за 
п.д. “Ведра” (1 ч. 30 мин.) – финал на 
писта “Витошко лале” (1 ч. 40 мин.) – м. 
Романски (2 ч. 10 мин.) – х. „Алеко” (2 
ч. 40 мин.) 5,0 

2 ч. 40 
мин. 910 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.6 
(зелен) 

23 V.5. 

с. Бистрица – манастир “Св. Петка” (15 
мин.) – НОП (40 мин.) – м. „Буда” (55 
мин.) – междинна станция на 
кабинковата п.в.л. “Симеоново – х. 
„Алеко” (1 ч. 20  мин.) 3,5 

1 ч. 20 
мин. 477 (и) 

  

24 

С
. Ж

Е
Л

Е
ЗН

И
Ц

А
 

VІ.1.  

с. Железница – НОП (20 мин.) – м. 
Алински валог (35 мин.) – м. Шеовица 
(1 ч. 05 мин.) – ВУСБ “Проф. Ив. 
Стайков” (2 ч.) 

4,6 2 ч. 30 
мин. 880 (и) Изцяло съвпада 

с маршрут Т.3 
(син) 

25 VІ.2.  

с. Железница – НОП (20 мин.) – 
водосливът на Загорчов и Устружки дол 
с Железнишка река (50 мин.) – м. 
Поища (1 ч. 35 мин.) – вр. Белчева скала 
(2 ч. 10 мин.) 5,4 

2 ч. 10 
мин. 830 (и) 

  

26 VІ.3.  

м. Брезите – вр. Буките (25 мин.) – м. 
Поища (1 ч. 30 мин.) – понижението 
между вр. Котаро и вр. Белчева скала (2 
ч.) – вр. Котаро (2 ч. 10 мин.) – вр. 
Купена (3 ч.) 7,3 

3 ч. 1045 (и) 

  

27 

П
О

Д
Х

О
Д

 О
Т

 М
. Я

РЕ
М

А
 

VІІ.1.  

м. Ярема – водосливът на двата начални 
потока на Ярловска река (15 мин.) – 
превалът между вр. Войчинов рид 
(Чаролея) и вр. Сива грамада (1 ч. 25 
мин.) 5,2 

1 ч. 25 
мин. 600 (и) 

  

28 VІІ.2. 
м. Ярема – водосливът на двата начални 
потока на Ярловска река (15 мин.) – вр. 
Градището (50 мин.) 1,9 

50 мин. 300 (и) 
  

29 VІІ.3.  

м. Ярема – водосливът на двата начални 
потока на Ярловска река (15 мин.) – вр. 
Голям Кечек (55 мин.) – понижението 
между вр. Белчева скала и вр. Котаро (1 
ч. 25 мин.) – ВУСБ “Проф. Ив. 6,3 

3 ч. 600 (и) 
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35 

Стайков” (3 ч.) 

30 VІІ.4. 
м. Ярема – пътят за с. Плана (55 мин.) – 
м. Брезите (1 ч. 20 мин.) – с. Железница 
(1 ч. 35 мин.) 5,0 

1 ч. 35 
мин. 

30 (и); 
310 (с) 

  

31 

С
. Я

РЛ
О

В
О

 

VІІІ.1. 

с. Ярлово – вр. Погледец (30 мин.) – вр. 
Войчинов рид (2 ч. 20 мин.) – вр. Сива 
грамада (2 ч. 45 мин.) – вр. Скопарник 
(4 ч. 10 мин.) – Черни връх (5 ч. 10 
мин.) 12,8 

5 ч. 10 
мин. 1340 (и) 

  

32 VІІІ.2.  

с. Ярлово – р. Чегарица (25 мин.) – м. 
Шаламанови егреци (1 ч. 25 мин.) – м. 
Тошови егреци (2 ч.) – Гръчка река (2 ч. 
10 мин.) – м. Ярема (2 ч. 50 мин.) 8,4 

2 ч. 50 
мин. 300 (и) 

  

33 VІІІ.3.  

с. Ярлово – седловината Бука преслап 
(1ч.) – водосливът на р. Добри дол с р. 
Клисурата (2ч.45мин.) – махала 
“Клисурата” на с. Горна Диканя 
(2ч.55мин.) 11,4 

2 ч. 55 
мин. 330 (с) 

  

34 

С
. Ч

У
Й

П
Е

Т
Л

О
В

О
 

ІХ.1. 
с. Чуйпетлово – м. Кайо (45 мин.) – м. 
Кокалови егреци (1 ч. 50 мин.) – с. 
Ярлово (2 ч. 35 мин.) 7,0 

2 ч. 35 
мин. 

265 (и); 
380 (с) 

  

35 ІХ.2.  
с. Чуйпетлово – з. Смильо (1 ч.) – м. 
Кокалови егреци (1 ч. 15 мин.) – с. 
Ярлово (2 ч.) 7,3 

2 ч. 100 (и); 
215(с) 

  

36 ІХ.3.  

с. Чуйпетлово – м. Кайо (45 мин.) – 
превала между вр. Войчинов рид и вр. 
Сива грамада (2 ч. 15 мин.) 
(Чупетловско вървище) 8,2 

2 ч. 15 
мин. 630 (и) 

  

37 ІХ.4.  

с. Чуйпетлово – м. Кайо (45 мин.) – 
Черно (Карачаирско) плато (3 ч.) – 
понижението между върховете Купена 
и Скопарник (3ч.20мин.) – вр. 
Скопарник (3 ч. 30 мин.) – Черни връх 
(4 ч. 30 мин.) 9,4 

4 ч. 30 
мин. 1040 (и) Голяма част 

съвпада с 
маршрут Т.1 

38 ІХ.5.  

с. Чуйпетлово – м. Кайо (45 мин.) – м. 
Смильо (1 ч. 25 мин.) – м. Ушек (2 ч. 25 
мин.) – седловината Бука преслап (2 ч. 
55 мин.) 13,1 

2 ч. 55 
мин. 

100 (и); 
210 (с) 

  

39 ІХ.6.  
с. Чуйпетлово – м. Меча чешма (1 ч.) – 
м. Накев камък (2 ч.) – х. „Селимица” (3 
ч.) – х. „Острица” (4 ч.) 

12 4 ч. 450 (и); 
175 (с) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.2 
(зелен) 

40 

С
. Б

О
С

Н
Е

К
 

Х.1.  
с. Боснек – м. Живата вода (1 ч. 20 мин.) 
– вр. Асланов рид (2 ч. 20 мин.) – с. 
Чуйпетлово (2 ч. 50 мин.) 10,6 

2 ч. 50 
мин. 

620 (и); 
230 (с) 

  

41 Х.2. с. Боснек – с. Горна Диканя (2 ч.) 
6,2 

2 ч. 100 (и); 
200 (с)   

42 С
. 

К
Л

А
Д

Н
И

Ц
А

 

ХІ.1.  с. Кладница – х. „Селимица” (40 мин.) 5,5 40 мин. 305 (и) Изцяло съвпада 
с маршрут Т.11 
(червен) 
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36 

43 ХІ.2.  с. Кладница – м. Три кладенци (3 ч. ) – 
Черни връх (4 ч.) 9 4 ч. 1290 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.11 
(червен) и 
частично с Т.3 
(син) 

44 ХІ.3.  
с. Кладница – Владайска река ( 
водохващането ) (3 ч. 15 мин.) – с. 
Владая (4 ч.) 11,8 

4 ч. 175 (и); 
300 (с) 

  

45 

С
. Р

У
Д

А
РЦ

И
 

ХІІ.1.  с. Рударци – х. „Острца” (3 ч.) 5,3 3 ч. 756 (и) 

  

46 

С
. В

Л
А

Д
А

Я
 

ХІV.1.  с. Владая – м. Златни мостове (1 ч. 30 
мин) 4 1 ч. 30 

мин. 560 (и) Изцяло съвпада 
с маршрут Т.3 
(син) 

47 ХІV.2.  с. Владая – кариерите – х. „Селимица” 
(3 ч. 15 мин.) 7,9 

3 ч. 15 
мин. 90 (с) 

  

48 ХІV.3.  с. Владая – х. „Острица” (2 ч. 40 мин.) 
6,1 

2 ч. 40 
мин. 811 (и) 

  

49 ХІV.4.  
с. Владая – п.д. „Композиторите”(2 ч.) – 
м. Фонфон - х. Панчо Томов (2 ч. 20 
мин.) 4,9 

2 ч. 20 
мин. 675 (и) 

  

50 ХІV.5.  с. Владая – екостационар „Белите 
брези” (1 ч. 30 мин.) 2,6 

1 ч. 30 
мин. 495 (и) 

  
51 ХІV.6.  с. Владая – м. Св. Иван Рилски (40 мин.) 1,7 40 мин. 90 (и)   

52 

М
. З

Л
А

Т
Н

И
 М

О
С

Т
О

В
Е

 

ХV.1.  м. Златни мостове – х. „Кумата” (50 
мин.) 2,1 50 мин. 375 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.3 
(син) 

53 ХV.2.  х. „Кумата” – Черни връх (2 ч.) 5,6 2 ч. 566 (и) 
Изцяло съвпада 
с маршрут Т.3 
(син) 

54 ХV.3. 
м. Златни мостове – п. д. „Трендафила” 
– п. д. на Адвокатите – п. д. „Рудничар” 
– х. „Острица” 

3,6 1 ч. 15 
мин. 246 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.2 
(зелен) 

55 ХV.4.  
м. Златни мостове – х. „Еделвайс”(1 ч.) 
– п. д. „Звездица”(1 ч. 10 мин.) – м. 
Конярника (1 ч. 40 мин.) 4,5 

1 ч. 40 
мин. 410 (и) 

  

56 ХV.5. 
м. Златни мостове – м. Ветровала (20 
мин.) – м. Офелиите (30 мин.) – х. 
„Кумата” (1 ч. 30 мин.) 3,3 

1 ч. 30 
мин. 335 (и) 

  

57 ХV.6.  м. Златни мостове – п.д. „Бор” 
2,1 

50 мин. 255 (и) 
  

58 ХV.7. м. Златни мостове – х. „Септември”  1,2 25 мин. 135 (и)   
59 

ХV.8. 
 м. Златни мостове – вр. Копитото 3,0 50 мин. 40 (с)   

60 м. Златни мостове – хотел-ресторант 
„Копитото”   1 ч. 60 (с) 

  

61 

Н
О

П
 

ХVІ.1.  

Р. Владайска – м. Бялата вода (1 ч. 15 
мин.) – кв. Бояна (2 ч. 15 мин.) – р. 
Драгалевска (4 ч. 05 мин.) – Старата 
река (5 ч. 25 мин.) – р. Янчовска (6 ч. 25 
мин.) – р. Бистришка (6 ч. 55 мин.) – р. 
Железнишка (8 ч .25 мин.) – м. 30,4 

9 ч. 05 
мин. 

500 (и); 
200 (с) 
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Брезовица (9 ч. 05 мин.). 

62 

С
О

П
 

ХVІ.2.  
м. Златни мостове – х. „Момина скала” 
(40 мин.) – м. Бай Кръстьо (2 ч. 25 мин.) 
– м. Долен Каркъм (4 ч. 20 мин.) 14,1 

4 ч. 20 
мин.  

385 (и); 
135 (с) 

  

63 

В
О

П
 

ХVІ.3.  

х. „Острица” – х. „Еделвайс” (30 мин.) – 
х. „Кумата” (1 ч. 10 мин.) – х. „Боерица” 
(1 ч. 20 мин.) – п.д.”Бор” (1 ч. 55 мин.) – 
х. „Алеко” (3 ч. 35 мин.) – ВУСБ “Проф. 
Ив. Стайков” (5 ч. 15 мин.). 17,1 

5 ч. 15 
мин. 

430 (и); 
270 (с) 

  

64 

Д
И
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К

Т
Н
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Х
 

ХVІІ.1.  Голи връх – Черни връх 

4,7 

1 ч. 30 
мин. 450 (и) 

  

65 ХVІІ.2.  вр. Малък Резен – Черни връх 
1,5 

30 мин. 120 (и) 
  

 

Основни, за туристическите преходи пунктове (входно/изходни): 

 Квартал Княжево (І) 

Княжево е един от най-често използваните изходни пунктове към Витоша. Кварталът е 
разположен в най-ниските склонове на Северния дял на планината. Средната му н.в. е 700 метра.  

Княжево е известно със своите термални минерални извори. Петте минерални извора се 
намират в центъра на квартала - на десния бряг на Владайска река. Температурата на водата им 
варира от 23 до 37.5°С. 

От Княжево може да се достигне до всяка точка на парка (много местности, хижи и 
почивни домове). 

 Кв. Бояна (ІI) 

Кв. Бояна (750 м н.в.) е разположен на двата бряга на Боянска река, на 7,5 км югозападно 
от София. 

В Бояна има добре изградена инфраструктура. Кварталът е свързан и с първите дейности 
по електрификацията и водоснабдяването на София. Още през 1908 г. е изграден Боянският 
водопровод, който работи и до днес. Боянската църква “Св. Пантелеймон и Св. Никола” е 
включена в листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Кварталът е един от 
главните изходни пунктове към Витоша. Свързва се със София чрез автобусни линии № 63, 64 и 
107. През Бояна преминават и автобусите за м. „Златни мостове” и Копитото.  

От кв. Бояна може да се достигне до всяка точка на парка (много местности, хижи и 
почивни домове, КО и др.). 
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 Кв. Драгалевци (ІІІ) 

Разположен е на 750 м н. в. върху големия наносен конус на Драгалевска река.  

Драгалевци има добре изградена инфраструктура. Над него по двата бряга на 
Драгалевска река е създаден парк. Там е долната станция на п.в.л. “Драгалевци - Бай Кръстьо”. 
През Драгалевци минава и асфалтираният път за х. „Алеко” с отклонение за Драгалевския 
манастир. 

От кв. Драгалевци започват едни от най – популярните туристически маршрути, чрез 
които може да се достигне до всяка точка в парка (много местности, хижи и почивни домове, КО 
и др.). 

 Кв. Симеоново (ІV) 

Разположен на 790 м н.в. в източното подножие на Витоша. В източния му край се 
намира църквата „Св. Архангел Михаил”, построена на мястото на едноименния манастир. Зад 
сегашната църква има останки от крепост, наричана от местното население “Калето”. 
Манастирът бил разрушен заедно с разрушаването на “Калето”. 

Интерес представлявал минералният извор в м. „Банището”, който отдавна не 
съществува. 

През кв. Симеоново тече Старата река. Свързан е със София чрез автобуси № 67 (от 
Семинарията) и № 98 (от кв. Хладилника). От Симеоново започват туристическите пътеки за: х. 
„Алеко”, г.д. ”Брезовица”, НОП, м. „Дудов преслап” и др. На североизток от квартала е 
началната станция на кабинковата п.в.л. “Симеоново - х. „Алекo”. 

 с. Бистрица (V) 

Бистрица е село в район Панчарево на Столична община. Разположено е в северната част 
на Бистришко - Железнишката котловина на 900 м н.в. при водослива на двете витошки реки - 
Янчовска и Бистришка. 

Бистрица е едно от най-старите и най-големи витошки села. В Бистрица и нейните 
околности се намират три от манастирите на “Витошка Мала Света гора”: “Св. св. Йоаким и 
Анна”, “Св. Петка” и “Св. Георги Победоносец”. На мястото на последния, сринат до основи при 
турското нашествие, е имало малка приземна църква, преустроена през 1883 г. в днешната цъква 
“Св. Георги Победоносец”. Манастирът е бил центърът (Лаврата) на комплекса “Витошка Мала 
Света гора”. Селището е известно още и с шопските обичаи и традиции. От 2005 г. световно 
известният фолклорен ансамбъл „Бистришките баби” е включен в Списъка на шедьоврите на 
нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.  

Бистрица е свързана със столицата и с селищата около нея с редовни автобусни линии. 
Автобуси № 68, 69 и 70 тръгват от кв. Дървеница, а № 98 - от кв. Хладилника. Селото е изходен 
пункт за високите части на Витоша - х. „Алеко” и Черни връх. 

 с. Железница (VІ) 
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Железница (1000 м н.в.) е село от район “Панчарево” на Столична община. Разположено 
е южно от Бистришко - Железнишката котловина, в долинно уширение на Железнишка река. 
Намира се на 22 км от София и на 7 км от с. Бистрица. През с. Железница минава пътят София - 
Самоков (през м. „Ярема”). 

Сегашната църква “Св. Богородица”, строена през първите години след 
Освобождението, е изградена на мястото на съществувалият някога Железнишки манастир. В 
миналото Железнишка река е движела множество воденици и тепавици (една от тях работи и 
сега). На 1,5 км под селото се намират Железнишките минерални извори. До тях води 
асфалтиран път. Редовни автобусни линии го свързват със столицата. Автобуси № 69 и 70 
тръгват от кв. Дървеница, а № 98 - от кв. Хладилника. Освен тях, през Железница преминават и 
извънградските автобуси за Ярлово и Клисура. Железница е важен изходен пункт към много 
туристически обекти в източните дялове на Витоша. Оттук тръгват пътеките за: ВУСБ “Проф. 
Ив. Стайков” (х. „Физкултурник”), м. „Казана” (по Железнишка река), вр. Белчева скала и вр. 
Купена, м. „Ярема” (по долината на Куртова река) и др. 

 м. „Ярема” (VІІ) 

„Ярема” е широка билна заравненост на границата между водосборните басейни на 
реките Егуля и Палакария. Намира се на 6 км югозападно от с. Железница, на 28 км от София и 
на 1280 м н.в. Разположена е от двете страни на най-високата отсечка от асфалтирания път 
София - Самоков, минаващ през с. Ковачевци и Белчински бани. Районът се развива преди 
всичко като вилна зона. В североизточния му край протича Ярловска река, където в близост до 
пресечната й точка с пътя е едноименното ханче. Някои автори неясно и неточно определят м. 
„Ярема” като граница между Витоша и Плана, а всъщност наименованието е свързано с 
интересен епизод от историята на местността. Транспортните връзки за м. Ярема се 
осъществяват от автобусите от София (кв. Дървеница) за с. Ярлово и с. Клисура. Ярема е изходен 
пункт за: вр. Лашова могила и понижението между вр. Сива грамада и вр. Войчинов рид, вр. 
Градище, вр. Белчева скала, м. „Казана” и ВУСБ “Проф. Ив. Стайков” (х. „Физкултурник”), 
Черни връх, с. Ярлово и др. 

 с. Ярлово (VІІІ) 

Разположено е в южните склонове на Витоша, на двата бряга на р. Палакария, в 
северната част на Самоковското поле и на 950 м н.в. Ярлово е кметство към община Самоков и 
отстои на 41 км от София, на 6 км от с. Ковачевци и на 30 км от Самоков. Със златодобив се 
препитавали много семейства, които извличали благородния метал от р. Палакария. Църквата в 
селото се казва “Св. Неделя” и е строена в периода 1891-1906 г. на мястото на стара. 

До Ярлово има автобуси от София и Самоков. От селото могат да се предприемат 
туристически излети до много обекти в южна Витоша и Верила: с. Чуйпетлово, седловината 
„Бука преслап” с продължение към Верила, м. „Ярема”, вр. Скопарник и Черни връх и др.  

Ярлово се посещава рядко, тъй като липсва леглова база, а транспортните връзки са 
незадоволителни. 
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 с. Чуйпетлово (ІХ) 

Чуйпетлово (1250 м н.в.) е разположено на двата бряга на р. Струма на около 2,5 км под 
водослива на двата й начални потока - р. Купенска и р. Върла. Селото е на 27,5 км от гр. Перник 
и на 7,5 км от с. Боснек. Свързано е с Перник с асфалтиран път. 

През 1900 г. в Чуйпетлово имало 60 къщи с 404 жители, през 1920 г. - 40 къщи с 236 
жители. Днес тук живеят само около тридесет възрастни хора. Интерес представлява строената 
през 1860 г. църква “Св. Параскева”. Сега в този важен за южната част на Витоша туристически 
пункт няма леглова база. Селото е свързано с Перник с автобусен транспорт. 

Чуйпетлово е отправна точка за много туристически преходи в южните части на Витоша: 
към с. Боснек, м. „Живата вода”, р. Матница и х. „Селимица”, м. „Кайо”, вр. Ярловски Купен и 
Черни връх, с. Ярлово, м. „Ярема” и др. Боснешкият карстов район е разположен между селата 
Чуйпетлово и Боснек. Той е истински рай за спелеолозите. 

 с. Боснек (Х) 

Село Боснек е кметство към община Перник. Разположено е в долинно уширение на р. 
Струма при водослива с десния й приток р. Добри дол (Криволица). Асфалтирано шосе свързва 
Боснек с Перник (20 км) и с Чуйпетлово (7.5 км). 

Селото е застроено върху старо градище. Значителна по размери е късноантичната 
крепост, чиито руини са близо до центъра. Голям интерес представлява и тракийската крепост. 
При сондажите, направени през 1980 г. е открита крепостна стена, която се очертава като плътен 
скалист вал с елипсовидна форма. Градена е от суха зидария с дебелина 1.5 - 2 м. В северната й 
част са открити три кули. Каменните стени на една от тях са се запазили на височина до 1.5 м, а 
единственият й вход е широк 0.9 м. В центъра на кулата e имало светилище, свързано с култа 
към слънцето. Боснешката крепост е характерна за ранноелинистичната епоха. В околностите на 
селото има и други градища - Мало и Голямо градище в м. „Караджийн преслап” и градището в 
близост до вр. Петрус. 

На север и северозапад от с. Боснек е Боснешкият карстов район. 

В миналото е имало два извора, каптирани в Горната чешма (с 16 чучура) и Долната 
чешма (с 12 чучура). Сега водите им служат за водоснабдяване на селото. Западно от Боснек и 
непосредствено над шосето за гр. Перник има вековен дъб - природна забележителност. От 
селото тръгват туристически маршрути в много посоки: на юг, по долината на р. Клисурата 
(Суха), минава черен път за с. Горна Диканя; на югоизток друг стар път води към северното 
подножие на вр. Петрус и м. „Смильо”; на север, по долината на р. Добри дол, е природният 
феномен “Живата вода”, а на северозапад - Попов извор (на левия бряг на р. Струма). Боснек има 
автобусни връзки със с. Чуйпетлово и гр. Перник, но поради липса на леглова база и усложнени 
транспортни връзки селото се посещава рядко. 

 с. Кладница (ХІ) 

Село Кладница е кметство към Пернишка община. Разположено е в западните склонове 
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на Витоша, на двата бряга на Кладнишка река. Средната му н.в. е 1000 м. 

Трикилометров автомобилен път свързва с. Кладница с х. „Селимица”. Непосредствено 
под селото започва нископланинската обиколна пътека, която оттук до Владайска река минава по 
канала, отвеждащ водите на реката до язовир „Студена”. Селото е на 16 км източно от Перник и 
на 22 км югозападно от София. 

До Кладница има постоянна автобусна линия от Перник, а маршрутно такси 
осъществява връзките със София. 

По автомобилния път, успореден на Кладнишка река, може да се отиде до язовир 
„Студена”. Разстоянието от селото до язовира е около 5 км и се изминава пеша за малко повече 
от час. Движението е приятно, тъй като тук рядко минават автомобили и придвижването е 
покрай сенчести дървета по брега на реката. 

с. Рударци (ХІІ) 

Рударци е разположено в западните склонове на Витоша, на 880 м н.в., на 14 км 
югоизточно от Перник, по двата бряга на р. Рударщица. Селото е кметство към Пернишка 
община. На територията му, в м. „Църквището”, има отломки от средновековен  некропол. 

Сега с. Рударци се развива като курортно селище. Предпоставки за това са близостта на 
планината, чистият въздух и минералните води. В центъра на селото е изграден модерен спортен 
и балнеоложки комплекс. Минералният плаж с трите открити и един закрит плувни басейни 
предлагат отлични условия за отдих, спорт и за лечение с минерална вода. Температурата на 
водата е около 29°С, тя е нискоминерализирана, радиоактивна, хидроксикарбонатна, 
сулфатнонатриева. Подходяща е не само за къпане, но и за пиене. Характерно за нея е, че е най-
силно радиоактивната от всички минерални води в софийската котловина и в подножието на 
Витоша. 

Към спортния комплекс има футболен стадион със съблекални и база за настаняване, 
игрища за баскетбол, волейбол и тенис на корт. 

Селото е свързано с Перник с редовна автобусна линия, а със столицата - с маршрутно 
такси № 22. 

 с. Мърчаево (ХІІІ) 

Село Мърчаево е най-крайното селище в югозападната част на Софийска област. От 
1987 год. то е кметство в община Витоша на гр. София. Мърчаево (870 м н.в.) се състои от 
няколко махали. Част от тях са разположени в най-ниските западни склонове на Витоша. Селото 
е на 4 км от кв. Владая. Оттук минава автомобилният път за селата Рударци, Кладница, 
Драгичево и ж.п. гара Драгичево. 

 Забележителни тук са манастирът “Света Троица” (на 15 мин. пеша от крайната 
спирка на автобус № 59) и църквата “Св. Георги”, в която по време на бомбардировките над 
София през Втората световна война е живял основателят на Бялото братство Петър Дънов. 
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От София до Мърчаево може да се стигне с автобус № 59, а от кв. Княжево - с 
маршрутно такси № 22. 

 с. Владая (ХІV) 

Село Владая е разположено в северозападните поли на Витоша, на двата бряга на 
Владайска река. Покрай Владая минава международният път Е-79 от Видин през София за 
Кулата и ж.п. линията София - Кулата - Атина. Северно и северозападно от селото се намира 
Владайският проход (860 м н.в.), който отделя Витоша от Люлин планина. Той е вододел между 
реките Струма (Беломорски басейн) и Искър (Черноморски басейн). 

Преди малко повече от век жителите на Владая са били около 500. Много софийски 
семейства са летували тук. Мястото е било предпочитано от Алеко Константинов, Иван Вазов, 
проф. Иван Шишманов, а през 1886 г. за известно време във Владая е живяла украинската 
поетеса Леся Украинка. За последните 2 - 3 десетилетия броят на жителите на селото се е 
увеличил до около 5 хиляди. 

Владая е един от предпочитаните изходни пунктове към м. „Златни мостове”, към 
хижите „Селимица”, „Острица”, „Еделвайс”, м. „Фонфон”, почивните домове на Композиторите 
и на Радиото, към „Звездица”, „Белите брези” и хотел „Тихия кът”. 

 м. „Златни мостове” (ХV) 

„Златни мостове” са може би най-посещаваната местност на Витоша. Още преди Втората 
световна война, когато не е имало път от София до тук, любителите на планината, с раници на 
гръб, идвали през почивните си дни по малките пътечки от Княжево, Бояна и Владая, за да се 
насладят на красивата природата. Днес м.„Златни мостове” (на 12 км от Бояна) е свързана със 
столицата с автомобилен път. 

Местността „Златни мостове” (1390 м н.в.) се намира в средното течение на Владайска 
река, на границата между Северен (Каменделски) и Северозападен (Селимишки) дялове на 
Витоша. Впечатляващи са огромните овални каменни блокове от сиенит (морени) по широкото 
корито на реката. Те изцяло покриват водното течение, за наличието на което човек само се 
досеща по приглушения тътен. Повечето морени, са покрити с жълтеникави лишеи, които, 
огрети от слънцето, придобиват златист цвят. Това е едно от обясненията за наименованието на 
местността. Други свързват името с наличието на златоносен пясък в реката, което също е факт. 
Местността впечатлява и с огромните смърчови дървета, вековния бук и красивите брезички. 

Павиран автомобилен път свързва м. „Златни мостове” с п. д. „Бор” (5.2 км). Той минава 
покрай хижите „Момина скала”, „Тинтява”, п.д. „Родина” и (с отклонение от 300 м) покрай п.д. 
„Средец”. 

Местността е свързана с автомобилен път и с хижите „Планинарска песен”, „Боерица” и 
„Кумата”. В м. „Офелиите” от пътя има отклонение за почивните домове на МНО и на МЗГ. В 
близост до временната постройка на ПСС има отклонение вдясно към: п. д. „Трендафила” (2 км), 
п. д. „Рудничар” и х. „Острица” (3 км), х. „Еделвайс”(3 км) и п. д. „Звездица”(3.5 км). 
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Много са туристическите пътеки в тази част на планината: към връх Копитото, към 
хижите „Момина скала” и „Септември”, към п. д. „Бор” и оттам, през платото - към х. „Алеко”, 
към хижите „Кумата”, „Острица” и „Селимица”. 

„Златни мостове” е един от най-често използваните изходни пунктове към Черни връх 
(разстоянието е с дължина 8.5 км, което се преодолява за около 2 ч.30 мин., като се минава през 
х. „Кумата”, м. „Конярника” и заслон Самара). 

До „Златни мостове” може да се стигне: по пешеходна пътека от кв. Княжево (2 ч. 30 
мин.); от кв. Владая по долината на Владайската река (1ч. 30 мин.); от кв. Бояна по автомобилния 
път (12 км). 

Системата от туристически маршрути, пътеки, камионни пътища и шосета в парка дава 
практически неограничени възможности на туриста сам да планува своите преходи от различни 
комбинации. На всички изходни пунктове има поставени информационни табла. При по - голяма 
част от маршрутите един от авторите е определил времето от точка до точка, което 
ориентировъчно помага при планирането на туристите и за евентуално им комбиниране.  
 

В границите на парка са изградени няколко маршрута с силно изразена тематична 
насоченост. Обезпечени са с множество информационни табла, които всеки предварително може 
да намери сайта на парка,  като и да си свали маршрутите за GPS и друга информация за 
плануване на преход. 

 
табл. №8 
Тематични маршрути. 

№ Тематичен 
маршрут код описание / информация 

1 2 3 4 

1 Пътека “Сила и 
живот” Т.1  

Началото на маршрута е при Симеоновски езера, като стига до м. 
Железни врата близо до м. Бай Кръстьо. Дължината на тематичния 
маршрут е близо 4 километра. Пътеката е маркирана с 40 броя дървени 
табели с мисли на Петър Дънов за природата. Обособени са кътове за 
отдих  с общо 7 броя пейки с маси „Витошки тип“ и 10 броя 
информационни табла. 

2 Алея на 
билките Т.2  

Началото на маршрута е при Княжевска гора, като минава през м. Бялата 
вода, Златни мостове и завършва при хижа “Момина скала”. Преходът 
продължава около 2 часа. Пътеката е маркирана с 40 броя дървени 
табели с мисли на Петър Димков за природата. Обособени са кътове за 
отдих  с общо 7 броя пейки с маси „Витошки тип“ и 10 броя 
информационни табла. На тях е дадена подробна информация за 
лечебните растения на Витоша, както и начините и нормите за бране на 
билки за лични нужди. Дадена е и информация за Еньовден. 
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3 
Алея на 
Боснешкия 
карст 

Т.3 

Изградена е през 2008 година. Дължината й е 10 км и представлява 
кръгов маршрут. Алеята започва от покрайнините на с. Боснек, изкачва 
се на север, срещу течението на река Добри дол – десен приток на река 
Струма, продължава на запад, а после на юг и завършва отново в с. 
Боснек. По пътя се откриват красиви гледки към южните склонове на 
Витоша. По протежението й са поставени 10 информационни табла, 
които запознават туристите с природното и културно богатство на 
района, както и със специфичните природни местообитания на 
Боснешкия карстов район. 

4 Ботаническа 
алея за незрящи Т.4 

Разположена е в местността Дендрариума. Дължината ѝ е 610 метра, а 
представените растителни видове са 26 на брой, като за всеки един от 
тях е дадено описание и на брайлово писмо. Достъпността и близостта 
до София, езерата, детските съоръжения за игра – люлки, пързалки, 
наблюдателни кули и мостчета привличат много туристи не само през 
почивните дни. 

5 
Торфищна 
информационна 
алея 

Т.5 

Изградена е в местността Офелиите, на около 1 км от м. Ветровала. Тук 
посетителите научават за значението на торфищата и мочурите в парка 
като вододайни зони и като важен източник на суровини за 
промишлеността и медицината. Алеята е създадена, тъй като на 
територията на Природен парк „Витоша“ е резерватът „Торфено 
бранище“, който опазва най-значителния за България комплекс от 
високопланински торфища. Торфът има изключителни водозадържащи 
свойства и достига на места дебелина до 2 метра. Дебелината му 
нараства с по около 1 мм годишно, което означава, че формирането му 
на Витоша е започнало преди близо 2000 години. 

6 

Спортно – 
информационна 
алея за хора с 
увреждания на 
опорно-
двигателния 
апарат 

Т.6 

Пътеката е изградена в близост до хижа „Иглика“, на около километър 
от м. Дендрариума. Представлява кръгов маршрут с дължина 285 метра. 
Богато илюстрирани табла дават информация за биологичното 
разнообразие и културно – историческото наследство в ПП „Витоша“ и 
парковете в България. Текстовете са написани и на брайлово писмо. Тук 
идват много хора, тъй като има забавления за всички – люлки за децата, 
заслони и пейки за възрастните, а най-големите спортисти често си 
организират състезания по футбол на поляната в средата. 

 

Градски транспорт, обслужващ и нуждите на туристите до основни входно / изходни 
пунктове. 

В сайтовете на ПП „Витоша” и "Център за градска мобилност" ЕАД, може да се намери 
актуална информация, свързана с транспорта в границите на парка. 
 
табл. №9 
Линии на градския транспорт. 

Автобусна 
линия Пояснение Маршрут на линията 

1 2 3 

59 през с. Владя до с. 
Марчево 

 АВТОСТАНЦИЯ КНЯЖЕВО; УЛ. СИНЯТА СКАЛА; УЛ. ВЛАДАЙСКО 
ВЪСТАНИЕ; УЛ. 10-ТИ КИЛОМЕТЪР; УЛ. МАЛА КОРИЯ; КЪМПИНГ ЧЕРНИЯ 
КОС; НАЧАЛО С. ВЛАДАЯ; УЛ. ПРОЛЕТ; КМЕТСТВО ВЛАДАЯ; УЛ. КИТЕН; 
УЛ. ЛЕСКОВЕЦ; СЕЛИМИЦА; НАЧАЛО С. МЪРЧАЕВО; МЕСТНОСТ ЕЛИТЕ; 
152-РО ОУ; УЛ. КАЛО; КМЕТСТВО МЪРЧАЕВО; УЛ. 19; ТОЛУМСКА МАХАЛА - 
ПО ЖЕЛАНИЕ; С. МЪРЧАЕВО-ТОЛУМСКА МАХАЛА 
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63 

до сп. "Бялата 
чешма" в кв. 

Бояна. В 
почивните и 

празнични дни до 
Златните мостове 

 БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ; Ж.К. КРАСНО СЕЛО; БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН; УЛ. Т. 
КАБЛЕШКОВ; УЛ. ВИХРЕН; ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ; Ж.К. БЪКСТОН; 
НИМ; ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА; РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА; КВ. БОЯНА; 
СКИОРКАТА; УЛ. БАЕВИЦА; УЛ. АКАЦИЯ; В.З. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ; УЛ. МЕЧА 
ПОЛЯНА; Ж.К. МАГНОЛИЯ-ПО ЖЕЛАНИЕ; УЛ. СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТ; УЛ. 
БЯЛАТА ЧЕШМА 

64 През Драгалевци 
и Бояна 

 ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА; БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ; ПЛ. РУЧЕЙ; БУЛ. ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ; УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ; Ж.к. Бокар; КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ; 
ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА; РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА; КВ. БОЯНА; СКИОРКАТА; 
УЛ. БАЙКАЛ; БОЯНСКО ХАНЧЕ; УЛ. БРЕЗИТЕ; В.З. КВ. БОЯНА; УЛ. РАДЕЦКИ; 
ФОХАР АД; ДЕТСКИ ДОМ КИНОЦЕНТЪР; КИНОЦЕНТЪР БОЯНА; В.З. 
КИНОЦЕНТЪР; УЛ. 5; УЛ. 10; УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА; КВ. ДРАГАЛЕВЦИ; 
ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ; Ж.к.Водолей; ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ; КВ. 
КРЪСТОВА ВАДА; УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ; Ул. Филип Кутев; КВ. 
ХЛАДИЛНИКА; АВТОСТАНЦИЯ ХЛАДИЛНИКА 

66 
В почивните и 

празнични дни до 
х. Алеко 

  

67 до Симеоново 

СЕМИНАРИЯТА; Ул.Стоян Михайловски; ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА; РУСКО 
ПОСОЛСТВО; СТЦ ИНТЕРПРЕД; Ж.К. ДИАНАБАД; СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ; 
МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ; БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ; БЛ. 22 Ж.К. ДИАНАБАД; Ж.К. 
ДИАНАБАД; МОСТА КВ. ВИТОША; КВ. ВИТОША; СТУДЕНТСКИ ГРАД; 
ХОТЕЛ МАКСИ; ХОТЕЛ АМБАСАДОР; ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ; МОСТА НА 
СУХАТА РЕКА; УЛ. ЗЛАТЕН ВЕК; 64-ТО ОУ; КВ. СИМЕОНОВО 

69 до Бистрица и 
Железница 

ЦАРЕВА МАХАЛА; МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ; МАХАЛА ЧЕМЕРНИК; КРАЯ НА С. 
ЖЕЛЕЗНИЦА; УЛ. ВИТОША; КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА; АНЕВА ЧЕШМА; 
ЛИФТА ПО ЖЕЛАНИЕ; АЛБЕНА; МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА; 
ЧЕШМАТА; КРАЯ С. БИСТРИЦА; СЕЛО БИСТРИЦА; НАЧАЛО С. БИСТРИЦА; 
МИНАТА; БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ; УЛ. 12; УЛ. 44; В.з. Бункера - 
по желание; В.З. БУНКЕРА; ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ; МОСТА НА 
БАНИШКА РЕКА; В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА; ХАНЧЕТО; НЦ ПО 
РАДИОБИОЛОГИЯ; УЛ. 9; КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА; СК НА НСА; Ж.К. 
ДЪРВЕНИЦА; ЛТУ; ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ; СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ 

70 
до Бистрица, 
Железница и 

Плана 

 СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ; МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ; БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ; 
КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ; СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА; Ж.К. 
ДЪРВЕНИЦА; Ж.К. ДЪРВЕНИЦА; СК НА НСА; КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА; УЛ. 
9; НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ; ХАНЧЕТО; В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА; МОСТА 
НА БАНИШКА РЕКА; ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ; В.З.БУНКЕРА; В.з. 
Бункера - по желание; УЛ. 44; УЛ. 12; БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ; 
МИНАТА; НАЧАЛО С. БИСТРИЦА; СЕЛО БИСТРИЦА; КРАЯ С. БИСТРИЦА; 
ЧЕШМАТА; МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА; АЛБЕНА; ПО ЖЕЛАНИЕ; 
ЛИФТА; АНЕВА ЧЕШМА; СЕЛО ЖЕЛЕЗНИЦА; УЛ. ЛЮЛЯК; КРАЯ НА С. 
ЖЕЛЕЗНИЦА; МАХАЛА ЧЕМЕРНИК; МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ; ПО ЖЕЛАНИЕ; 
ЛАГЕРА; МАХАЛА ЕЛАТА; ПОПОВА МАХАЛА; КАНТОНА; НАЧАЛО С. 
ПЛАНА; РАЗКЛОНА ЗА С. ПЛАНА; ТУРМАЧКА МАХАЛА; СЕЛО ПЛАНА 

98 до Бистрица и 
Железница 

КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА; АНЕВА ЧЕШМА; ЛИФТА; ПО ЖЕЛАНИЕ; АЛБЕНА; 
МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА; ЧЕШМАТА; КРАЯ С. БИСТРИЦА; СЕЛО 
БИСТРИЦА; НАЧАЛО С. БИСТРИЦА; КАЛФИН ДОЛ; ХАЙДУШКИ ЧУКАР; 
ШУМАКО; УЛ. ЗЕЛЕН БОР; ПРОМИШЛЕНА ЗОНА; КВ. СИМЕОНОВО; 64-ТО 
ОУ; МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА; МОСТА НА СУХАТА РЕКА; В.З. 
СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ; УЛ. ГЕРЕНА; УЛ. ЛАГАДИНА; ГРОБИЩЕН ПАРК 
ДРАГАЛЕВЦИ; Ж.к.Водолей; ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ; КВ. КРЪСТОВА ВАДА; УЛ. 
АСЕН ЙОРДАНОВ; Ул. Филип Кутев; Кв. Хладилника; БУЛ. НИКОЛА 
ВАПЦАРОВ; УЛ. ЛЮБОТРЪН; КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ ЗОГРАФСКИ; 
ЕНЕРГОПРОЕКТ; УЛ. МИЛИН КАМЪК; СЕМИНАРИЯТА; СЕМИНАРИЯТА; 
ХОТЕЛ ХЕМУС 
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122 до Симеоновския 
лифт 

АВТОСТАНЦИЯ ХЛАДИЛНИКА; КП БЕНАКС; Бул. Черни връх-временна; 
Бул.Черни връх; УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ; КВ. КРЪСТОВА ВАДА; 
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ; РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО; ЛИФТА 
СИМЕОНОВО 

123 до Симеоновския 
лифт 

СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ; МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ; БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ; 
КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ; СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА; Ж.К. 
ДЪРВЕНИЦА; Ж.К. ДЪРВЕНИЦА 
 СК НА НСА; КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА; УЛ. 9; НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ; 
ХАНЧЕТО; В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА; ЛИФТА СИМЕОНОВО 

Трамвайна 
линия Пояснение Маршрут на линията 

5 до Княжево 

 КВ. КНЯЖЕВО; УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА; УЛ. ПЛАНИНЕЦ; БУЛ. НИКОЛА 
ПЕТКОВ; КВ. ПАВЛОВО; КВ. ОВЧА КУПЕЛ; Ж.К. БЪКСТОН; Ж.К. КРАСНО 
СЕЛО; УЛ. НИШАВА; Ж.К. ХИПОДРУМА; Ж.К. ЛАГЕРА; БУЛ. АКАД. ИВ. 
ГЕШОВ; МБАЛСМ ПИРОГОВ; ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК; ПЛ. МАКЕДОНИЯ; ПЛ. 
МАКЕДОНИЯ; СЪДЕБНА ПАЛАТА 

19 до Княжево 

ГАРА СОФИЯ СЕВЕР; МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ; КВ. ТРИЪГЪЛНИКА; НАДЛЕЗ 
НАДЕЖДА; УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР; УЛ. ПЛОВДИВ; УЛ. ЦАР СИМЕОН; 
МЕТРОСТАНЦИЯ К. ВЕЛИЧКОВ; БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ; ПАРК 
СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ; БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ; УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ; БУЛ. 
ВАРДАР; УЛ. ДОБРОТИЧ; Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА; БАЛКАНКАР АД; УЛ. 
ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН; УЛ. НАРОДНО ХОРО; НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ; КВ. 
ОВЧА КУПЕЛ; КВ. ПАВЛОВО; БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ; УЛ. ПЛАНИНЕЦ; УЛ. 
РАЙСКА ГРАДИНА; КВ. КНЯЖЕВО 

Забележка: Данните са от сайта на „Център за градска мобилност" ЕAД. 

Информационна обезпеченост.   
На територията на парка има поставени следните основни видове маркировки: пътна, 

туристическа, на ПСС, горска, на МОСВ/РИОСВ, на санитарно-охранните зони и др.  

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

На добре подбрани места са поставени входни информационни табла, общо 27 бр. Голяма 
част са подменени през 2014 г. с нов тип – дървена конструкция с покрив, пейка и информация. 
Те съдържат туристическа информация, карта, препоръки, забрани и контакти. Общото 
състояние на таблата е много добро. 

 
табл. №10 
Входни информационни табла. 

№ Местоположение Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 7 

1 с. Боснек в посока с. 
Чуйпетлово Дърво Отлично Самостоятелно 187212,24 4711426,67 

2 с. Боснек в посока м. 
Живата вода  Дърво Отлично С прилежащи 

елементи 186235,21 4712698,21 
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3 
до яз. Студена в посока 
ДЛС "Витошко - 
Студена" 

Дърво Отлично С прилежащи 
елементи 184839,32 4717526,24 

4 с. Кладница в посока р. 
Матница Дърво Отлично Самостоятелно 187145,40 4718409,15 

5 с. Кладница в посока м. 
Брезовица Дърво Отлично Самостоятелно 187235,43 4719487,23 

6 с. Ярлово в посока з. 
Шумнатица Смесен Задоволително Самостоятелно 192884,06 4708817,17 

7 с. Кладница в посока х. 
Селимица Дърво Отлично Самостоятелно 187471,59 4719925,99 

8 с. Кладница Дърво Отлично Самостоятелно 187234,36 4719468,48 

9 кв. Драгалевци в посока 
х. Алеко Дърво Задоволително Самостоятелно 196973,24 4725482,38 

10 
кв. Драгалевци в посока 
х. Алеко (до р-т 
Ривърсайд) 

ПВЦ Отлично Самостоятелно 197065,46 4725608,25 

11 
кв. Драгалевци  ( до 
Горски дом - 
Драгалевци) 

Дърво Отлично Самостоятелно 197305,85 4725514,54 

12 с. Владая при р. 
Владайска Дърво Отлично Самостоятелно 188473,74 4726278,92 

13 с. Мърчаево (на шосето) Дърво Задоволително Самостоятелно 186309,76 4724060,67 

14 с. Владая в посока 
кариерите и з. Пинко Дърво Задоволително Самостоятелно 188019,05 4725848,97 

15 с. Бистрица по Янчовска 
река посока х. Алеко Дърво Отлично Самостоятелно 199716,66 4721442,60 

16 
с. Бистрица по 
Бистришка река посока 
х. Алеко 

Дърво Отлично Самостоятелно 199929,99 4720007,29 

17 в.з. Ярема до ханче 
Ярема  Дърво Отлично Самостоятелно 198628,90 4712684,04 

18 Буките до в.з. Брезите Дърво Отлично Самостоятелно 200892,14 4714513,29 

19 
кв. Симеоново по 
Старата река в посока х. 
Алеко 

ПВЦ Задоволително С прилежащи 
елементи 199044,16 4724024,06 

20 кв. Бояна Дърво Отлично Самостоятелно 194167,12 4727840,32 

21 кв. Бояна в посока 
Златните мостове Дърво Отлично Самостоятелно 193684,73 4727859,07 

22 кв. Бояна Дърво Отлично Самостоятелно 193710,84 4727888,10 
23 кв. Бояна Дърво Отлично Самостоятелно 193707,73 4727848,17 

24 кв. Княжево Дърво Задоволително С прилежащи 
елементи 191859,05 4729542,67 

25 кв. Княжево Дърво Отлично Самостоятелно 191847,91 4729602,98 

26 с. Бистрица в м. Писан 
камък Дърво Отлично Самостоятелно 199474,17 4722349,83 

27 с. Ярлово в посока с. 
Чуйпетлово Дърво Отлично С прилежащи 

елементи 193583,67 4709660,50 

 

Общо информационно табло.  
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Поставени са над 260 бр. табла с насочваща или обща информация за парка, на подбрани 
места от дърво, ПВЦ или метал. Общото им състояние е задоволително с малки изключения, 
пострадали от вандализъм или от атмосферните условия.  

 
табл. №11 
Общо информационно табло. 

№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 

1 ПВЦ Отлично Общо информационно 191168,88 4716259,22 
2 ПВЦ Отлично Общо информационно 191314,81 4713845,98 
3 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 187403,42 4711848,97 
4 ПВЦ Отлично Общо информационно 186144,97 4711726,88 
5 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186120,30 4712413,72 
6 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186238,37 4712712,72 
7 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186217,58 4712713,14 
8 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186323,01 4712912,58 
9 ПВЦ Отлично Общо информационно 186400,97 4713094,23 
10 ПВЦ Задоволително Общо информационно 187004,86 4713909,20 
11 ПВЦ Отлично Общо информационно 187758,41 4714994,51 
12 ПВЦ Отлично Общо информационно 187663,40 4715732,57 
13 ПВЦ Отлично Общо информационно 185910,81 4712110,55 
14 ПВЦ Задоволително Общо информационно 185605,69 4712998,96 
15 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 185999,51 4713533,15 
16 ПВЦ Отлично Насочващо 188525,92 4717645,79 
17 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188526,58 4717648,96 
18 ПВЦ Отлично Общо информационно 188273,03 4717858,00 
19 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188296,42 4718259,10 
20 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188036,91 4718402,21 
21 ПВЦ Отлично Насочващо 187160,69 4718389,34 
22 ПВЦ Задоволително Общо информационно 187010,56 4718430,34 
23 Метал Отлично Общо информационно 187789,55 4719901,94 
24 Дърво Незадоволително Общо информационно 186967,99 4715331,06 
25 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186141,67 4711342,13 
26 Метал Отлично Общо информационно 186218,22 4712297,32 
27 Метал Отлично Общо информационно 186364,21 4712497,23 
28 ПВЦ Отлично Общо информационно 191265,34 4714345,48 
29 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188416,68 4720303,61 
30 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188405,33 4720327,00 
31 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188364,65 4720344,83 
32 Смесен Отлично Общо информационно 189068,55 4719522,98 
33 Метал Задоволително Общо информационно 197680,60 4710150,22 
34 Метал Задоволително Общо информационно 197479,37 4710223,54 
35 Метал Задоволително Общо информационно 198674,05 4711198,54 
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36 Дърво Задоволително Общо информационно 194533,11 4708336,04 
37 ПВЦ Задоволително Общо информационно 193607,81 4709590,07 
38 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191838,61 4711527,12 
39 Метал Задоволително Общо информационно 193360,69 4709108,58 
40 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190930,93 4709130,35 
41 ПВЦ Отлично Общо информационно 191202,94 4713192,79 
42 ПВЦ Отлично Общо информационно 191359,65 4713908,73 
43 Метал Задоволително Общо информационно 191353,77 4713868,26 
44 Метал Отлично Общо информационно 191721,42 4714515,50 
45 Метал Отлично Общо информационно 192371,31 4716171,92 
46 Метал Отлично Общо информационно 192155,14 4716310,92 
47 Метал Задоволително Общо информационно 191511,84 4716144,59 
48 Метал Отлично Общо информационно 192262,71 4715505,25 
49 ПВЦ Отлично Общо информационно 191873,17 4711637,50 
50 Метал Задоволително Общо информационно 191037,56 4723560,63 
51 ПВЦ Задоволително Насочващо 191544,18 4723841,59 
52 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 190630,56 4723977,54 
53 Метал Задоволително Насочващо 191378,23 4724406,75 
54 Метал Задоволително Общо информационно 191378,90 4724762,63 
55 Метал Задоволително Насочващо 191449,77 4724553,22 
56 Метал Задоволително Насочващо 191455,57 4724540,12 
57 Метал Задоволително Общо информационно 191477,32 4724425,61 
58 Метал Задоволително Насочващо 191519,62 4724295,59 
59 Метал Задоволително Насочващо 191477,84 4724284,18 
60 Метал Задоволително Насочващо 191494,66 4724285,44 
61 Метал Задоволително Общо информационно 191517,89 4724291,20 
62 Метал Задоволително Насочващо 191512,05 4724306,14 
63 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191385,43 4724774,30 
64 ПВЦ Отлично Общо информационно 191376,46 4724401,20 
65 ПВЦ Отлично Общо информационно 191343,12 4724430,73 
66 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191352,55 4724448,66 
67 ПВЦ Задоволително Насочващо 191396,22 4724746,97 
68 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191458,31 4724533,52 
69 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191479,16 4724411,77 
70 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191479,87 4724410,03 
71 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191484,77 4724402,77 
72 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191470,19 4724375,83 
73 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191489,65 4724296,32 
74 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191497,87 4724285,99 
75 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191512,12 4724286,45 
76 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191513,30 4724289,00 
77 Метал Задоволително Общо информационно 192444,59 4725846,09 
78 Метал Задоволително Насочващо 192470,74 4725897,28 
79 Метал Задоволително Общо информационно 192485,51 4725870,42 
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80 ПВЦ Отлично Общо информационно 192409,15 4725817,55 
81 Метал Задоволително Насочващо 190014,28 4727585,10 
82 Метал Задоволително Общо информационно 190061,26 4727582,56 
83 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190061,18 4727573,08 
84 ПВЦ Отлично Общо информационно 190036,57 4727553,07 
85 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191995,80 4727236,97 
86 Метал Отлично Общо информационно 196573,77 4725539,99 
87 Метал Задоволително Насочващо 196657,36 4725520,15 
88 Метал Задоволително Насочващо 196655,25 4725521,26 
89 Метал Отлично Насочващо 196607,98 4725524,50 
90 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196590,83 4725617,91 
91 Метал Задоволително Насочващо 196355,39 4725249,37 
92 Метал Задоволително Насочващо 196293,79 4725274,12 
93 Дърво Задоволително Общо информационно 196437,65 4725313,99 
94 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196334,46 4725266,55 
95 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196467,75 4725216,67 
96 Метал Задоволително Насочващо 196849,50 4725364,29 
97 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196847,84 4725357,04 
98 Метал Задоволително Насочващо 196673,26 4723302,81 
99 Метал Задоволително Насочващо 196630,60 4723407,60 

100 Метал Задоволително Насочващо 196591,53 4723436,93 
101 Метал Задоволително Общо информационно 196524,48 4723552,56 
102 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196727,73 4723270,81 
103 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196676,37 4723518,17 
104 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196981,85 4723443,55 
105 Метал Задоволително Насочващо 197434,85 4722147,19 
106 Метал Задоволително Насочващо 197448,12 4722128,40 
107 Метал Задоволително Насочващо 197302,72 4722408,49 
108 ПВЦ Задоволително Общо информационно 197383,25 4722369,59 
109 Метал Задоволително Насочващо 196837,99 4721406,30 
110 Метал Отлично Насочващо 196822,38 4721465,27 
111 Метал Задоволително Общо информационно 196073,20 4720924,60 
112 Метал Задоволително Общо информационно 196083,47 4720920,96 
113 Метал Задоволително Общо информационно 195582,27 4721386,13 
114 Дърво Задоволително Общо информационно 196080,52 4720921,81 
115 Дърво Незадоволително Общо информационно 195569,99 4721463,59 
116 Метал Задоволително Насочващо 196926,67 4725500,59 
117 Метал Задоволително Насочващо 196899,55 4725503,58 
118 Метал Задоволително Насочващо 196884,08 4725503,63 
119 Метал Задоволително Насочващо 196968,52 4725493,32 
120 Дърво Задоволително Общо информационно 196938,77 4725481,53 
121 Дърво Задоволително Насочващо 191879,10 4725375,65 
122 Метал Задоволително Общо информационно 197305,66 4725513,37 
123 ПВЦ Задоволително Насочващо 189995,10 4722539,10 
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124 Метал Задоволително Насочващо 189984,59 4722532,34 
125 Метал Задоволително Насочващо 189409,65 4722078,05 
126 ПВЦ Отлично Общо информационно 189419,02 4722075,83 
127 ПВЦ Задоволително Общо информационно 189335,13 4722016,87 
128 Метал Задоволително Насочващо 190069,41 4722456,91 
129 ПВЦ Отлично Общо информационно 190092,39 4722462,76 
130 Метал Отлично Насочващо 190658,08 4722011,90 
131 Метал Задоволително Насочващо 190640,33 4722009,13 
132 Метал Задоволително Насочващо 190673,47 4721990,76 
133 ПВЦ Отлично Общо информационно 190598,24 4721989,21 
134 Метал Задоволително Насочващо 190174,57 4722623,99 
135 Метал Задоволително Общо информационно 191349,76 4724410,91 
136 Дърво Отлично Общо информационно 191353,51 4724352,58 
137 Дърво Отлично Насочващо 191288,32 4724322,26 
138 Дърво Отлично Насочващо 191192,65 4724394,40 
139 Дърво Задоволително Общо информационно 196094,35 4721801,81 
140 Дърво Отлично Общо информационно 196203,33 4721642,11 
141 Дърво Отлично Общо информационно 192370,21 4722624,27 
142 Дърво Отлично Общо информационно 192342,70 4722598,92 
143 Дърво Отлично Общо информационно 192389,08 4722618,64 
144 Дърво Отлично Общо информационно 192393,77 4722624,68 
145 ПВЦ Задоволително Общо информационно 193191,52 4725132,34 
146 ПВЦ Отлично Общо информационно 190983,94 4723237,30 
147 ПВЦ Отлично Общо информационно 190985,96 4723236,54 
148 ПВЦ Отлично Общо информационно 191156,12 4723080,80 
149 ПВЦ Отлично Общо информационно 191157,09 4723079,26 
150 ПВЦ Отлично Общо информационно 191187,07 4723046,14 
151 ПВЦ Отлично Общо информационно 191170,25 4723105,08 
152 ПВЦ Отлично Общо информационно 191230,05 4723168,44 
153 ПВЦ Отлично Насочващо 191327,13 4723318,93 
154 ПВЦ Задоволително Насочващо 191287,34 4723270,57 
155 ПВЦ Отлично Общо информационно 191601,31 4723565,30 
156 Смесен Отлично Общо информационно 190467,68 4725767,71 
157 ПВЦ Отлично Насочващо 190479,96 4725739,23 
158 Дърво Отлично Общо информационно 190195,25 4726428,78 
159 ПВЦ Отлично Общо информационно 190499,39 4727325,22 
160 ПВЦ Отлично Общо информационно 190493,83 4727320,60 
161 Смесен Отлично Общо информационно 190491,60 4727313,65 
162 ПВЦ Отлично Общо информационно 190484,40 4727312,92 
163 ПВЦ Отлично Общо информационно 190477,82 4727319,50 
164 ПВЦ Отлично Общо информационно 190481,21 4727327,93 
165 Дърво Отлично Насочващо 190502,71 4727256,05 
166 ПВЦ Отлично Общо информационно 190802,83 4726439,09 
167 ПВЦ Отлично Общо информационно 190734,79 4726410,79 
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168 ПВЦ Отлично Общо информационно 190664,86 4726455,25 
169 ПВЦ Отлично Общо информационно 190659,73 4726424,12 
170 ПВЦ Отлично Общо информационно 190629,30 4726425,74 
171 ПВЦ Отлично Общо информационно 190846,55 4726544,81 
172 Метал Отлично Общо информационно 195777,12 4721079,73 
173 Метал Отлично Общо информационно 195673,75 4721161,23 
174 Дърво Задоволително Общо информационно 195726,98 4721219,48 
175 Дърво Отлично Общо информационно 195710,21 4721185,75 
176 Дърво Отлично Общо информационно 195712,60 4721169,39 
177 Дърво Отлично Общо информационно 195689,57 4721388,74 
178 ПВЦ Отлично Общо информационно 195694,15 4722119,29 
179 ПВЦ Отлично Насочващо 192486,80 4723249,01 
180 Дърво Отлично Общо информационно 192373,18 4722626,97 
181 Дърво Отлично Насочващо 192479,85 4723365,42 
182 ПВЦ Задоволително Насочващо 192611,75 4723440,40 
183 Метал Отлично Общо информационно 190819,02 4726412,81 
184 ПВЦ Отлично Общо информационно 190737,69 4725782,02 
185 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190573,95 4726472,57 
186 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190575,35 4726473,08 
187 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190631,11 4726521,18 
188 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190629,10 4726521,10 
189 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190675,98 4726529,14 
190 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190676,91 4726530,28 
191 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190544,94 4726543,69 
192 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190682,05 4726604,59 
193 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 190705,94 4726618,89 
194 ПВЦ Задоволително Общо информационно 197687,18 4717195,82 
195 ПВЦ Задоволително Общо информационно 198292,06 4716987,62 
196 Метал Задоволително Общо информационно 199467,99 4719962,19 
197 ПВЦ Отлично Общо информационно 188469,62 4726282,88 
198 ПВЦ Задоволително Насочващо 191105,47 4723942,41 
199 ПВЦ Задоволително Насочващо 190921,82 4723074,26 
200 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190689,81 4722794,56 
201 Дърво Незадоволително Общо информационно 190806,32 4724868,44 
202 Дърво Задоволително Общо информационно 190956,54 4724736,69 
203 Дърво Задоволително Общо информационно 191194,07 4724520,65 
204 Дърво Задоволително Общо информационно 192335,71 4722569,79 
205 ПВЦ Отлично Общо информационно 189313,78 4722001,74 
206 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190701,25 4723337,39 
207 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190794,44 4723289,88 
208 ПВЦ Отлично Общо информационно 191420,43 4724998,61 
209 ПВЦ Задоволително Насочващо 193114,33 4724979,13 
210 Метал Отлично Общо информационно 187961,26 4724359,50 
211 ПВЦ Задоволително Общо информационно 193393,92 4725257,34 
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212 ПВЦ Задоволително Насочващо 193010,87 4725355,99 
213 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191810,89 4725252,33 
214 ПВЦ Задоволително Общо информационно 192258,13 4725626,27 
215 ПВЦ Задоволително Общо информационно 192504,29 4725590,50 
216 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191315,10 4724941,20 
217 Метал Отлично Общо информационно 189364,97 4727176,95 
218 ПВЦ Отлично Насочващо 188874,24 4726471,99 
219 ПВЦ Отлично Общо информационно 188853,28 4726488,91 
220 ПВЦ Задоволително Насочващо 197528,87 4721159,54 
221 Смесен Задоволително Общо информационно 198058,58 4721264,61 
222 ПВЦ Отлично Общо информационно 199695,49 4721452,52 
223 Смесен Задоволително Общо информационно 196189,01 4720878,28 
224 Смесен Отлично Общо информационно 196279,54 4720746,58 
225 Смесен Незадоволително Общо информационно 196257,58 4720710,76 
226 Смесен Отлично Общо информационно 196270,31 4720697,42 
227 Смесен Задоволително Общо информационно 199472,57 4719963,33 
228 Смесен Задоволително Общо информационно 199558,37 4719975,60 
229 Смесен Незадоволително Общо информационно 199860,14 4720002,30 
230 ПВЦ Задоволително Общо информационно 198647,71 4712751,43 
231 Метал Задоволително Общо информационно 198630,77 4712688,59 
232 Метал Задоволително Насочващо 196870,86 4724143,45 
233 Метал Отлично Насочващо 197045,84 4724318,18 
234 Метал Отлично Насочващо 197058,60 4724326,19 
235 Метал Отлично Насочващо 197060,58 4724324,75 
236 ПВЦ Задоволително Общо информационно 195920,04 4723710,51 
237 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196387,96 4723610,11 
238 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 196283,77 4724914,79 
239 ПВЦ Отлично Насочващо 196575,38 4724136,71 
240 ПВЦ Задоволително Общо информационно 199015,68 4724014,97 
241 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 198998,48 4723918,56 
242 ПВЦ Отлично Общо информационно 191154,49 4728064,51 
243 ПВЦ Отлично Общо информационно 191122,18 4727988,39 
244 ПВЦ Отлично Общо информационно 190960,54 4727895,67 
245 ПВЦ Отлично Общо информационно 196306,19 4725276,57 
246 ПВЦ Отлично Общо информационно 194146,33 4727103,81 
247 ПВЦ Отлично Общо информационно 194064,07 4727165,53 
248 ПВЦ Отлично Общо информационно 194002,70 4727943,84 
249 ПВЦ Отлично Общо информационно 194763,89 4727646,74 
250 Дърво Незадоволително Общо информационно 193914,08 4727853,40 
251 ПВЦ Отлично Общо информационно 193700,54 4727876,48 
252 ПВЦ Отлично Общо информационно 193673,77 4727863,43 
253 ПВЦ Отлично Общо информационно 192891,11 4727631,62 
254 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191835,24 4729135,07 
255 ПВЦ Отлично Общо информационно 191863,76 4729600,85 
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256 Метал Задоволително Общо информационно 195112,98 4718151,00 
257 ПВЦ Отлично Общо информационно 199185,75 4722378,43 
258 ПВЦ Задоволително Общо информационно 201272,52 4715609,20 
259 ПВЦ Отлично Общо информационно 201389,18 4715512,62 
260 ПВЦ Задоволително Общо информационно 200500,99 4715646,14 

 
 На възлови места, разклонения и др. са монтирани над 600 бр. насочващи метални табели. 
Също така има останали, множество стари, както и самоделно монтирани от туристи. Общото 
състояние е много добро, за това вероятно е допринесъл и факта, че голяма част от тях са 
сравнително нови и са монтирани със скоби по дървета на по-голяма височина. 
 
табл. №12 
Насочваща маркировка. 

№ Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 

1 Метал Отлично С информация 191154,87 4716299,44 
2 Метал Отлично С информация 191135,56 4716265,03 
3 Метал Отлично С информация 191275,66 4715793,32 
4 Метал Отлично С информация 191346,13 4715664,00 
5 Метал Отлично С информация 191362,23 4714073,23 
6 Метал Отлично С информация 191358,85 4713942,51 
7 Метал Отлично С информация 191275,36 4713796,00 
8 Метал Отлично С информация 191200,89 4713195,50 
9 Метал Отлично С информация 186892,45 4711437,93 
10 Метал Отлично С информация 186181,48 4711765,86 
11 Метал Отлично С информация 186122,93 4711665,45 
12 Метал Отлично С информация 186014,61 4711695,09 
13 Метал Отлично С информация 185775,37 4711765,71 
14 Метал Отлично С информация 190173,92 4714688,37 
15 Метал Отлично С информация 190146,91 4713959,57 
16 Метал Задоволително С информация 190149,45 4713844,61 
17 Метал Отлично С информация 190636,49 4713744,81 
18 Метал Отлично С информация 186099,28 4712373,42 
19 Метал Отлично С информация 186236,45 4712689,03 
20 Метал Задоволително С информация 186343,12 4712965,66 
21 Метал Отлично С информация 187755,57 4714994,69 
22 Метал Отлично С информация 187653,91 4715642,84 
23 Метал Отлично С информация 187661,21 4715742,81 
24 Метал Отлично С информация 187661,28 4715733,61 
25 Метал Отлично С информация 184380,81 4714403,84 
26 Метал Отлично С информация 183615,37 4713762,44 
27 Метал Отлично С информация 184872,63 4715244,12 
28 Метал Отлично С информация 184836,19 4715876,54 
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29 Метал Отлично С информация 184818,63 4716462,00 
30 Метал Отлично С информация 184925,81 4716583,13 
31 Метал Отлично С информация 184897,72 4717134,24 
32 Метал Отлично С информация 184837,98 4717528,72 
33 ПВЦ Отлично С информация 189226,87 4715747,50 
34 Метал Отлично С информация 189149,75 4716053,17 
35 Метал Отлично С информация 188532,99 4717614,86 
36 Метал Отлично С информация 188224,49 4717762,73 
37 Метал Отлично С информация 188306,68 4717992,94 
38 Метал Отлично С информация 188286,39 4718047,78 
39 Метал Отлично С информация 187852,30 4718388,10 
40 Метал Отлично С информация 187272,69 4718307,34 
41 Метал Отлично С информация 186990,14 4718444,82 
42 Метал Отлично С информация 185345,11 4717263,16 
43 Метал Отлично С информация 188356,81 4720340,04 
44 Метал Отлично С информация 188353,49 4720338,93 
45 Метал Отлично С информация 187991,35 4720131,91 
46 Метал Задоволително С информация 187991,56 4720095,06 
47 Метал Задоволително С информация 188029,07 4720031,99 
48 Метал Задоволително С информация 187879,70 4719996,76 
49 Метал Отлично С информация 187787,04 4719902,47 
50 Метал Отлично С информация 187779,37 4719896,88 
51 Метал Задоволително С информация 187712,48 4719783,16 
52 Метал Задоволително С информация 187707,49 4719778,27 
53 Метал Задоволително С информация 188382,04 4718680,49 
54 Метал Отлично С информация 188885,08 4717563,25 
55 Метал Отлично С информация 188892,18 4717546,93 
56 Метал Задоволително С информация 189379,57 4717498,37 
57 Метал Задоволително С информация 189529,13 4717542,54 
58 Метал Задоволително С информация 189543,89 4717566,70 
59 Метал Задоволително С информация 187480,25 4718190,09 
60 Метал Задоволително С информация 187234,44 4719477,99 
61 Метал Задоволително С информация 187476,24 4719281,49 
62 Метал Задоволително С информация 187848,87 4719293,78 
63 Метал Задоволително С информация 187889,17 4719387,60 
64 Метал Задоволително С информация 187939,52 4719425,12 
65 Метал Отлично С информация 188495,40 4719504,10 
66 Метал Задоволително С информация 188716,06 4719519,73 
67 Дърво Задоволително С информация 188864,39 4719460,58 
68 Метал Задоволително С информация 188909,46 4719426,63 
69 Метал Задоволително С информация 187256,80 4718312,27 
70 Метал Отлично С информация 187827,88 4717182,24 
71 Метал Задоволително С информация 187912,32 4717257,24 
72 Метал Задоволително С информация 187585,27 4716726,75 
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73 Метал Задоволително С информация 187510,82 4716585,87 
74 Метал Задоволително С информация 187742,60 4715698,98 
75 Метал Задоволително С информация 189049,18 4715718,83 
76 Метал Отлично С информация 189145,17 4715787,65 
77 Метал Отлично С информация 189168,86 4715813,80 
78 Метал Отлично С информация 191279,43 4713798,84 
79 Метал Отлично С информация 191243,60 4715275,46 
80 Метал Отлично С информация 191348,32 4715632,33 
81 Метал Отлично С информация 191263,72 4716091,37 
82 Метал Отлично С информация 191239,04 4716149,72 
83 Метал Отлично С информация 191174,43 4716258,40 
84 Метал Отлично С информация 191158,76 4716303,20 
85 Метал Отлично С информация 190902,89 4716848,58 
86 Метал Отлично С информация 190620,13 4717410,66 
87 Метал Отлично С информация 190582,60 4717835,31 
88 Метал Задоволително С информация 190489,23 4718311,76 
89 Метал Отлично С информация 189610,05 4718813,09 
90 Метал Отлично С информация 189563,57 4718826,74 
91 Метал Отлично С информация 189740,58 4717575,77 
92 Метал Отлично С информация 189790,07 4717575,43 
93 Метал Отлично С информация 190007,73 4717539,83 
94 Метал Задоволително С информация 189001,37 4719760,21 
95 Метал Отлично С информация 187692,21 4710638,33 
96 Метал Отлично С информация 189717,87 4710676,00 
97 Метал Задоволително С информация 191548,23 4704439,95 
98 Метал Задоволително С информация 188410,56 4710118,96 
99 Метал Отлично С информация 188416,56 4720304,75 

100 Метал Отлично С информация 188414,68 4720321,81 
101 Метал Отлично С информация 188385,02 4720803,91 
102 Метал Отлично С информация 188397,67 4720803,85 
103 Метал Отлично С информация 188406,15 4720681,99 
104 Метал Отлично С информация 188417,57 4720680,21 
105 Метал Отлично С информация 188393,31 4720621,47 
106 Метал Отлично С информация 188490,09 4721409,76 
107 Метал Отлично С информация 188382,15 4720242,94 
108 Метал Отлично С информация 189057,13 4719703,50 
109 Метал Отлично С информация 189042,69 4719660,57 
110 Метал Отлично С информация 189037,83 4719636,08 
111 Метал Задоволително С информация 189058,94 4719515,95 
112 Метал Отлично С информация 189318,09 4719154,99 
113 Метал Отлично С информация 188689,32 4722012,82 
114 Метал Отлично С информация 186414,62 4721558,58 
115 Метал Задоволително С информация 186582,59 4720255,41 
116 Метал Задоволително С информация 186851,49 4721125,56 
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117 Метал Отлично С информация 186280,89 4721315,66 
118 Метал Задоволително С информация 186280,73 4722122,99 
119 Метал Задоволително С информация 186274,44 4722125,75 
120 Метал Задоволително С информация 186284,10 4722131,81 
121 Метал Задоволително С информация 186396,89 4721990,06 
122 Метал Задоволително С информация 197007,57 4709357,40 
123 Метал Задоволително С информация 197025,32 4709336,12 
124 Метал Задоволително С информация 197272,61 4710478,74 
125 Метал Задоволително С информация 197269,17 4710487,85 
126 Метал Задоволително С информация 197368,06 4710577,55 
127 Метал Отлично С информация 194319,76 4708717,54 
128 Метал Задоволително С информация 195045,97 4711199,50 
129 Метал Задоволително С информация 195359,94 4711863,28 
130 ПВЦ Задоволително С информация 193269,58 4710548,21 
131 Метал Задоволително С информация 193450,33 4709975,21 
132 Метал Отлично С информация 191827,93 4711513,58 
133 Метал Отлично С информация 191803,71 4711532,42 
134 Метал Задоволително С информация 193368,93 4710347,89 
135 Метал Задоволително С информация 191354,17 4705374,42 
136 Метал Задоволително С информация 191983,45 4705724,65 
137 Метал Задоволително С информация 191407,25 4709421,81 
138 Метал Задоволително С информация 190978,24 4706077,59 
139 Метал Задоволително С информация 191492,24 4709617,23 
140 Метал Задоволително С информация 191306,30 4709312,28 
141 Метал Задоволително С информация 190932,07 4709126,02 
142 Метал Задоволително С информация 190684,19 4708421,42 
143 Метал Задоволително С информация 190511,91 4707639,89 
144 Метал Задоволително С информация 190104,16 4707501,19 
145 Метал Задоволително С информация 189886,88 4707333,30 
146 Метал Задоволително С информация 189844,45 4707286,49 
147 Метал Задоволително С информация 192966,71 4711441,22 
148 Метал Отлично С информация 195386,88 4711943,45 
149 Метал Задоволително С информация 191351,10 4709851,03 
150 Метал Незадоволително С информация 191632,05 4710472,47 
151 Метал Задоволително С информация 191493,64 4712884,27 
152 Метал Задоволително С информация 191686,06 4712047,07 
153 Метал Отлично С информация 191209,45 4713180,26 
154 Метал Отлично С информация 191852,62 4712656,79 
155 Метал Задоволително С информация 192688,53 4713720,96 
156 Метал Отлично С информация 191280,37 4713666,98 
157 Метал Отлично С информация 191275,32 4713645,96 
158 Метал Задоволително С информация 191566,04 4713177,18 
159 Метал Отлично С информация 191815,83 4713242,82 
160 Метал Задоволително С информация 191534,96 4713184,31 
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161 Метал Отлично С информация 192370,57 4715912,71 
162 Метал Отлично С информация 192150,96 4716133,29 
163 Метал Отлично С информация 191550,67 4716157,51 
164 Метал Отлично С информация 191321,38 4716110,57 
165 Метал Отлично С информация 192114,67 4715194,05 
166 Метал Отлично С информация 192403,43 4715922,75 
167 Метал Отлично С информация 192375,26 4715923,06 
168 Метал Отлично С информация 192373,61 4716178,68 
169 Метал Отлично С информация 191797,83 4716195,35 
170 Метал Отлично С информация 191963,61 4715970,36 
171 Метал Незадоволително С информация 190294,97 4719342,63 
172 Метал Незадоволително С информация 191877,08 4713861,00 
173 Метал Отлично С информация 188375,66 4720484,99 
174 Метал Отлично С информация 188380,67 4720450,81 
175 Метал Отлично С информация 188415,08 4720376,51 
176 Метал Отлично С информация 188416,11 4720355,54 
177 Метал Отлично С информация 188423,28 4720388,18 
178 Метал Отлично С информация 186783,93 4721118,33 
179 Метал Отлично С информация 195273,40 4715687,67 
180 Метал Отлично С информация 190977,49 4723634,14 
181 Метал Отлично С информация 190987,32 4723572,35 
182 Метал Отлично С информация 191005,03 4723513,64 
183 Метал Отлично С информация 191044,64 4723571,27 
184 Метал Отлично С информация 191054,19 4723597,97 
185 Метал Отлично С информация 191352,28 4724428,48 
186 Метал Отлично С информация 191489,24 4724377,23 
187 Метал Отлично С информация 191484,60 4724290,35 
188 Метал Отлично С информация 191488,96 4724293,86 
189 Метал Отлично С информация 191496,66 4724284,78 
190 Метал Отлично С информация 191506,18 4724306,83 
191 Метал Отлично С информация 191375,26 4724754,52 
192 Метал Отлично С информация 191348,26 4724763,74 
193 Метал Отлично С информация 191443,23 4724839,95 
194 Метал Отлично С информация 191438,97 4724848,01 
195 Метал Отлично С информация 191435,24 4724628,97 
196 Метал Отлично С информация 191441,89 4724620,15 
197 Метал Отлично С информация 191477,87 4724424,35 
198 Метал Отлично С информация 192522,48 4725801,13 
199 Метал Отлично С информация 191809,41 4724959,90 
200 Метал Отлично С информация 191810,85 4724951,69 
201 Метал Задоволително С информация 190045,10 4727550,16 
202 Метал Задоволително С информация 190059,34 4727573,57 
203 Метал Задоволително С информация 191997,22 4727247,31 
204 Метал Задоволително С информация 189662,19 4725172,30 
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205 Метал Задоволително С информация 189668,08 4725178,17 
206 Метал Отлично С информация 196391,97 4725191,39 
207 Метал Задоволително С информация 196484,35 4725281,68 
208 Метал Задоволително С информация 196467,93 4725260,40 
209 Метал Отлично С информация 196950,71 4725246,73 
210 Метал Отлично С информация 196937,74 4725260,94 
211 Метал Отлично С информация 196832,42 4725342,37 
212 Метал Отлично С информация 196835,27 4725336,38 
213 Метал Отлично С информация 196855,27 4725358,14 
214 Метал Отлично С информация 196860,08 4725363,25 
215 Метал Отлично С информация 196833,38 4725348,63 
216 Метал Отлично С информация 196784,53 4725294,22 
217 Метал Отлично С информация 196785,98 4725275,13 
218 Метал Отлично С информация 196784,11 4725288,52 
219 Метал Задоволително С информация 196442,85 4723539,17 
220 Метал Задоволително С информация 196533,49 4723542,21 
221 Метал Задоволително С информация 197435,19 4722146,05 
222 Метал Задоволително С информация 196852,52 4721487,13 
223 Метал Задоволително С информация 196960,76 4721465,24 
224 Метал Задоволително С информация 196969,21 4725483,80 
225 Метал Отлично С информация 189308,48 4721983,60 
226 Метал Отлично С информация 189345,71 4721941,48 
227 Метал Отлично С информация 189335,80 4721933,59 
228 Метал Отлично С информация 190654,10 4722000,95 
229 Метал Отлично С информация 190660,31 4722027,79 
230 Метал Отлично С информация 190624,69 4721980,01 
231 Метал Отлично С информация 190632,99 4722014,17 
232 Метал Отлично С информация 190623,22 4722011,46 
233 Метал Отлично С информация 191345,89 4724349,04 
234 Метал Отлично С информация 196099,58 4721630,95 
235 Метал Отлично С информация 196203,01 4721643,73 
236 Метал Задоволително Без информация 191023,09 4723288,32 
237 Метал Отлично С информация 192109,95 4721881,69 
238 Метал Отлично С информация 190971,51 4722014,97 
239 Метал Отлично С информация 190751,97 4722027,04 
240 Метал Отлично С информация 190728,68 4722019,67 
241 Метал Отлично С информация 193194,89 4725136,39 
242 Метал Отлично С информация 193268,36 4725596,18 
243 Метал Отлично С информация 193304,91 4725612,15 
244 Метал Отлично С информация 193241,52 4725641,97 
245 Метал Отлично С информация 190912,26 4723321,55 
246 Метал Отлично С информация 190913,06 4723319,42 
247 Метал Отлично С информация 190996,89 4723307,59 
248 Дърво Задоволително С информация 195775,99 4721080,31 
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249 Метал Отлично С информация 195704,74 4721206,27 
250 Метал Отлично С информация 195689,65 4721389,86 
251 Метал Отлично С информация 195675,54 4722114,57 
252 Метал Отлично С информация 195702,79 4722096,93 
253 Метал Задоволително С информация 192512,48 4723240,50 
254 Метал Отлично С информация 192485,94 4723370,11 
255 Метал Задоволително С информация 191273,06 4724182,11 
256 Метал Задоволително С информация 193394,32 4724888,22 
257 Метал Отлично С информация 190730,46 4725770,88 
258 Метал Отлично С информация 190737,36 4725785,70 
259 Метал Отлично С информация 190771,56 4725839,26 
260 Метал Отлично С информация 190768,47 4725832,72 
261 Метал Отлично С информация 190707,94 4725991,78 
262 Метал Отлично С информация 190713,87 4726006,98 
263 Метал Отлично С информация 190598,87 4726361,32 
264 Метал Отлично С информация 190461,61 4726438,12 
265 ПВЦ Задоволително С информация 190660,27 4726729,77 
266 ПВЦ Задоволително С информация 190722,50 4726857,51 
267 ПВЦ Задоволително С информация 190565,85 4727018,26 
268 ПВЦ Задоволително С информация 190568,03 4727020,60 
269 ПВЦ Задоволително С информация 190527,37 4727078,50 
270 Метал Задоволително С информация 188795,82 4726379,27 
271 Метал Задоволително С информация 188809,41 4726382,94 
272 Метал Отлично С информация 189056,61 4725827,12 
273 Метал Отлично С информация 189067,57 4725834,94 
274 Метал Задоволително С информация 189159,21 4725516,60 
275 Метал Задоволително С информация 189172,97 4725492,07 
276 Метал Задоволително С информация 189163,25 4725471,87 
277 Метал Отлично С информация 188919,16 4725755,19 
278 Метал Отлично С информация 188996,52 4725672,55 
279 Метал Задоволително С информация 188477,35 4726290,34 
280 Метал Отлично С информация 191257,19 4724013,37 
281 Метал Задоволително С информация 190872,22 4723164,56 
282 Метал Задоволително С информация 190831,30 4723081,93 
283 Метал Задоволително С информация 190757,24 4722639,92 
284 Метал Задоволително С информация 190655,17 4724887,09 
285 Метал Отлично С информация 190967,03 4724728,68 
286 Метал Задоволително С информация 191708,32 4724042,40 
287 Метал Задоволително С информация 192301,72 4723005,78 
288 Метал Отлично С информация 192329,75 4722565,16 
289 Метал Задоволително С информация 191908,32 4722621,48 
290 Метал Задоволително С информация 191942,90 4722549,96 
291 Метал Задоволително С информация 191955,03 4722545,51 
292 Метал Отлично С информация 191256,11 4722985,50 
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293 Метал Отлично С информация 191505,97 4722908,55 
294 Метал Отлично С информация 188864,95 4721888,74 
295 Метал Отлично С информация 188707,01 4722022,62 
296 Метал Задоволително С информация 187244,36 4722387,71 
297 Метал Задоволително С информация 187423,63 4722693,78 
298 Метал Задоволително С информация 189187,50 4721985,94 
299 Метал Отлично С информация 189323,59 4722006,80 
300 Метал Задоволително С информация 190216,32 4722916,55 
301 ПВЦ Отлично С информация 190631,19 4725411,19 
302 Метал Отлично С информация 191420,20 4725001,14 
303 Метал Отлично С информация 191572,65 4725100,30 
304 Метал Отлично С информация 192243,22 4725539,23 
305 Метал Задоволително С информация 192606,77 4725833,77 
306 Метал Задоволително С информация 192968,21 4725351,94 
307 Метал Отлично С информация 193155,08 4725180,80 
308 Метал Отлично С информация 193117,19 4725045,54 
309 Метал Отлично С информация 193115,20 4725030,61 
310 Метал Отлично С информация 193109,53 4724972,92 
311 Метал Отлично С информация 193005,69 4724947,04 
312 Метал Отлично С информация 191927,36 4725070,25 
313 Метал Отлично С информация 191939,60 4725079,93 
314 Метал Отлично С информация 192333,09 4725699,85 
315 Метал Задоволително С информация 191966,63 4725980,61 
316 Метал Задоволително С информация 191620,17 4726087,00 
317 Метал Задоволително С информация 191549,62 4725708,67 
318 Метал Отлично С информация 186704,21 4724278,39 
319 Метал Отлично С информация 186692,89 4724286,64 
320 Метал Отлично С информация 186685,87 4724258,55 
321 Метал Отлично С информация 186700,74 4724263,91 
322 Метал Задоволително С информация 188307,84 4724936,93 
323 Метал Задоволително С информация 188297,06 4724836,20 
324 Метал Задоволително С информация 188199,84 4724850,86 
325 Метал Задоволително С информация 188112,26 4724841,74 
326 Метал Задоволително С информация 187446,18 4723994,25 
327 Метал Задоволително С информация 187431,17 4723949,74 
328 Метал Задоволително С информация 187222,85 4724085,73 
329 Метал Задоволително С информация 187153,47 4724018,79 
330 Метал Задоволително С информация 188662,33 4725243,12 
331 Метал Задоволително С информация 188473,45 4724880,24 
332 Метал Задоволително С информация 188298,32 4724911,09 
333 Метал Отлично С информация 193419,32 4726117,08 
334 Метал Отлично С информация 193835,77 4725908,00 
335 Метал Отлично С информация 193805,07 4725911,57 
336 Метал Отлично С информация 193465,29 4725574,13 
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337 Метал Отлично С информация 193350,38 4725607,30 
338 Метал Задоволително Без информация 195107,31 4725187,66 
339 Метал Задоволително С информация 195361,21 4725028,95 
340 Метал Задоволително С информация 194462,54 4725605,28 
341 Метал Задоволително С информация 194420,25 4725629,58 
342 Метал Задоволително С информация 193631,72 4725969,22 
343 Метал Задоволително С информация 192973,88 4726188,82 
344 Метал Задоволително С информация 192951,42 4726189,77 
345 Метал Задоволително С информация 192965,19 4726203,90 
346 Метал Задоволително С информация 192599,02 4725983,47 
347 Метал Задоволително С информация 192577,47 4725954,21 
348 Метал Задоволително С информация 192136,16 4726454,04 
349 Метал Задоволително С информация 192132,17 4726463,67 
350 Метал Задоволително С информация 192114,91 4726461,25 
351 Метал Задоволително С информация 191454,56 4722090,31 
352 Метал Отлично С информация 192596,69 4723483,40 
353 Метал Отлично С информация 186798,85 4723200,45 
354 Метал Отлично С информация 186807,68 4723162,61 
355 Метал Отлично С информация 186762,51 4723629,54 
356 Метал Отлично С информация 186721,70 4723724,06 
357 Метал Отлично С информация 186711,04 4723749,72 
358 Метал Отлично С информация 186533,36 4724005,79 
359 Метал Задоволително С информация 186662,57 4722842,94 
360 Метал Отлично С информация 185881,10 4722975,68 
361 Метал Отлично С информация 186383,87 4723419,00 
362 Метал Отлично С информация 186463,01 4723145,82 
363 Метал Отлично С информация 186527,22 4723212,33 
364 Метал Задоволително С информация 188682,53 4725625,57 
365 Метал Задоволително С информация 188428,88 4725779,17 
366 Метал Задоволително С информация 187905,80 4725629,69 
367 Метал Задоволително С информация 187785,04 4725665,92 
368 Метал Задоволително С информация 187771,74 4725652,51 
369 Метал Задоволително С информация 188013,95 4725835,55 
370 Метал Задоволително С информация 188057,14 4725551,11 
371 Метал Задоволително С информация 188257,92 4725686,60 
372 Метал Задоволително С информация 188540,84 4724311,19 
373 Метал Задоволително С информация 188332,70 4725254,79 
374 Метал Задоволително С информация 193214,27 4724935,91 
375 Метал Задоволително С информация 193226,13 4724936,30 
376 Метал Задоволително С информация 193245,22 4725269,59 
377 Метал Задоволително С информация 193280,30 4725441,25 
378 Метал Отлично С информация 189932,88 4727051,98 
379 Метал Отлично С информация 189591,45 4727004,53 
380 Метал Отлично С информация 189340,83 4727201,29 
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381 Метал Отлично С информация 189233,10 4727182,86 
382 Метал Отлично С информация 189124,23 4726869,82 
383 Метал Отлично С информация 189101,79 4726835,23 
384 Метал Отлично С информация 188934,23 4726587,77 
385 Метал Отлично С информация 188902,94 4726518,53 
386 Метал Отлично С информация 188876,83 4726478,84 
387 Метал Отлично С информация 188895,37 4726487,03 
388 Метал Задоволително С информация 196863,49 4721407,37 
389 Метал Задоволително С информация 196904,54 4721413,25 
390 Метал Задоволително С информация 197136,91 4721243,43 
391 Метал Задоволително С информация 197840,88 4721159,88 
392 Метал Незадоволително С информация 198065,62 4721260,15 
393 Метал Задоволително С информация 199144,58 4721379,83 
394 Метал Задоволително С информация 199221,86 4721397,08 
395 Метал Задоволително С информация 199236,26 4721409,02 
396 Метал Задоволително С информация 199248,26 4721427,11 
397 Метал Задоволително С информация 197434,58 4721095,58 
398 Метал Отлично С информация 199592,03 4721478,10 
399 Метал Отлично С информация 195617,90 4721221,95 
400 Метал Отлично С информация 196275,17 4720705,02 
401 Метал Отлично С информация 196541,76 4720419,89 
402 Метал Отлично С информация 196549,97 4720395,06 
403 Метал Отлично С информация 199417,65 4719907,05 
404 Метал Отлично С информация 199428,92 4719941,68 
405 Метал Отлично С информация 199553,96 4719978,15 
406 Метал Отлично С информация 199716,10 4720007,00 
407 Метал Отлично С информация 196839,80 4723834,37 
408 ПВЦ Задоволително С информация 196208,37 4722418,59 
409 ПВЦ Задоволително С информация 196421,23 4723474,35 
410 ПВЦ Задоволително С информация 196359,52 4723456,13 
411 ПВЦ Отлично С информация 196044,53 4722158,35 
412 ПВЦ Отлично С информация 196063,22 4722170,33 
413 ПВЦ Отлично С информация 195915,12 4722085,38 
414 ПВЦ Отлично С информация 195936,58 4722090,87 
415 ПВЦ Отлично С информация 195747,04 4722117,56 
416 Метал Задоволително С информация 196521,21 4723562,53 
417 Метал Задоволително С информация 197397,02 4724143,70 
418 Метал Задоволително С информация 196811,80 4723840,56 
419 Метал Отлично С информация 198184,14 4724534,57 
420 Метал Задоволително С информация 197077,39 4725609,10 
421 Метал Отлично С информация 197039,70 4725567,04 
422 Метал Задоволително С информация 196674,88 4725151,37 
423 Метал Задоволително С информация 196569,13 4724987,84 
424 Метал Задоволително С информация 196418,69 4724707,32 
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425 Метал Задоволително С информация 196302,75 4724173,77 
426 Метал Задоволително С информация 196379,11 4724066,96 
427 Метал Задоволително С информация 196348,39 4723637,99 
428 Метал Задоволително С информация 196587,43 4725012,21 
429 Метал Задоволително С информация 196377,16 4724705,60 
430 Метал Задоволително С информация 196303,26 4724151,72 
431 Метал Задоволително С информация 196553,27 4724085,42 
432 Метал Задоволително С информация 196480,59 4723981,62 
433 Метал Задоволително С информация 196307,32 4724130,12 
434 Метал Задоволително С информация 196518,59 4723815,03 
435 Метал Задоволително С информация 196309,76 4724178,14 
436 Метал Задоволително С информация 196731,12 4725221,40 
437 Метал Задоволително С информация 196733,77 4725218,02 
438 Метал Задоволително С информация 196503,28 4723675,61 
439 Метал Задоволително С информация 196288,64 4721540,55 
440 Метал Задоволително С информация 196485,63 4721564,54 
441 Метал Отлично С информация 197199,49 4721393,03 
442 Метал Задоволително С информация 197591,17 4721431,81 
443 Метал Задоволително С информация 198032,53 4722054,44 
444 Метал Задоволително С информация 198049,78 4722137,54 
445 Метал Задоволително С информация 198268,20 4722498,12 
446 Метал Задоволително С информация 198012,28 4723150,42 
447 Метал Задоволително С информация 197220,72 4721387,88 
448 Метал Задоволително С информация 197855,81 4721585,74 
449 Метал Отлично С информация 196073,45 4721631,07 
450 Метал Задоволително С информация 196557,02 4721549,95 
451 Метал Задоволително С информация 196629,21 4721501,86 
452 Метал Задоволително С информация 197187,34 4721395,34 
453 Метал Задоволително С информация 195942,04 4721558,79 
454 Метал Задоволително С информация 198026,25 4722023,69 
455 Метал Отлично С информация 196020,09 4721617,48 
456 Метал Задоволително С информация 198664,89 4723381,41 
457 Метал Задоволително С информация 197854,38 4721590,90 
458 Метал Задоволително С информация 197889,15 4721629,34 
459 Метал Задоволително С информация 198657,17 4723372,83 
460 Метал Задоволително С информация 198653,44 4723366,86 
461 Метал Отлично С информация 196473,39 4725272,93 
462 Метал Задоволително С информация 196457,02 4725258,38 
463 Метал Отлично С информация 196390,00 4725173,72 
464 Метал Отлично С информация 196399,39 4725047,71 
465 Метал Отлично С информация 196406,57 4724870,78 
466 Метал Отлично С информация 196519,28 4724863,42 
467 Метал Отлично С информация 196717,33 4724945,24 
468 Метал Отлично С информация 196734,90 4724967,92 
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469 Метал Отлично С информация 196788,96 4724988,03 
470 Метал Отлично С информация 196922,47 4724951,48 
471 Метал Отлично С информация 196384,54 4725156,96 
472 Метал Отлично С информация 196371,32 4725140,51 
473 Метал Отлично С информация 196361,68 4724056,10 
474 Метал Отлично С информация 196364,38 4724064,58 
475 Метал Отлично С информация 196386,69 4724065,39 
476 Метал Задоволително С информация 196580,81 4724224,81 
477 Метал Отлично С информация 196592,20 4724078,98 
478 Метал Незадоволително С информация 196518,67 4723926,06 
479 Метал Отлично С информация 196538,56 4723905,18 
480 Метал Отлично С информация 196351,46 4722952,33 
481 Метал Отлично С информация 198814,98 4723609,19 
482 Метал Отлично С информация 199021,16 4723978,12 
483 Метал Отлично С информация 199009,87 4723962,35 
484 Метал Отлично С информация 198849,39 4723695,83 
485 Метал Задоволително С информация 198550,10 4723303,58 
486 Метал Задоволително С информация 198575,98 4723495,46 
487 Метал Задоволително С информация 198137,77 4723656,02 
488 Метал Отлично С информация 197719,27 4723932,71 
489 Метал Отлично С информация 197693,82 4723924,14 
490 Метал Отлично С информация 197419,57 4723872,01 
491 Метал Отлично С информация 197028,27 4724183,20 
492 Метал Задоволително С информация 198292,66 4723793,13 
493 Метал Задоволително С информация 198362,46 4723776,52 
494 Метал Задоволително С информация 198398,30 4723788,09 
495 Метал Отлично С информация 198459,21 4723912,73 
496 Метал Отлично С информация 198675,87 4723993,99 
497 Метал Задоволително С информация 199025,88 4724146,26 
498 Метал Отлично С информация 199023,59 4724059,85 
499 ПВЦ Отлично С информация 191152,14 4728066,96 
500 ПВЦ Отлично С информация 190952,83 4727895,91 
501 ПВЦ Отлично С информация 190943,95 4727908,54 
502 ПВЦ Отлично С информация 190934,07 4727921,11 
503 ПВЦ Отлично С информация 190483,06 4728039,63 
504 ПВЦ Отлично С информация 190467,77 4726881,19 
505 ПВЦ Отлично С информация 190917,01 4727951,14 
506 ПВЦ Отлично С информация 190254,21 4727608,33 
507 ПВЦ Отлично С информация 190256,89 4727608,36 
508 Метал Отлично С информация 196320,94 4725275,36 
509 Метал Отлично С информация 196302,68 4725275,16 
510 Метал Отлично С информация 194147,09 4727098,65 
511 Метал Отлично С информация 194054,63 4727172,32 
512 Метал Отлично С информация 194013,07 4727393,90 
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513 Метал Отлично С информация 194132,14 4727576,69 
514 Метал Незадоволително Без информация 194167,40 4727136,26 
515 ПВЦ Отлично С информация 194182,93 4727803,07 
516 ПВЦ Отлично С информация 194435,38 4727791,91 
517 ПВЦ Отлично С информация 194551,22 4727805,79 
518 ПВЦ Незадоволително Без информация 194764,83 4727748,19 
519 ПВЦ Незадоволително Без информация 194818,65 4727584,44 
520 ПВЦ Отлично С информация 194941,51 4727261,79 
521 ПВЦ Отлично С информация 195452,65 4726842,01 
522 ПВЦ Отлично С информация 195696,19 4726545,64 
523 ПВЦ Отлично С информация 196017,07 4726085,11 
524 ПВЦ Отлично С информация 196112,21 4726010,24 
525 ПВЦ Отлично С информация 196386,22 4725829,27 
526 ПВЦ Отлично С информация 196470,06 4725793,90 
527 Метал Задоволително С информация 196590,26 4725621,20 
528 ПВЦ Отлично С информация 197034,10 4725759,03 
529 ПВЦ Отлично С информация 196943,93 4725765,03 
530 ПВЦ Отлично С информация 196855,79 4725744,48 
531 ПВЦ Отлично С информация 193697,26 4727854,86 
532 ПВЦ Отлично С информация 193753,13 4727854,65 
533 ПВЦ Отлично С информация 193713,10 4727896,93 
534 ПВЦ Отлично С информация 191742,29 4728224,49 
535 ПВЦ Отлично С информация 191762,08 4728147,07 
536 ПВЦ Отлично С информация 191741,15 4728143,42 
537 ПВЦ Отлично С информация 191837,08 4728202,03 
538 ПВЦ Отлично С информация 192230,24 4728167,96 
539 ПВЦ Отлично С информация 192472,74 4728145,50 
540 ПВЦ Отлично С информация 192856,33 4728201,36 
541 ПВЦ Отлично С информация 193237,43 4728101,34 
542 ПВЦ Отлично С информация 193533,20 4728061,09 
543 ПВЦ Отлично С информация 193400,63 4728137,62 
544 ПВЦ Задоволително С информация 193356,73 4728036,63 
545 ПВЦ Отлично С информация 193240,10 4727809,33 
546 ПВЦ Отлично С информация 193127,31 4727735,32 
547 ПВЦ Отлично С информация 193033,96 4727668,24 
548 ПВЦ Отлично С информация 192857,97 4727516,14 
549 ПВЦ Отлично С информация 192635,41 4727151,67 
550 ПВЦ Отлично С информация 192709,81 4727054,44 
551 ПВЦ Отлично С информация 192471,60 4727085,72 
552 ПВЦ Отлично С информация 192407,52 4727143,20 
553 ПВЦ Отлично С информация 192390,30 4727161,17 
554 ПВЦ Отлично С информация 192346,89 4727165,70 
555 ПВЦ Отлично С информация 192329,68 4726863,26 
556 ПВЦ Отлично С информация 192328,30 4726780,27 
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557 ПВЦ Отлично С информация 192341,21 4726625,24 
558 ПВЦ Отлично С информация 192575,18 4726422,23 
559 ПВЦ Отлично С информация 192589,62 4726214,27 
560 ПВЦ Отлично С информация 192637,86 4726249,52 
561 ПВЦ Отлично С информация 192645,10 4726256,99 
562 ПВЦ Отлично С информация 192746,39 4726299,01 
563 ПВЦ Отлично С информация 192772,51 4726350,60 
564 ПВЦ Отлично С информация 192762,20 4726394,13 
565 ПВЦ Отлично С информация 192781,74 4726417,85 
566 ПВЦ Отлично С информация 192895,98 4726379,51 
567 ПВЦ Отлично С информация 192920,37 4726390,12 
568 ПВЦ Отлично С информация 192962,94 4726407,04 
569 ПВЦ Отлично С информация 193067,28 4726430,57 
570 ПВЦ Отлично С информация 193258,71 4726602,58 
571 ПВЦ Отлично С информация 193247,01 4726626,02 
572 ПВЦ Отлично С информация 193319,96 4726608,77 
573 ПВЦ Отлично С информация 193653,31 4726796,32 
574 ПВЦ Отлично С информация 193654,73 4726800,49 
575 ПВЦ Отлично С информация 193711,46 4726946,20 
576 ПВЦ Отлично С информация 193715,15 4726947,82 
577 ПВЦ Отлично С информация 193773,05 4727051,42 
578 ПВЦ Отлично С информация 193799,39 4727115,58 
579 ПВЦ Отлично С информация 193643,99 4727287,81 
580 ПВЦ Отлично С информация 193622,12 4727500,87 
581 ПВЦ Отлично С информация 193624,06 4727505,79 
582 ПВЦ Отлично С информация 193831,21 4727634,73 
583 ПВЦ Отлично С информация 193791,00 4727787,95 
584 ПВЦ Отлично С информация 193754,22 4727805,27 
585 ПВЦ Отлично С информация 193673,97 4727868,80 
586 Метал Отлично С информация 197104,25 4721423,55 
587 Метал Отлично С информация 197066,40 4721451,09 
588 Метал Отлично С информация 197020,51 4721462,60 
589 Метал Отлично С информация 197022,73 4721462,26 
590 Метал Задоволително С информация 194043,59 4727177,69 
591 Метал Задоволително С информация 191604,35 4728351,59 
592 Метал Отлично С информация 191189,73 4728110,17 
593 Метал Отлично С информация 191846,07 4729324,86 
594 Метал Отлично С информация 191857,34 4729541,34 
595 Метал Отлично С информация 200400,33 4718229,84 
596 Метал Отлично С информация 199512,07 4722320,41 
597 Метал Отлично С информация 199322,99 4722719,39 
598 Метал Задоволително С информация 199556,15 4721660,20 
599 Метал Отлично С информация 199537,57 4721228,65 
600 Метал Отлично С информация 200544,03 4717871,64 
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601 Метал Отлично С информация 201220,95 4715616,96 
602 Метал Задоволително С информация 201123,82 4715242,37 
603 Метал Задоволително С информация 200994,21 4715146,28 
604 Метал Отлично С информация 201101,53 4714757,80 
605 Метал Задоволително С информация 201095,37 4714652,82 
606 Метал Отлично С информация 199323,69 4722771,17 
607 Метал Задоволително С информация 199324,58 4721337,73 
608 Метал Отлично С информация 200679,34 4717564,73 
609 Метал Отлично С информация 201347,53 4716118,00 
610 Метал Задоволително С информация 201120,96 4714719,96 
611 Метал Отлично С информация 199511,39 4722327,33 
612 Метал Задоволително С информация 200496,49 4715633,95 

 

Паркова мебел (беседки, маси, пейки, кошчета, перголи и др.). 

 С изработването на „Специализирана карта на туристическата инфраструктура“ (2014 г.) 
са заснети 88 бр. беседки, изработени предимно от дърво. Изграждани са през различни периоди, 
като тяхното общо състояние е задоволително. Общо 27 % от тях са описани в много добро 
състояние и 12 % в незадоволително.  

 
табл. №13 
Беседки 

№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 

1 Дърво Задоволително Многоъгълна 188396,02 4720687,73 
2 Смесен Задоволително Квадратна 189013,41 4719686,14 
3 Дърво Задоволително Многоъгълна 187031,93 4721630,99 
4 Дърво Задоволително Многоъгълна 186632,00 4720634,93 
5 Смесен Отлично Квадратна 185319,63 4717449,08 
6 Дърво Незадоволително Многоъгълна 191427,32 4723486,68 
7 Дърво Задоволително Многоъгълна 190647,27 4724099,39 
8 Дърво Задоволително Многоъгълна 191386,07 4724806,55 
9 Дърво Задоволително Многоъгълна 191397,61 4724399,42 
10 Дърво Задоволително Многоъгълна 191427,33 4724896,35 
11 Дърво Отлично Многоъгълна 191396,66 4724443,10 
12 Дърво Задоволително Многоъгълна 191444,14 4724858,88 
13 Дърво Незадоволително Квадратна 191405,64 4724614,85 
14 Дърво Незадоволително Многоъгълна 191562,00 4724576,19 
15 Дърво Задоволително Квадратна 191469,14 4724327,22 
16 Дърво Задоволително Многоъгълна 192435,10 4725782,00 
17 Дърво Задоволително Многоъгълна 192481,61 4725804,95 
18 Дърво Задоволително Многоъгълна 192499,85 4725817,89 
19 Дърво Задоволително Многоъгълна 192448,90 4725850,65 
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20 Дърво Задоволително Многоъгълна 192494,70 4725745,75 
21 Дърво Задоволително Многоъгълна 191799,14 4724994,24 
22 Дърво Задоволително Многоъгълна 191620,92 4725958,51 
23 Дърво Задоволително Многоъгълна 191620,75 4725941,14 
24 Дърво Задоволително Многоъгълна 191627,29 4725926,46 
25 Дърво Отлично Многоъгълна 196555,60 4725547,59 
26 Дърво Задоволително Многоъгълна 196455,25 4725321,25 
27 Дърво Задоволително Многоъгълна 196926,13 4725253,93 
28 Дърво Задоволително Многоъгълна 196824,55 4725363,71 
29 Дърво Отлично Квадратна 196761,97 4723238,43 
30 Дърво Задоволително Многоъгълна 197909,63 4721563,36 
31 Дърво Задоволително Многоъгълна 196089,93 4720915,87 
32 Дърво Задоволително Многоъгълна 196943,10 4725482,35 
33 Дърво Задоволително Многоъгълна 197250,88 4725556,00 
34 Дърво Задоволително Многоъгълна 197220,26 4725568,85 
35 Дърво Задоволително Многоъгълна 189813,09 4722600,10 
36 Дърво Задоволително Многоъгълна 189998,69 4722407,61 
37 Дърво Отлично Многоъгълна 190242,59 4722697,60 
38 Дърво Отлично Многоъгълна 190227,93 4722708,93 
39 Дърво Отлично Многоъгълна 190472,11 4727290,03 
40 Дърво Отлично Многоъгълна 190684,44 4726368,84 
41 Дърво Задоволително Многоъгълна 190540,65 4726354,08 
42 Дърво Отлично Многоъгълна 190757,27 4726394,97 
43 Дърво Отлично Многоъгълна 190783,87 4726416,60 
44 Дърво Задоволително Многоъгълна 190752,62 4726437,10 
45 Дърво Задоволително Многоъгълна 190674,23 4726410,49 
46 Дърво Отлично Многоъгълна 190173,71 4726408,95 
47 Дърво Незадоволително Многоъгълна 190008,45 4726369,88 
48 Дърво Задоволително Многоъгълна 191703,82 4723909,27 
49 Дърво Задоволително Многоъгълна 191689,65 4723920,36 
50 Дърво Отлично Многоъгълна 191658,14 4723762,10 
51 Дърво Отлично Многоъгълна 191659,85 4723780,05 
52 Дърво Отлично Многоъгълна 191673,65 4723564,63 
53 Дърво Отлично Многоъгълна 191632,48 4723526,14 
54 Дърво Задоволително Многоъгълна 193240,72 4725620,22 
55 Дърво Незадоволително Многоъгълна 193302,98 4725653,47 
56 Дърво Незадоволително Многоъгълна 193311,95 4725593,69 
57 Дърво Незадоволително Многоъгълна 193053,68 4724925,62 
58 Дърво Отлично Многоъгълна 192622,79 4723482,02 
59 Дърво Задоволително Многоъгълна 191004,10 4723232,21 
60 Дърво Отлично Многоъгълна 190973,49 4721956,37 
61 Дърво Отлично Многоъгълна 190990,29 4721953,07 
62 Дърво Отлично Многоъгълна 191006,09 4721934,01 
63 Дърво Задоволително Многоъгълна 191021,94 4721983,84 
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64 Дърво Отлично Многоъгълна 191109,73 4723185,08 
65 Дърво Задоволително Квадратна 190153,67 4726409,16 
66 Смесен Задоволително Многоъгълна 193033,00 4724903,44 
67 Дърво Задоволително Многоъгълна 191376,38 4724329,26 
68 Дърво Отлично Многоъгълна 201367,04 4714470,85 
69 Дърво Задоволително Многоъгълна 190952,04 4724724,11 
70 Дърво Отлично Многоъгълна 191213,02 4724523,59 
71 Дърво Незадоволително Многоъгълна 191437,74 4725008,78 
72 Смесен Задоволително Многоъгълна 187450,71 4723931,68 
73 Дърво Задоволително Многоъгълна 193377,96 4725332,83 
74 Дърво Задоволително Квадратна 190683,70 4722611,99 
75 Дърво Задоволително Многоъгълна 189041,46 4727255,68 
76 Дърво Задоволително Многоъгълна 196942,54 4721385,23 
77 Дърво Незадоволително Многоъгълна 196220,83 4720897,14 
78 Дърво Задоволително Многоъгълна 198870,08 4723653,06 
79 Дърво Незадоволително Квадратна 198970,87 4723807,04 
80 Дърво Задоволително Квадратна 190932,45 4727899,49 
81 Дърво Задоволително Многоъгълна 190273,01 4727582,86 
82 Дърво Отлично Многоъгълна 200531,35 4715589,24 
83 Дърво Отлично Многоъгълна 200507,05 4715608,83 
84 Дърво Задоволително Многоъгълна 191829,56 4729540,66 
85 Дърво Задоволително Многоъгълна 191877,66 4729184,84 
86 Дърво Незадоволително Многоъгълна 191933,69 4729555,77 
87 Дърво Задоволително Многоъгълна 200422,54 4718227,20 
88 Дърво Задоволително Многоъгълна 200393,36 4718071,89 

 
табл. №14 
Маси 

№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 

1 Дърво Незадоволително Единична 186233,97 4712665,60 
2 Дърво Незадоволително Единична 186992,42 4713898,67 
3 Дърво Незадоволително Единична 187057,49 4713987,78 
4 Дърво Задоволително Единична 188271,29 4717850,50 
5 Дърво Задоволително Единична 188534,69 4717647,19 
6 Дърво Задоволително Единична 188297,59 4718252,56 
7 Дърво Задоволително Единична 187987,50 4720093,89 
8 Дърво Задоволително Единична 187973,00 4720111,26 
9 Дърво Задоволително Единична 187960,33 4720105,20 
10 Дърво Задоволително Единична 187959,71 4720098,37 
11 Дърво Задоволително Единична 187886,21 4719994,67 
12 Дърво Задоволително Единична 187820,04 4719926,28 
13 Дърво Задоволително Единична 187822,38 4719930,28 
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14 Дърво Задоволително Единична 188157,64 4719454,78 
15 Дърво Задоволително Групирани 188103,03 4712254,99 
16 Дърво Задоволително Единична 188524,95 4712240,25 
17 Дърво Задоволително Единична 188685,67 4712117,26 
18 Дърво Задоволително Единична 188694,08 4712056,59 
19 Дърво Задоволително Единична 188698,21 4712051,87 
20 Дърво Задоволително Единична 189148,10 4711859,91 
21 Дърво Задоволително Единична 189086,34 4711876,68 
22 Дърво Задоволително Единична 188988,19 4711921,52 
23 Дърво Задоволително Единична 188395,30 4712268,19 
24 Дърво Задоволително Единична 189079,16 4711882,86 
25 Дърво Задоволително Единична 186189,36 4712235,77 
26 Дърво Задоволително Единична 186194,03 4712245,60 
27 Дърво Задоволително Единична 186196,98 4712239,36 
28 Дърво Задоволително Единична 190670,46 4717255,02 
29 Дърво Задоволително Групирани 191174,00 4716291,20 
30 Дърво Незадоволително Единична 190244,98 4707829,59 
31 Дърво Отлично Единична 190993,63 4709590,49 
32 Дърво Отлично Групирани 191001,84 4709608,59 
33 Дърво Задоволително Групирани 188616,32 4720090,65 
34 Дърво Отлично Единична 189052,13 4719435,69 
35 Дърво Отлично Единична 189064,25 4719471,20 
36 Дърво Отлично Единична 188924,77 4719439,32 
37 Дърво Задоволително Единична 188243,82 4720761,50 
38 Дърво Задоволително Единична 188117,11 4721080,80 
39 Дърво Задоволително Единична 188190,98 4721214,58 
40 Дърво Отлично Единична 188279,92 4720395,45 
41 Дърво Задоволително Единична 186637,74 4720636,49 
42 Дърво Незадоволително Единична 186570,80 4720641,44 
43 Дърво Незадоволително Единична 186597,03 4720431,70 
44 Дърво Незадоволително Единична 187698,93 4720582,46 
45 Дърво Отлично Единична 187714,97 4719818,32 
46 Дърво Отлично Единична 187730,53 4719831,42 
47 Дърво Отлично Единична 187736,14 4719837,29 
48 Дърво Задоволително Единична 193639,05 4709595,57 
49 Дърво Задоволително Единична 193583,62 4709660,78 
50 Дърво Задоволително Единична 193566,17 4709638,95 
51 Дърво Задоволително Единична 191692,25 4710308,75 
52 Дърво Отлично Единична 191857,79 4711628,71 
53 Дърво Отлично Единична 191864,49 4711644,36 
54 Дърво Отлично Единична 191853,35 4711657,08 
55 Дърво Отлично Единична 191860,97 4711663,14 
56 Дърво Отлично Единична 191855,59 4711692,91 
57 Дърво Отлично Единична 191868,29 4711712,01 
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58 Дърво Отлично Единична 188412,99 4720404,31 
59 Дърво Задоволително Единична 188422,57 4720391,92 
60 Дърво Незадоволително Единична 188427,18 4720385,04 
61 Дърво Отлично Единична 188413,71 4720374,96 
62 Дърво Отлично Единична 188413,42 4720358,06 
63 Смесен Отлично Единична 186528,66 4720946,57 
64 Дърво Задоволително Единична 190893,38 4723635,53 
65 Дърво Задоволително Единична 190894,09 4723627,82 
66 Дърво Задоволително Единична 190900,16 4723625,78 
67 Дърво Задоволително Единична 190908,56 4723629,61 
68 Дърво Задоволително Единична 191001,62 4723525,76 
69 Дърво Задоволително Единична 190986,22 4723508,14 
70 Дърво Задоволително Единична 191002,84 4723511,61 
71 Дърво Задоволително Единична 191020,19 4723513,83 
72 Дърво Задоволително Единична 190635,27 4724065,99 
73 Дърво Задоволително Единична 191379,74 4724402,78 
74 Дърво Задоволително Единична 191408,41 4724909,85 
75 Дърво Задоволително Единична 191394,75 4724392,97 
76 Дърво Задоволително Единична 191425,67 4724903,60 
77 Метал Задоволително Единична 191388,34 4724401,20 
78 Дърво Задоволително Единична 191422,42 4724897,20 
79 Дърво Задоволително Единична 191424,35 4724896,40 
80 Дърво Задоволително Единична 191402,74 4724396,19 
81 Дърво Задоволително Единична 191437,85 4724890,38 
82 Дърво Задоволително Единична 191421,30 4724878,87 
83 Дърво Задоволително Единична 191436,16 4724860,14 
84 Дърво Задоволително Единична 191439,78 4724857,68 
85 Дърво Задоволително Единична 191441,45 4724844,36 
86 Дърво Задоволително Единична 191413,42 4724846,60 
87 Дърво Задоволително Единична 191409,23 4724838,91 
88 Дърво Задоволително Единична 191411,67 4724833,46 
89 Дърво Задоволително Единична 191434,05 4724831,92 
90 Дърво Задоволително Единична 191437,63 4724818,82 
91 Дърво Задоволително Единична 191450,35 4724820,03 
92 Дърво Задоволително Единична 191455,05 4724809,68 
93 Дърво Задоволително Единична 191456,75 4724810,11 
94 Дърво Задоволително Единична 191447,03 4724795,83 
95 Дърво Задоволително Единична 191437,71 4724794,73 
96 Дърво Задоволително Единична 191392,24 4724682,19 
97 Дърво Задоволително Единична 191393,21 4724677,99 
98 Дърво Задоволително Единична 191471,45 4724521,09 
99 Дърво Задоволително Единична 191551,99 4724562,76 

100 Дърво Задоволително Единична 191551,22 4724565,25 
101 Дърво Задоволително Единична 191545,39 4724564,15 
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102 Дърво Задоволително Единична 191546,14 4724561,04 
103 Дърво Задоволително Единична 191479,47 4724495,22 
104 Дърво Задоволително Единична 191504,18 4724290,50 
105 Дърво Задоволително Единична 191511,47 4724300,71 
106 Дърво Задоволително Единична 191485,86 4724321,27 
107 Дърво Задоволително Единична 191486,60 4724323,00 
108 Дърво Задоволително Единична 191474,85 4724323,68 
109 Дърво Задоволително Единична 192402,03 4725795,93 
110 Дърво Задоволително Единична 192416,33 4725761,95 
111 Дърво Задоволително Единична 192448,79 4725778,29 
112 Дърво Задоволително Единична 192425,63 4725785,48 
113 Дърво Задоволително Единична 192427,52 4725785,76 
114 Дърво Задоволително Единична 192414,42 4725804,34 
115 Дърво Задоволително Единична 192409,57 4725801,04 
116 Дърво Задоволително Единична 192414,61 4725813,59 
117 Дърво Задоволително Единична 192419,48 4725816,21 
118 Дърво Задоволително Единична 192434,89 4725799,95 
119 Дърво Задоволително Единична 192446,82 4725801,98 
120 Дърво Задоволително Единична 192454,46 4725792,71 
121 Дърво Задоволително Единична 192426,05 4725818,25 
122 Дърво Задоволително Единична 192425,99 4725822,57 
123 Дърво Задоволително Единична 192430,22 4725818,58 
124 Дърво Задоволително Единична 192431,55 4725828,11 
125 Дърво Задоволително Единична 192436,46 4725825,67 
126 Дърво Задоволително Единична 192439,08 4725830,69 
127 Дърво Задоволително Единична 192441,55 4725819,88 
128 Дърво Задоволително Единична 192451,02 4725825,12 
129 Дърво Задоволително Единична 192453,65 4725811,14 
130 Метал Задоволително Единична 192448,12 4725809,50 
131 Дърво Задоволително Единична 192457,72 4725802,78 
132 Дърво Задоволително Единична 192464,38 4725808,58 
133 Дърво Задоволително Единична 192465,84 4725810,10 
134 Дърво Задоволително Единична 192425,63 4725757,64 
135 Дърво Задоволително Единична 192453,65 4725755,26 
136 Дърво Задоволително Единична 192474,74 4725736,97 
137 Дърво Задоволително Единична 192475,92 4725735,18 
138 Дърво Задоволително Единична 192479,07 4725753,24 
139 Дърво Задоволително Единична 192481,16 4725753,10 
140 Дърво Задоволително Единична 192508,10 4725749,83 
141 Дърво Задоволително Единична 192517,77 4725780,15 
142 Дърво Задоволително Единична 192486,95 4725796,60 
143 Дърво Задоволително Единична 192451,91 4725838,94 
144 Дърво Задоволително Единична 192457,17 4725837,67 
145 Дърво Задоволително Единична 192461,60 4725846,65 
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146 Дърво Задоволително Единична 192456,11 4725850,87 
147 Дърво Задоволително Единична 192465,15 4725833,90 
148 Дърво Задоволително Единична 192471,91 4725839,84 
149 Дърво Задоволително Единична 192480,22 4725858,99 
150 Дърво Задоволително Единична 192482,53 4725856,07 
151 Дърво Задоволително Единична 192446,93 4725884,31 
152 Дърво Задоволително Единична 192558,86 4725798,61 
153 Дърво Задоволително Групирани 192563,79 4725781,71 
154 Дърво Незадоволително Единична 191996,98 4725225,59 
155 Дърво Незадоволително Единична 191990,65 4725224,52 
156 Дърво Задоволително Единична 191984,26 4725209,93 
157 Дърво Задоволително Единична 191980,72 4725212,04 
158 Дърво Задоволително Единична 191973,74 4725206,99 
159 Дърво Задоволително Групирани 191627,87 4725931,89 
160 Дърво Задоволително Единична 191618,50 4725953,00 
161 Дърво Задоволително Единична 191613,95 4725948,90 
162 Дърво Задоволително Единична 191617,70 4725942,41 
163 Дърво Задоволително Единична 191614,55 4725932,18 
164 Дърво Незадоволително Единична 190598,80 4725316,00 
165 Дърво Незадоволително Единична 190600,52 4725312,20 
166 Дърво Незадоволително Единична 190057,43 4727595,72 
167 Дърво Незадоволително Единична 188466,04 4724389,13 
168 Дърво Незадоволително Единична 189412,43 4727312,01 
169 Дърво Задоволително Единична 189678,75 4725141,42 
170 Смесен Отлично Единична 196544,13 4725562,09 
171 Смесен Отлично Единична 196554,74 4725562,31 
172 Смесен Отлично Единична 196561,42 4725561,78 
173 Дърво Задоволително Единична 196454,47 4725324,60 
174 Дърво Задоволително Единична 196454,10 4725319,39 
175 Дърво Задоволително Единична 196432,02 4725297,28 
176 Дърво Задоволително Единична 196438,77 4725304,21 
177 Дърво Задоволително Единична 196426,85 4725322,29 
178 Дърво Задоволително Единична 196407,42 4725312,83 
179 Дърво Задоволително Единична 196451,32 4725303,45 
180 Дърво Задоволително Единична 196463,49 4725304,86 
181 Дърво Задоволително Единична 196472,59 4725289,21 
182 Дърво Задоволително Единична 196880,61 4725310,60 
183 Дърво Отлично Единична 196851,28 4725379,82 
184 Дърво Задоволително Групирани 196468,43 4723652,16 
185 Дърво Задоволително Групирани 196500,78 4723631,59 
186 Дърво Отлично Групирани 196540,18 4723630,76 
187 Дърво Отлично Групирани 196540,05 4723638,51 
188 Дърво Отлично Групирани 196521,51 4723634,60 
189 Дърво Задоволително Единична 196478,38 4723665,18 
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190 Дърво Задоволително Единична 196491,40 4723643,29 
191 Дърво Задоволително Единична 197905,25 4721569,55 
192 Дърво Задоволително Единична 197898,43 4721569,50 
193 Дърво Задоволително Групирани 197905,00 4721560,53 
194 Дърво Задоволително Групирани 197366,34 4722420,31 
195 Дърво Задоволително Групирани 197372,73 4722413,81 
196 Дърво Задоволително Групирани 197379,83 4722418,77 
197 Дърво Задоволително Единична 197364,00 4722437,83 
198 Дърво Незадоволително Единична 197541,06 4721703,23 
199 Дърво Незадоволително Единична 197547,84 4721714,07 
200 Дърво Задоволително Групирани 195935,31 4720997,84 
201 Дърво Задоволително Групирани 195928,41 4721007,42 
202 Дърво Задоволително Групирани 195912,95 4720997,19 
203 Дърво Задоволително Групирани 195812,48 4721054,02 
204 Дърво Задоволително Групирани 195912,69 4721015,58 
205 Дърво Задоволително Групирани 195902,61 4721007,10 
206 Дърво Задоволително Единична 195901,76 4720996,21 
207 Дърво Задоволително Единична 195903,74 4720985,44 
208 Дърво Задоволително Групирани 195810,51 4721046,80 
209 Дърво Задоволително Групирани 196979,06 4725722,17 
210 Дърво Задоволително Единична 197061,83 4725602,41 
211 Дърво Отлично Единична 190658,51 4722024,27 
212 Дърво Отлично Единична 190653,76 4722013,76 
213 Дърво Отлично Единична 190660,41 4722020,49 
214 Дърво Отлично Единична 190661,24 4722025,56 
215 Дърво Отлично Единична 190667,28 4722026,15 
216 Дърво Отлично Единична 190675,05 4722027,63 
217 Дърво Отлично Единична 190679,10 4722026,16 
218 Дърво Отлично Единична 190679,55 4722019,94 
219 Дърво Отлично Единична 190657,75 4721999,10 
220 Дърво Отлично Единична 190654,23 4721994,18 
221 Дърво Отлично Единична 190654,43 4721985,50 
222 Дърво Отлично Единична 190663,74 4721985,73 
223 Дърво Отлично Единична 190671,10 4721990,34 
224 Дърво Отлично Единична 190231,14 4722703,88 
225 Дърво Отлично Единична 190237,28 4722697,11 
226 Дърво Отлично Единична 190245,15 4722705,78 
227 Дърво Отлично Единична 190229,31 4722714,89 
228 Дърво Отлично Единична 190238,02 4722721,48 
229 Дърво Отлично Единична 190272,08 4722731,38 
230 Дърво Незадоволително Групирани 195997,27 4721658,50 
231 Дърво Задоволително Групирани 196086,98 4721602,10 
232 Дърво Задоволително Единична 190531,05 4727327,50 
233 Дърво Отлично Единична 190471,19 4727308,68 
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234 Дърво Отлично Единична 190472,41 4727295,18 
235 Дърво Отлично Групирани 190688,95 4726367,13 
236 Дърво Отлично Групирани 190670,27 4726374,10 
237 Дърво Отлично Групирани 190669,10 4726354,13 
238 Дърво Задоволително Единична 190549,64 4726353,51 
239 Дърво Задоволително Единична 190896,38 4726435,64 
240 Дърво Отлично Единична 190759,70 4726367,96 
241 Дърво Отлично Единична 190756,38 4726386,56 
242 Дърво Отлично Групирани 190784,76 4726421,78 
243 Дърво Отлично Единична 190757,85 4726446,80 
244 Дърво Отлично Групирани 190765,01 4726417,07 
245 Дърво Отлично Групирани 190756,98 4726410,45 
246 Дърво Отлично Групирани 190744,73 4726408,92 
247 Дърво Отлично Единична 190730,33 4726409,55 
248 Дърво Отлично Единична 190728,74 4726435,29 
249 Дърво Отлично Единична 190672,41 4726426,07 
250 Дърво Отлично Единична 190678,32 4726450,99 
251 Дърво Отлично Единична 190658,93 4726428,80 
252 Дърво Отлично Единична 190649,82 4726439,85 
253 Дърво Отлично Единична 190634,81 4726454,25 
254 Дърво Отлично Единична 190167,32 4726364,34 
255 Дърво Отлично Единична 190174,19 4726431,85 
256 Дърво Отлично Единична 190202,44 4726417,79 
257 Дърво Отлично Единична 190219,73 4726409,08 
258 Дърво Отлично Единична 190640,56 4726407,60 
259 Дърво Отлично Единична 190629,69 4726414,35 
260 Дърво Отлично Единична 190616,74 4726390,20 
261 Дърво Отлично Единична 190208,14 4726341,15 
262 Дърво Отлично Единична 190624,54 4726379,18 
263 Дърво Задоволително Групирани 190206,80 4726321,78 
264 Дърво Отлично Групирани 190643,37 4726391,99 
265 Дърво Задоволително Единична 190019,87 4726376,45 
266 Дърво Задоволително Единична 190066,95 4726409,50 
267 Дърво Задоволително Единична 190029,84 4726388,36 
268 Дърво Задоволително Групирани 193782,41 4725928,53 
269 Дърво Задоволително Групирани 193229,45 4726258,95 
270 Дърво Отлично Групирани 192382,43 4722592,48 
271 Дърво Отлично Групирани 192380,21 4722594,36 
272 Дърво Отлично Групирани 192382,76 4722596,87 
273 Дърво Задоволително Единична 191705,64 4723905,85 
274 Дърво Задоволително Единична 191701,96 4723912,44 
275 Дърво Задоволително Единична 191702,46 4723918,52 
276 Дърво Задоволително Единична 191692,48 4723912,96 
277 Дърво Задоволително Единична 191686,10 4723922,97 
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278 Дърво Задоволително Единична 191679,90 4723916,60 
279 Дърво Задоволително Единична 191678,93 4723910,55 
280 Дърво Отлично Единична 191659,26 4723766,43 
281 Дърво Отлично Единична 191658,35 4723774,37 
282 Дърво Отлично Единична 191668,22 4723789,71 
283 Дърво Отлично Единична 191678,29 4723802,30 
284 Дърво Отлично Единична 191666,47 4723801,38 
285 Дърво Отлично Единична 191668,01 4723577,59 
286 Дърво Отлично Единична 191675,04 4723578,08 
287 Дърво Отлично Единична 191677,74 4723570,43 
288 Дърво Отлично Единична 191683,67 4723574,98 
289 Дърво Отлично Единична 191687,47 4723575,15 
290 Дърво Отлично Единична 191682,35 4723569,00 
291 Дърво Отлично Единична 191689,56 4723543,91 
292 Дърво Отлично Единична 191619,76 4723534,40 
293 Дърво Отлично Групирани 192618,15 4723457,64 
294 Дърво Отлично Групирани 192615,13 4723476,21 
295 Дърво Задоволително Групирани 192597,80 4723415,90 
296 Дърво Задоволително Единична 191061,42 4723258,73 
297 Дърво Задоволително Групирани 190992,05 4723335,77 
298 Дърво Задоволително Групирани 190995,42 4723336,49 
299 Дърво Отлично Групирани 191000,63 4723335,82 
300 Дърво Задоволително Групирани 190982,84 4723270,36 
301 Дърво Задоволително Групирани 190980,73 4723272,28 
302 Дърво Отлично Единична 191109,62 4723190,16 
303 Дърво Отлично Единична 191115,71 4723187,55 
304 Дърво Отлично Единична 191108,56 4723050,39 
305 Дърво Отлично Групирани 191112,65 4723055,61 
306 Дърво Отлично Групирани 191114,58 4723055,34 
307 Дърво Отлично Групирани 191122,48 4723056,69 
308 Дърво Отлично Групирани 191115,22 4723061,90 
309 Дърво Отлично Групирани 191115,02 4723063,78 
310 Дърво Отлично Групирани 191119,15 4723072,56 
311 Дърво Отлично Групирани 191136,30 4723060,26 
312 Дърво Отлично Групирани 191126,00 4723065,84 
313 Дърво Отлично Групирани 191131,07 4723074,18 
314 Дърво Отлично Единична 191157,04 4723036,68 
315 Дърво Отлично Единична 191142,92 4723034,90 
316 Дърво Отлично Групирани 191130,11 4723008,24 
317 Дърво Отлично Групирани 191133,49 4723009,94 
318 Дърво Задоволително Единична 191056,43 4723249,34 
319 Дърво Задоволително Единична 191010,70 4723292,00 
320 Дърво Задоволително Единична 190999,97 4723266,13 
321 Дърво Задоволително Единична 190994,43 4723254,28 
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322 Дърво Задоволително Единична 191000,27 4723232,31 
323 Дърво Отлично Единична 190989,93 4723229,97 
324 Дърво Отлично Единична 190987,85 4723235,42 
325 Дърво Отлично Групирани 190987,45 4721946,59 
326 Дърво Отлично Групирани 190989,70 4721945,98 
327 Дърво Отлично Групирани 190993,92 4721949,97 
328 Дърво Отлично Групирани 190985,17 4721954,91 
329 Дърво Отлично Групирани 190988,28 4721959,12 
330 Дърво Отлично Групирани 190994,91 4721956,84 
331 Дърво Отлично Групирани 190991,30 4721963,98 
332 Дърво Отлично Групирани 190993,74 4721966,92 
333 Дърво Отлично Групирани 190990,35 4721967,28 
334 Дърво Отлично Групирани 190992,10 4721970,64 
335 Дърво Отлично Групирани 191006,87 4721969,71 
336 Дърво Отлично Групирани 191011,22 4721969,66 
337 Дърво Отлично Групирани 191015,42 4721968,30 
338 Дърво Отлично Групирани 191009,80 4721952,51 
339 Дърво Отлично Групирани 191006,41 4721949,50 
340 Дърво Отлично Групирани 191006,17 4721943,24 
341 Дърво Отлично Единична 190999,93 4721930,69 
342 Дърво Отлично Групирани 195774,25 4721094,50 
343 Дърво Отлично Групирани 195748,78 4721148,71 
344 Дърво Отлично Единична 195724,77 4721097,64 
345 Дърво Отлично Групирани 195705,23 4722144,59 
346 Дърво Задоволително Групирани 192602,19 4723415,21 
347 Дърво Задоволително Групирани 192594,32 4723412,86 
348 Дърво Задоволително Групирани 192596,85 4723410,11 
349 Дърво Задоволително Групирани 192592,32 4723408,72 
350 Дърво Задоволително Групирани 192600,13 4723406,38 
351 Дърво Задоволително Групирани 192603,50 4723403,94 
352 Дърво Отлично Групирани 192616,76 4723477,68 
353 Дърво Отлично Групирани 192618,86 4723479,42 
354 Дърво Отлично Групирани 192620,16 4723481,04 
355 Дърво Отлично Групирани 192626,68 4723483,46 
356 Дърво Отлично Групирани 192629,69 4723485,33 
357 Дърво Отлично Групирани 192632,96 4723487,64 
358 Дърво Отлично Групирани 192636,57 4723488,89 
359 Дърво Отлично Групирани 192631,50 4723482,07 
360 Дърво Отлично Групирани 192633,01 4723480,32 
361 Дърво Задоволително Единична 191392,72 4724679,99 
362 Дърво Незадоволително Единична 190804,13 4724847,48 
363 Дърво Задоволително Единична 190947,18 4724711,43 
364 Дърво Задоволително Единична 190706,51 4723339,16 
365 Дърво Задоволително Единична 190712,31 4723341,63 
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366 Дърво Незадоволително Единична 189112,59 4726760,60 
367 Дърво Незадоволително Единична 198542,99 4721411,66 
368 Дърво Незадоволително Групирани 198560,70 4721410,91 
369 Дърво Задоволително Групирани 196209,04 4720856,71 
370 Дърво Незадоволително Единична 196256,23 4720722,46 
371 Дърво Задоволително Групирани 199693,18 4720196,79 
372 Дърво Задоволително Единична 198132,19 4714565,45 
373 Дърво Задоволително Единична 196558,79 4724963,54 
374 Дърво Задоволително Единична 191802,53 4729547,03 
375 Дърво Задоволително Единична 191815,51 4728958,09 
376 Дърво Задоволително Единична 191872,58 4729446,00 
377 Дърво Задоволително Единична 191872,59 4729441,49 
378 Дърво Задоволително Единична 191862,55 4729449,74 
379 Дърво Задоволително Единична 199276,13 4721461,72 

 
табл. №15 
Пейки. 

№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 

1 Метал Задоволително Единична 187479,05 4711128,81 
2 Дърво Незадоволително Единична 187053,74 4720069,45 
3 Дърво Задоволително Единична 192648,36 4709163,04 
4 Дърво Задоволително Групирани 192661,25 4709159,98 
5 Дърво Задоволително Групирани 192656,78 4709170,42 
6 Дърво Задоволително Единична 192650,73 4709149,62 
7 Дърво Задоволително Единична 192650,47 4709127,35 
8 Дърво Задоволително Единична 191001,61 4723518,31 
9 Дърво Задоволително Единична 191009,82 4723509,39 
10 Дърво Задоволително Единична 191372,56 4724397,07 
11 Дърво Задоволително Единична 191443,93 4724611,76 
12 Дърво Задоволително Единична 191442,88 4724613,14 
13 Дърво Задоволително Единична 191442,10 4724615,50 
14 Дърво Задоволително Единична 191437,48 4724618,86 
15 Дърво Задоволително Единична 191482,73 4724415,94 
16 Дърво Задоволително Единична 191487,03 4724412,36 
17 Дърво Задоволително Единична 191487,53 4724421,58 
18 Дърво Задоволително Единична 191491,85 4724419,55 
19 Дърво Задоволително Единична 191500,65 4724427,22 
20 Дърво Задоволително Единична 191498,68 4724429,29 
21 Дърво Задоволително Единична 191509,34 4724439,88 
22 Метал Незадоволително Единична 196849,24 4725353,82 
23 Метал Незадоволително Единична 196836,21 4725346,14 
24 Метал Незадоволително Единична 196833,18 4725351,24 

Page 1176



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

80 

25 Метал Незадоволително Единична 196829,66 4725366,35 
26 Метал Незадоволително Единична 196833,17 4725370,69 
27 Метал Незадоволително Единична 196837,40 4725333,53 
28 Дърво Задоволително Групирани 198067,08 4722002,42 
29 Дърво Незадоволително Единична 197554,36 4721708,87 
30 Дърво Задоволително Единична 190677,46 4722017,54 
31 Дърво Задоволително Единична 190667,72 4722021,23 
32 Дърво Задоволително Единична 190664,92 4722021,33 
33 Дърво Задоволително Единична 190663,77 4722019,07 
34 Смесен Отлично Единична 190226,99 4726367,67 
35 Смесен Отлично Групирани 190882,23 4726424,74 
36 Дърво Отлично Единична 190155,12 4726399,66 
37 Смесен Отлично Единична 190224,13 4726389,23 
38 Дърво Задоволително Единична 190969,05 4723237,81 
39 Дърво Отлично Групирани 190980,72 4723229,38 
40 Дърво Задоволително Единична 190986,70 4721975,72 
41 Дърво Отлично Групирани 190980,02 4723227,19 
42 Дърво Отлично Групирани 190979,39 4723224,83 
43 Дърво Отлично Групирани 190978,67 4723222,50 
44 Дърво Задоволително Единична 191036,05 4723145,68 
45 Дърво Задоволително Единична 191113,16 4723089,85 
46 Дърво Задоволително Единична 191105,84 4723089,10 
47 Дърво Задоволително Групирани 190969,69 4721859,55 
48 Дърво Задоволително Групирани 190968,72 4721857,14 
49 Дърво Задоволително Единична 190690,29 4726272,97 
50 Дърво Задоволително Единична 198635,42 4721410,78 
51 Дърво Незадоволително Единична 199560,23 4713395,24 
52 Дърво Задоволително Групирани 198148,71 4714641,45 
53 Дърво Задоволително Групирани 198173,94 4714618,12 
54 Дърво Задоволително Единична 196614,88 4725055,41 
55 Дърво Задоволително Единична 196502,41 4724875,06 
56 Дърво Задоволително Единична 196506,83 4724879,77 
57 Дърво Задоволително Единична 198129,50 4723657,71 
58 Смесен Незадоволително Единична 191728,80 4729402,79 
59 Смесен Незадоволително Единична 191732,47 4729409,27 
60 Смесен Незадоволително Единична 191789,55 4729538,13 
61 Смесен Задоволително Групирани 191797,46 4729546,08 
62 Смесен Незадоволително Единична 191748,86 4729305,73 
63 Смесен Незадоволително Единична 191769,23 4729315,33 
64 Дърво Задоволително Единична 200705,61 4717413,71 

Общото състояние на детските съоръжени в парка е незадоволително. Картирани са 
около 50 бр. места, като по-голямата част от тях са дори неизползваеми, остарели и ръждясали 
останки от катерушки, люлки и пр.  
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табл. №16 
Детски катерушки. 

№ 
WGS 1984 UTM - зона 35N 

E N 
1 2 3 

1 188419,19 4720396,93 
2 186516,39 4720913,67 
3 191111,56 4723101,20 
4 191114,93 4723094,49 
5 191107,94 4723094,74 
6 191149,10 4723075,48 
7 192548,39 4723380,66 
8 192552,23 4723373,37 
9 192553,23 4723383,60 
10 193279,31 4725582,15 
11 193282,14 4725579,55 
12 193280,82 4725575,88 
13 190202,47 4726430,84 
14 190162,58 4726401,77 
15 190616,01 4726436,87 
16 190645,23 4726451,72 
17 190436,33 4725756,22 
18 190233,92 4722716,71 
19 190244,05 4722709,86 
20 190234,86 4722719,17 
21 190674,73 4721969,13 
22 198611,95 4723884,85 
23 198599,34 4723879,75 
24 197016,50 4725554,64 
25 195897,69 4721000,24 
26 196753,13 4723218,14 
27 196753,26 4723207,15 
28 196836,49 4725354,48 
29 196574,91 4725578,88 
30 189980,53 4727666,14 
31 190582,73 4725297,03 
32 191784,31 4724976,01 
33 191789,54 4724980,82 
34 191795,59 4724985,35 
35 191701,62 4725019,34 
36 191708,23 4725019,79 
37 191710,64 4725018,02 
38 191717,68 4725012,94 
39 192444,60 4725811,01 
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40 192427,07 4725808,74 
41 192992,06 4725291,45 
42 192991,73 4725284,75 
43 191444,82 4724822,66 
44 191446,84 4724812,93 
45 191437,01 4724873,36 
46 191432,57 4724881,31 
47 191422,40 4724885,56 
48 191433,50 4724890,10 
49 191488,37 4723644,44 
50 191488,98 4723646,68 

 
табл. №17 
Естради. 

№ Местоположение Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 7 

1 На поляната до р-т 
Момина скала Дърво Задоволително Некръгла 192511,84 4725767,95 

2 х. Еделвайс Дърво Отлично Некръгла 190668,26 4721986,38 

3 х. Планинарска 
песен Бетон Отлично Некръгла 192610,90 4723465,47 

4 м. Офелиите Бетон Отлично Некръгла 190973,14 4723229,41 
5 х. Алеко Дърво Задоволително Некръгла 195718,42 4721100,55 
6 х. Звездица Дърво Отлично Некръгла 191011,72 4721979,31 

7 Екостационар "Бели 
брези" Дърво Отлично Некръгла 190444,69 4725802,51 

 

С изработването на „Специализирана карта на туристическата инфраструктура“ (2014 г.) 
са описани 32 бр. огнища изградени предимно от камък, като 8 бр. са закрити. На територията на 
парка има множество нерегламентирани огнища, използвани от туристи обикновено около 
кътове за краткотраен отдих. 
 
табл. №18 
Огнища. 

№ Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 

1 Скала (Камък) Незадоволително Открито 188016,25 4712253,90 
2 Скала (Камък) Задоволително Открито 188109,04 4712253,61 
3 Скала (Камък) Задоволително Открито 188526,94 4712236,98 
4 Скала (Камък) Задоволително Открито 188652,35 4712144,75 
5 Скала (Камък) Задоволително Открито 188684,74 4712115,76 
6 Скала (Камък) Задоволително Открито 188702,69 4712049,37 
7 Скала (Камък) Задоволително Открито 189141,94 4711859,04 
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8 Скала (Камък) Задоволително Открито 191143,02 4712508,17 
9 Бетон Отлично Открито 187682,21 4720378,27 

10 Бетон Отлично Закрито 190891,53 4723630,91 
11 Бетон Задоволително Закрито 190963,96 4723696,15 
12 Скала (Камък) Задоволително Открито 190996,39 4723529,71 
13 Скала (Камък) Задоволително Открито 191427,09 4724890,82 
14 Скала (Камък) Задоволително Открито 191434,84 4724852,00 
15 Скала (Камък) Задоволително Открито 192497,07 4725747,82 
16 Скала (Камък) Задоволително Открито 196451,69 4725320,07 
17 Скала (Камък) Незадоволително Открито 196436,36 4725297,32 
18 Скала (Камък) Задоволително Открито 196464,24 4725301,75 
19 Скала (Камък) Незадоволително Открито 196411,08 4725313,91 
20 Бетон Отлично Закрито 196546,87 4723624,45 
21 Бетон Задоволително Закрито 196589,43 4723630,88 
22 Бетон Незадоволително Открито 197384,42 4722413,72 
23 Бетон Задоволително Закрито 198066,70 4722005,15 
24 Скала (Камък) Незадоволително Открито 196944,58 4725693,54 
25 Бетон Задоволително Закрито 191815,53 4725058,56 
26 Бетон Отлично Закрито 190228,95 4722705,00 
27 Скала (Камък) Задоволително Открито 190170,68 4726364,35 
28 Скала (Камък) Задоволително Открито 190211,83 4726322,48 
29 Бетон Задоволително Открито 193043,41 4724908,37 
30 Бетон Отлично Закрито 192529,28 4723391,11 
31 Бетон Задоволително Открито 190994,74 4723333,89 
32 Бетон Задоволително Открито 190985,30 4721973,55 

 

Чешмите на територията на парка не са поддържани постоянно и от 245 през 1976 г. сега 
са около 150, като част от тях са в незадоволително състояние (24 бр.), а друга част не  
функционират (29 бр.).  

 
табл. №19 
Чешми. 

№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 

1 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191177,59 4716275,63 
2 Скала (Камък) Отлично С корито 188037,58 4714984,06 
3 Дърво Не функционира С корито 187985,11 4720096,61 
4 Смесен Отлично С корито 187927,77 4720099,26 
5 Скала (Камък) Не функционира Без корито 187874,55 4719995,77 
6 Метал Незадоволително Без корито 187724,63 4719732,69 
7 Скала (Камък) Задоволително С корито 190670,76 4717235,42 
8 Метал Задоволително Без корито 187463,33 4711136,40 
9 Скала (Камък) Задоволително С корито 189804,44 4710454,63 
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10 Бетон Не функционира С корито 186135,44 4707488,11 
11 Бетон Задоволително С корито 191541,99 4704456,92 
12 Смесен Задоволително С корито 191009,95 4709604,46 
13 Скала (Камък) Задоволително С корито 188390,29 4720701,52 
14 Скала (Камък) Задоволително Без корито 188569,17 4721841,55 
15 Смесен Задоволително С корито 188673,30 4720163,55 
16 Скала (Камък) Задоволително С корито 189074,30 4719447,60 
17 Скала (Камък) Задоволително Без корито 188211,14 4720797,82 
18 Скала (Камък) Задоволително С корито 188193,66 4721196,14 
19 Скала (Камък) Задоволително С корито 187674,65 4722181,01 
20 Скала (Камък) Не функционира С корито 187057,48 4721694,03 
21 Смесен Задоволително С корито 186603,70 4722337,55 
22 Скала (Камък) Задоволително Без корито 190971,67 4706159,77 
23 Скала (Камък) Незадоволително С корито 194706,60 4711469,14 
24 Скала (Камък) Задоволително С корито 191676,37 4712196,76 
25 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191802,84 4711725,76 
26 Смесен Задоволително Без корито 190479,51 4718670,09 
27 Смесен Задоволително С корито 192645,59 4709127,24 
28 Смесен Отлично С корито 186342,81 4720981,72 
29 Скала (Камък) Задоволително Без корито 195791,90 4716739,86 
30 Метал Задоволително Без корито 190889,05 4723635,99 
31 Скала (Камък) Незадоволително С корито 191014,81 4723505,11 
32 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 191460,05 4724529,34 
33 Скала (Камък) Задоволително С корито 191488,73 4724420,40 
34 Скала (Камък) Задоволително С корито 191513,09 4724291,69 
35 Скала (Камък) Отлично С корито 191348,36 4724398,13 
36 Бетон Незадоволително С корито 192999,29 4725326,76 
37 Бетон Задоволително С корито 192505,82 4725744,64 
38 Бетон Задоволително С корито 192552,92 4725783,24 
39 Скала (Камък) Незадоволително С корито 191998,15 4725214,33 
40 Бетон Незадоволително С корито 191800,69 4725001,94 
41 Бетон Незадоволително С корито 190634,30 4725324,36 
42 Бетон Незадоволително С корито 190610,36 4725309,05 
43 Бетон Незадоволително С корито 191998,97 4727284,03 
44 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 189337,25 4725377,16 
45 Скала (Камък) Задоволително Без корито 196604,36 4725573,74 
46 Бетон Незадоволително С корито 196832,44 4725338,47 
47 Бетон Незадоволително С корито 196495,69 4723643,74 
48 Бетон Задоволително С корито 196547,28 4723625,29 
49 Бетон Задоволително С корито 197910,97 4721564,47 
50 Бетон Незадоволително С корито 197375,98 4722406,05 
51 Скала (Камък) Задоволително С корито 196886,14 4721504,84 
52 Скала (Камък) Не функционира С корито 195782,34 4721809,40 
53 Дърво Отлично Без корито 195810,00 4721041,97 
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54 Бетон Незадоволително С корито 197066,07 4725586,08 
55 Бетон Задоволително С корито 198598,80 4723864,26 
56 Метал Задоволително Без корито 193212,82 4724428,80 
57 Скала (Камък) Задоволително С корито 189329,54 4721979,83 
58 Скала (Камък) Отлично С корито 190650,59 4722001,74 
59 Скала (Камък) Задоволително С корито 190611,44 4721826,07 
60 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 195986,81 4721643,40 
61 Скала (Камък) Задоволително С корито 196066,23 4721828,09 
62 Дърво Задоволително Без корито 196078,89 4721604,51 
63 Скала (Камък) Задоволително С корито 190517,84 4727341,65 
64 Дърво Задоволително Без корито 190432,37 4725743,89 
65 Скала (Камък) Задоволително С корито 190847,68 4726439,00 
66 Скала (Камък) Задоволително С корито 190628,97 4726406,20 
67 Скала (Камък) Задоволително С корито 190168,70 4726333,68 
68 Скала (Камък) Задоволително С корито 192110,34 4721886,46 
69 Скала (Камък) Задоволително С корито 192394,95 4722630,12 
70 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191615,72 4723524,04 
71 Скала (Камък) Задоволително Без корито 193279,08 4725590,01 
72 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 193102,41 4724948,96 
73 Скала (Камък) Незадоволително С корито 192693,13 4723461,37 
74 Скала (Камък) Задоволително С корито 192525,59 4723398,23 
75 Скала (Камък) Задоволително С корито 191151,44 4723064,52 
76 Скала (Камък) Задоволително С корито 195723,16 4721090,38 
77 Скала (Камък) Задоволително С корито 195707,15 4721199,31 
78 Скала (Камък) Незадоволително С корито 195682,15 4722115,17 
79 Скала (Камък) Незадоволително С корито 192487,16 4723368,44 
80 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 187971,59 4721748,41 
81 Скала (Камък) Незадоволително С корито 187871,68 4721981,35 
82 Скала (Камък) Задоволително С корито 191090,19 4723052,25 
83 Скала (Камък) Незадоволително С корито 191125,47 4724343,14 
84 Скала (Камък) Задоволително С корито 193383,84 4724889,12 
85 Скала (Камък) Не функционира С корито 190452,50 4726743,39 
86 Скала (Камък) Задоволително С корито 190052,40 4725101,31 
87 Скала (Камък) Задоволително С корито 195326,80 4720565,88 
88 Скала (Камък) Задоволително С корито 193916,64 4727845,28 
89 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 189411,00 4726022,64 
90 Скала (Камък) Задоволително С корито 188990,30 4727744,85 
91 Скала (Камък) Задоволително С корито 189375,68 4724559,83 
92 Скала (Камък) Не функционира С корито 190941,05 4724761,72 
93 Скала (Камък) Не функционира С корито 192318,35 4723007,72 
94 Скала (Камък) Отлично С корито 189245,07 4721991,35 
95 Дърво Задоволително Без корито 190560,91 4725470,86 
96 Смесен Отлично С корито 190875,80 4725144,64 
97 Смесен Не функционира С корито 191649,92 4726084,66 
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98 Скала (Камък) Задоволително С корито 193163,31 4726237,14 
99 Скала (Камък) Задоволително С корито 193766,27 4725929,87 

100 Скала (Камък) Задоволително Без корито 195117,52 4725179,37 
101 Скала (Камък) Не функционира С корито 192126,84 4726456,68 
102 Скала (Камък) Не функционира С корито 191333,74 4727329,51 
103 Скала (Камък) Не функционира С корито 191038,65 4727442,54 
104 Скала (Камък) Не функционира С корито 191027,78 4726985,50 
105 Скала (Камък) Задоволително Без корито 192624,97 4724035,30 
106 Скала (Камък) Не функционира С корито 189924,69 4727053,60 
107 Дърво Задоволително С корито 189098,46 4726762,57 
108 Скала (Камък) Задоволително Без корито 189540,49 4726273,24 
109 Скала (Камък) Задоволително Без корито 197660,60 4721160,80 
110 Скала (Камък) Задоволително Без корито 198548,27 4721398,00 
111 Скала (Камък) Не функционира С корито 196184,23 4720874,26 
112 Скала (Камък) Не функционира С корито 196198,05 4720883,79 
113 Смесен Задоволително Без корито 196532,82 4720343,39 
114 Бетон Отлично С корито 199816,41 4720003,05 
115 Скала (Камък) Задоволително Без корито 199694,28 4720189,95 
116 Смесен Задоволително Без корито 199566,42 4713395,14 
117 Бетон Задоволително С корито 198130,90 4714579,44 
118 Смесен Задоволително С корито 198152,70 4714635,26 
119 Дърво Задоволително Без корито 198150,62 4714663,09 
120 Дърво Не функционира Без корито 198159,21 4714619,99 
121 Скала (Камък) Задоволително Без корито 196280,19 4722709,83 
122 Скала (Камък) Не функционира С корито 196105,61 4722211,70 
123 Смесен Задоволително С корито 196370,58 4724708,92 
124 Скала (Камък) Не функционира С корито 198507,08 4723212,32 
125 Скала (Камък) Задоволително С корито 198087,23 4723177,29 
126 Скала (Камък) Задоволително Без корито 198014,91 4721978,96 
127 Скала (Камък) Задоволително С корито 196502,87 4724879,44 
128 Бетон Не функционира С корито 199043,85 4724032,20 
129 Скала (Камък) Задоволително С корито 198134,56 4723650,21 
130 Скала (Камък) Отлично С корито 190967,87 4727896,01 
131 Скала (Камък) Отлично С корито 190958,84 4727890,63 
132 Скала (Камък) Не функционира С корито 194595,81 4726940,76 
133 Скала (Камък) Задоволително Без корито 194270,86 4727242,52 
134 Скала (Камък) Задоволително Без корито 194226,34 4727274,53 
135 Скала (Камък) Задоволително Без корито 196411,41 4725792,82 
136 Бетон Не функционира Без корито 196991,96 4725762,52 
137 Скала (Камък) Задоволително С корито 191784,81 4728206,06 
138 Скала (Камък) Не функционира С корито 193269,58 4728029,70 
139 Бетон Не функционира С корито 193361,22 4728047,22 
140 Скала (Камък) Не функционира Без корито 192962,41 4727683,21 
141 Скала (Камък) Не функционира С корито 193728,98 4727000,51 
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142 Бетон Не функционира Без корито 193654,01 4727870,69 
143 Скала (Камък) Задоволително Без корито 193926,18 4727852,08 
144 Смесен Не функционира С корито 191868,92 4729694,30 
145 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191908,38 4729201,30 
146 Скала (Камък) Не функционира С корито 192850,58 4719381,89 
147 Скала (Камък) Задоволително С корито 195709,75 4715450,86 
148 Скала (Камък) Задоволително С корито 199271,49 4721483,99 

 
табл. №20 
Тоалетни. 

№ Местоположение Материал Състояние Тип Ширина   
/м/ 

Дължина    
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 до х. Панчо Томов Дърво Незадоволително Горска 1 1,1 191007,95 4723579,73 
2 ПД Минстрой Бетон Незадоволително Градска 2,1 3,1 189421,19 4727347,62 
3 х. Еделвайс Дърво Задоволително Горска 1 1 190618,30 4722014,66 
4 х. Еделвайс Дърво Задоволително Горска 1 1 190612,63 4722016,39 
5 р-т Златни мостове Бетон Отлично Градска 1,3 2,5 191515,67 4724392,65 
6 х. Офелиите Смесен Задоволително Градска 1,9 2,6 191079,43 4723029,65 
7 Златни мостове Бетон Незадоволително Градска 4,4 10,7 191324,20 4724454,18 

 
табл. №21 
Паркинги. 

№ Местоположение Покритие Състояние Площ       
/м²/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
1 2 3 4 5 6 7 

1 ДЛС “Витошко – 
Студена” Асфалт Отлично 189 185597,67 4717350,08 

2 р-т Момина скала Покритие без 
запечатка Задоволително 416 192402,86 4725832,96 

3 м-л Тихия кът Асфалт Задоволително 404 190014,48 4727671,70 

4 под Драгалевския 
манастир Асфалт Незадоволително 2018 196396,66 4725242,43 

5 ДС лифт Драгалевци 
- Бай Кръстьо Плочи Задоволително 36 196852,76 4725373,07 

6 до р-т Воденицата Асфалт Отлично 234 196861,63 4725396,46 
7 при х. Брезовица Асфалт Незадоволително 160 197350,44 4722430,62 
8 при х-л Монтана Бетон Задоволително 483 198603,40 4723904,23 

9 
Посетителски 
център "Белите 
брези" 

Асфалт Задоволително 422 190465,83 4725755,24 

10 при х. Кумата Асфалт Задоволително 839 192368,22 4722613,78 
11 до х. Водпроект Бетон Незадоволително 198 188375,31 4724906,84 

12 ДС лифт Романски - 
Малък резен Плочи Задоволително 528 196155,11 4721637,13 
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13 при х. Септември Плочи Задоволително 364 191988,60 4725201,45 
14 ДС лифт Академика Плочи Задоволително 3536 196779,06 4721478,65 

15 МС Симеоново - 
Алеко Асфалт Задоволително 471 198078,02 4722018,66 

16 
на 600 м. от зимна 
база Алеко - 
успоредно на пътя 

Асфалт Задоволително 1045 197043,30 4723412,88 

17 х-л Монтана Асфалт Незадоволително 312 198527,69 4723907,20 

18 
Природозащитен 
информационен 
център 

Асфалт Отлично 713 196602,23 4725548,52 

19 ДС лифт Драгалевци 
- Бай Кръстьо Плочи Задоволително 56 196844,97 4725366,00 

20 при р-т Риварсайд Асфалт Отлично 758 197020,25 4725582,75 
21 х-л Еден Асфалт Задоволително 571 195818,08 4721799,57 

22 
Горски дом "Златни 
мостове" - 
административна 

Асфалт Задоволително 621 191468,18 4724664,94 

23 Златните мостове Асфалт Задоволително 808 191426,61 4724594,72 
24 Златните мостове Асфалт Задоволително 742 191473,61 4724394,81 
25 при х-л Елица Асфалт Задоволително 1024 191806,58 4725046,04 
26 до Дендраиума Плочи Задоволително 500 190823,06 4726469,31 
27 до х-л Кремиковци Асфалт Отлично 337 196105,40 4721799,28 

28 до ГС лифт 
Симеоново - Алеко 

Покритие без 
запечатка Задоволително 2153 195733,66 4721274,29 

29 ПД Адвокатите Асфалт Задоволително 600 189824,89 4722615,13 
30 ПД Трендафила Асфалт Отлично 380 190253,64 4722711,92 
31 х-л Звездица Бетон Задоволително 1192 190990,42 4722011,12 
32 ПД ИАГ Бетон Задоволително 667 191551,86 4723943,13 

 
табл. №22 
Игрища. 

№ Местоположение Покритие Състояние Площ       
/м²/ 

Размери   
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 х. Металург Асфалт Задоволително 974 43/23 189938,95 4725315,96 
2 ПД Трендафила Асфалт Задоволително 246 22/11 190225,92 4722698,99 

3 х-л Хюндай Изкуствена 
настилка Незадоволително 401 34/12 196770,53 4723219,11 

4 р-т Ривърсайд Асфалт Отлично 142 15/10 197016,50 4725554,64 
5 преди х. Сълзица Без покритие Незадоволително 499 28/17 195981,10 4722355,67 
6 преди х. Сълзица Без покритие Незадоволително 266 24/12 195958,21 4722348,08 
7 ВПД Витоша Асфалт Незадоволително 931 44/21 191461,92 4723633,14 
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табл. №23 
Паметници. 

№ Местоположение Състояние Тип Материал 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Венци Ладжов Задоволително Исторически Бетон 186453,18 4713244,35 

2 Паметен знак на Хан Крум Задоволително Исторически Скала (Камък) 194575,58 4724449,69 

3 П.К.Яворов Отлично Исторически Скала (Камък) 190904,09 4723221,12 

4 Г.С.Раковски Отлично Исторически Скала (Камък) 190769,29 4723278,88 

5 гроб Задоволително Исторически Скала (Камък) 196446,97 4723547,87 

6 Петров гроб Задоволително Исторически Скала (Камък) 195921,86 4722113,67 

7 инж. Захари Владов Задоволително Исторически Скала (Камък) 194741,88 4719044,33 

8 Алеко Константинов Отлично Исторически Скала (Камък) 194554,74 4719105,53 

9 неясен Задоволително Исторически Скала (Камък) 191859,35 4729669,79 

10 Алеко Константинов Отлично Исторически Скала (Камък) 191861,40 4729616,12 

11 Иван Башев Отлично Исторически Скала (Камък) 196281,86 4720743,25 

12 Митко Йотов Задоволително Исторически Бетон 189091,69 4725840,91 

13 Тихия кът Задоволително Исторически Скала (Камък) 190058,40 4727586,53 

14 гроб Задоволително Исторически Скала (Камък) 195775,64 4721070,34 

15 Родина-пирамида Незадоволително Исторически Бетон 192999,09 4725314,32 

16 безименен Задоволително Исторически Скала (Камък) 190078,13 4727640,10 

17 паметна плоча Драгалевци Задоволително Исторически Скала (Камък) 196455,93 4725314,44 

18 Павел Романски Отлично Исторически Скала (Камък) 196208,41 4721636,86 

19 Яворов Отлично Исторически Скала (Камък) 190913,66 4723216,84 

 
табл. №24 
Мостчета. 

№ Материал Състояние Тип Ширина       
/м/ 

Дължина   
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дърво Отлично С парапет 1,4 6,5 186570,80 4720904,85 
2 Дърво Задоволително С парапет 1,3 10 192652,93 4709136,33 
3 Дърво Незадоволително С парапет 4 9 192388,63 4715931,70 

4 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 3,8 189058,75 4719462,30 

5 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 5,6 189055,56 4719499,28 

6 Бетон Задоволително Без 
парапет 5,8 8 185576,40 4717349,90 

7 Бетон Задоволително С парапет 9 9 187263,82 4711379,61 

8 Смесен Незадоволително Без 
парапет 1 2 190489,53 4717474,85 

9 Смесен Задоволително С парапет 0,8 4 190247,21 4717554,98 

10 Дърво Незадоволително Без 
парапет 0,5 1,5 190683,19 4717542,44 
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11 Дърво Незадоволително Без 
парапет 0,5 2 190635,16 4717448,83 

12 Дърво Задоволително С парапет 1 8 188127,47 4712247,93 
13 Бетон Отлично С парапет 4 20 186025,51 4711548,87 

14 Смесен Задоволително Без 
парапет 2 10 186205,10 4711565,04 

15 Метал Задоволително С парапет 1 6 187476,28 4718176,28 

16 Бетон Задоволително Без 
парапет 3,5 5 189487,91 4717517,48 

17 Дърво Задоволително С парапет 1,6 3 187903,23 4719996,02 

18 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1,6 3 187906,82 4719988,97 

19 Дърво Задоволително Без 
парапет 1,6 3 187934,81 4719996,73 

20 Бетон Отлично Без 
парапет 4 5 187927,00 4720122,90 

21 Дърво Задоволително Без 
парапет 1,5 1,5 188031,76 4720175,44 

22 Дърво Задоволително С парапет 1,5 2 188103,51 4720205,15 

23 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1,2 1,8 188340,80 4720283,48 

24 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1,6 2,4 188341,99 4720287,72 

25 Дърво Незадоволително С парапет 1,6 4 188043,21 4720049,05 

26 Бетон Задоволително Без 
парапет 4 5 188529,95 4717632,81 

27 Бетон Задоволително Без 
парапет 3 5 184900,08 4717050,01 

28 Бетон Задоволително С парапет 5 7 191356,47 4714096,31 

29 Дърво Задоволително Без 
парапет 1,2 3 196930,60 4723194,21 

30 Дърво Задоволително С парапет 1,1 6 201028,65 4714802,55 

31 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 6 200517,51 4715599,24 

32 Дърво Отлично С парапет 1,2 6 200480,65 4715602,54 

33 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1,5 2,2 199543,66 4721218,63 

34 Бетон Незадоволително Без 
парапет 3,5 8,5 199276,30 4721457,35 

35 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 2 200644,76 4717388,96 

36 Бетон Задоволително Без 
парапет 4 11 193568,65 4727975,82 

37 Смесен Задоволително С парапет 3 12 197078,71 4725758,84 
38 Дърво Задоволително С парапет 1 3 192169,84 4728983,01 

39 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 3 192154,98 4728921,67 

40 Дърво Задоволително С парапет 1 5 192169,21 4728915,89 
41 Дърво Задоволително С парапет 2,5 3 191882,86 4729495,28 

42 Бетон Задоволително Без 
парапет 3 20 191786,57 4729054,70 

43 Дърво Задоволително С парапет 3 5 191804,81 4728645,76 
44 Бетон Отлично С парапет 4,5 9 191722,44 4729315,61 
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45 Дърво Задоволително С парапет 1 8 191758,31 4729217,63 

46 Дърво Задоволително Без 
парапет 1,5 5 191785,88 4729158,30 

47 Дърво Задоволително С парапет 1 8 191668,11 4729420,48 

48 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 2 200791,86 4717053,52 

49 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 1,5 191489,36 4724513,44 

50 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 10 193725,53 4726935,57 

51 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 1 193558,27 4726536,91 

52 Дърво Задоволително Без 
парапет 2 6 192566,49 4726244,90 

53 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 4 196063,58 4726052,90 

54 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 4 195200,83 4727028,63 

55 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1 4 194336,79 4727491,10 

56 Дърво Задоволително Без 
парапет 0,6 1,5 196327,01 4725284,44 

57 Дърво Отлично С парапет 1 6 190471,36 4726910,19 

58 Дърво Отлично Без 
парапет 1 3 191126,59 4727993,43 

59 Дърво Задоволително С парапет 1 4 198999,29 4723847,66 
60 Дърво Задоволително С парапет 1 4 199040,67 4723947,54 
61 Дърво Задоволително С парапет 3 5 196224,51 4724125,11 

62 Дърво Задоволително Без 
парапет 2 2 196233,78 4724679,61 

63 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 4 196411,40 4724854,79 

64 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 4 196392,21 4724878,11 

65 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 8 198804,56 4723592,39 

66 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 4 198588,49 4723301,91 

67 Дърво Задоволително С парапет 1 30 196209,96 4721561,47 
68 Дърво Задоволително С парапет 1 5 196209,43 4721575,73 

69 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 32 196287,94 4721552,82 

70 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 3 198654,28 4723370,71 

71 Дърво Задоволително С парапет 1 10 196324,75 4721552,22 
72 Дърво Задоволително С парапет 1 20 196497,72 4721574,02 
73 Дърво Задоволително С парапет 1 20 195763,55 4721492,45 
74 Дърво Задоволително С парапет 1 10 196476,43 4721555,48 
75 Дърво Задоволително С парапет 1 2 198873,38 4723685,76 

76 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1 5 195869,80 4723674,55 

77 Дърво Задоволително С парапет 1 6 196395,13 4724696,82 
78 Скала (Камък) Задоволително С парапет 1 5 196410,57 4724695,91 
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79 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 3 196825,49 4724026,93 

80 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 1 196825,58 4723985,87 

81 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1 1 196190,67 4722324,53 

82 Дърво Отлично С парапет 1 6 200980,04 4712818,03 

83 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 4,8 196289,24 4720663,56 

84 Дърво Задоволително С парапет 0,9 6 199623,05 4721494,69 

85 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1,5 6 199249,78 4721444,97 

86 Дърво Задоволително С парапет 0,8 5,8 198831,71 4721408,35 
87 Дърво Задоволително С парапет 0,7 1,9 198583,13 4721411,87 
88 Дърво Незадоволително С парапет 1,2 10,3 198553,50 4721406,68 
89 Дърво Задоволително С парапет 1,4 3,2 198378,75 4721359,02 
90 Дърво Задоволително С парапет 1 2 197209,04 4721203,12 
91 Дърво Задоволително С парапет 0,8 3,5 197840,62 4721163,35 
92 Дърво Задоволително С парапет 1 3,8 197551,17 4721156,69 
93 Дърво Задоволително С парапет 0,8 5,2 196955,56 4721383,09 
94 Дърво Задоволително С парапет 0,8 6,5 196892,87 4721401,62 

95 Бетон Задоволително Без 
парапет 3 5,2 188492,41 4724319,57 

96 Дърво Отлично С парапет 0,8 3,8 192108,63 4722942,70 
97 Дърво Отлично С парапет 0,8 3,3 192189,13 4722979,05 
98 Дърво Задоволително С парапет 1,3 11,5 192480,33 4724315,91 
99 Смесен Задоволително С парапет 3,2 3,5 192580,84 4725793,07 

100 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 3,9 192070,48 4725131,14 

101 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 17,5 192775,72 4725058,42 

102 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 23 192861,46 4725015,58 

103 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 11,2 192905,31 4724995,93 

104 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 40 192928,15 4724983,98 

105 Дърво Задоволително С парапет 1 7,2 193016,53 4724950,25 
106 Дърво Задоволително С парапет 1,8 4,6 191697,03 4724108,22 
107 Дърво Задоволително С парапет 1,5 5 191694,84 4724122,01 
108 Дърво Задоволително С парапет 1,2 2,7 191058,27 4724614,50 
109 Дърво Задоволително С парапет 1 5,6 190936,77 4724717,51 
110 Дърво Задоволително С парапет 0,6 5,5 190961,93 4724712,05 
111 Дърво Задоволително С парапет 1 2,5 190962,93 4724729,48 
112 Дърво Задоволително С парапет 1 2,5 190734,73 4724874,09 
113 Дърво Задоволително С парапет 1,8 4 191684,00 4723671,14 
114 Дърво Задоволително С парапет 1,5 3,2 190843,05 4723098,54 
115 Смесен Задоволително С парапет 2 9 188944,98 4726139,95 
116 Дърво Задоволително С парапет 1,5 8 188654,87 4726308,64 
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117 Бетон Отлично С парапет 3 6 189163,75 4725497,69 

118 Бетон Задоволително Без 
парапет 1 3 188734,25 4726347,14 

119 Дърво Задоволително Без 
парапет 1 2 190587,25 4726556,15 

120 Дърво Отлично С парапет 1 3 190439,90 4726836,92 
121 Дърво Отлично С парапет 3 1 190646,87 4726179,45 
122 Дърво Задоволително С парапет 3 1 190711,93 4725990,82 
123 Дърво Отлично С парапет 3 1 190725,30 4726008,65 

124 Бетон Отлично Без 
парапет 3 1 190840,19 4726379,15 

125 Бетон Отлично Без 
парапет 3 1 190830,30 4726402,29 

126 Дърво Задоволително С парапет 1 3,5 190024,64 4727065,95 
127 Дърво Задоволително С парапет 1,5 10,6 191670,65 4723548,38 
128 Дърво Задоволително С парапет 6 4 191660,14 4723574,99 

129 Дърво Задоволително Без 
парапет 2,05 3,5 190740,45 4726397,67 

130 Дърво Задоволително С парапет 1,35 5,55 190760,78 4726402,52 

131 Дърво Задоволително Без 
парапет 3,9 1,5 190663,75 4726460,62 

132 Дърво Задоволително Без 
парапет 1,6 6,2 191697,52 4723916,84 

133 Дърво Отлично С парапет 1,4 3,6 190646,70 4722005,58 

134 Дърво Задоволително Без 
парапет 2,9 3,1 190643,23 4721967,16 

135 Дърво Незадоволително Без 
парапет 2 2,6 195583,28 4721368,59 

136 Дърво Незадоволително С парапет 2 61,7 195580,57 4721417,38 

137 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1 6,5 195569,50 4721487,43 

138 Дърво Задоволително Без 
парапет 4 5,6 196770,07 4725327,37 

139 Дърво Незадоволително Без 
парапет 1,2 4,2 189447,09 4725295,24 

140 Бетон Отлично Без 
парапет 2,8 5 189570,11 4725222,60 

141 Дърво Задоволително Без 
парапет 3 4 189666,53 4725171,42 

142 Дърво Задоволително Без 
парапет 2,5 5,5 189653,36 4725138,78 

143 Бетон Задоволително Без 
парапет 1,2 5,6 188466,71 4724423,93 

144 Дърво Отлично С парапет 2 3,5 191074,38 4723603,97 

145 Смесен Задоволително Без 
парапет 3 6 190983,87 4723626,76 

146 Дърво Задоволително Без 
парапет 3,8 4,2 190943,11 4723577,31 

 
табл. №25 
Заслони. 

№ Име Местност Площ 
/м²/ 

Обиколка       
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Самара   52,1 32 192840,43 4719379,53 

2 
Излетен обект 
Драгалевци ГОРНО ЛИВАГЕ 16,3 16 196994,47 4725737,74 

3 Слънчев рид   68,5 34 191176,44 4724264,12 
4 Кикиш ТЪРСОВИЦА 88,0 45 195105,88 4725206,90 
5 Ушите   34,8 30 194660,34 4723918,97 
6 Гьорева чешма   19,4 18 193388,86 4724887,31 
7 При Дендрариума ВИРО 47,8 31 190895,38 4726446,09 
8 Златните мостове   109,3 45 191457,21 4724792,59 

9 
Излетен обект 
Драгалевци ГОРНО ЛИВАГЕ 62,8 34 196936,16 4725698,77 

10 Пинко   25,4 21 187833,67 4722003,29 
11 При р.Планинишка УСОЕ 38,6 26 189900,04 4727049,04 
12   САМОКОВИЩЕ 18,7 18 189315,17 4725387,27 
13   СКЪРЧИМ 25,7 20 199442,80 4721549,95 
14 при с.Мърчаево ГРАДИЩЕ 31,3 23 186722,45 4724640,64 
15 до хижа Металург ГРОБИЩЕ 20,9 19 190041,18 4725116,67 
16 при с.Железница КАЛУГЕР 15,0 16 200460,29 4715568,21 

17 
на Бистришка река при 
водопада СТАРАТА РЕКА 6,0 10 198578,09 4719619,32 

18 на Меча поляна МЕЧА ПОЛЯНА 12,3 14 196208,81 4720885,38 
19 над дол Скакавец КАЛЕТО 8,0 11 197564,95 4724286,36 

20 
на обиколната алея близо 
до Драгалевци ПЛЕЩИ ДОЛ 20,8 19 195613,27 4726728,82 

21 Синята стрела 2 ВИТОША 27,0 24 198128,47 4714568,16 
22 Синята стрела 1 ВИТОША 15,0 18 198154,80 4714642,79 
23   СТОИЛОВА ЛИВАДА 6,0 10 199687,72 4720200,96 
24 при река Янчовска ЦОНКИНА КОРИЯ 7,1 11 198548,25 4721417,10 
25   ЯНЧОВСКА РЕКА 4,6 9 197518,78 4721160,85 
26 на Стара река ВИТОША 28,0 23 198589,46 4723314,68 
27 на Драгалевска река МАНАСТИРА 20,0 18 196373,78 4724691,93 
28 при Боянско езеро РАЗТУРНА СКАЛА 12,0 14 194239,46 4726941,46 
29   ВИТОША 15,0 16 194048,12 4727154,19 
30 Куртова река   29,5 24 200798,47 4712554,16 
31 Витошка конференция КОНЯРНИК 22,7 20 190279,09 4723384,97 
32 Бай Кръстьо ПЛАДНИЩЕ 32,1 24 196768,01 4723598,42 
33     30,0 22 196903,72 4723230,14 
34   ЧУКАРО 28,7 21 186575,01 4720913,64 
35 Смильо ДАУТА 20,9 18 191878,32 4711684,27 

36   
ШАЛАМАНОВИ 
ЕГРЕЦИ 38,4 25 197030,49 4711091,93 

37   ЧУКАРО 16,5 17 186628,13 4721684,05 
38 Каменоделец ЧУКАРО 14,1 15 186595,35 4722339,38 
39 Кало КАЛО - СЕЛИМИЦА 17,2 17 188672,87 4720126,56 
40 Сопо ТАНЧОВИЦА 19,9 18 189057,94 4719526,77 
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41   МИЛЕТНИЦА 8,6 12 191013,45 4709602,39 
42   СЕЛСКА КОРИЯ 12,0 14 187541,28 4710602,76 
43 Дивия бик ЦАПЕРНИ ОРНИЦИ 12,0 14 190234,18 4717618,69 
44   ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ 20,0 18 187847,80 4718377,88 
45   СОПО 24,0 20 188550,96 4717663,03 
46 Живата вода ЖИВА ВОДА 16,0 16 188036,46 4714991,92 
47 Меча чешма АМАТОВ РИД 21,0 20 191170,41 4716267,85 
48 Рударщица ЧУКАРО 18,0 18 186896,91 4721073,39 

 
1.16.7.5 Практикуване на специфични видове спорт и туризъм. 
 

Описанието, относно практикуването на специфични видове спорт в границите на парка е 
на базата на разработените по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на ПП „Витоша” стратегии и концепции. Всички съдържат съответните 
обосновки за съхраняване на природното богатство, както и тенденциите за развити по спортове. 
Проучени са и работещи практики по света и са направени съответните препоръки за развитието 
на спортовете по природосъобразен начин.  

Набелязани са няколко конфликтни точки, които следва да бъдат решени с диалог между 
заинтересованите страни.  

 
 Алпинизъм и скално катерене. 

 
 На базата на разработената „Стратегия за развитие на алпинизъм и скално катерене в ПП 
„Витоша“ и описание на маршрути за практикуване – по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 
„Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша” 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 
 

Алпинизмът и катеренето като спортни и рекреационни дейности имат значим принос в 
укрепването на човешкото тяло, развитието на изследователския дух, овладяването на върховете, 
различните скални форми и планинския релеф. 

Поради близостта си до София, развитието на алпинизма в България е тясно свързано с 
катерачните обекти на Витоша. Първите успешни изкачвания на Резньовете са били реализирани 
от членове на БПК (Български планински клуб) в началото на двайсетте години на миналия век. 
Оттогава до наши дни постепенно в планината са били разработвани различни скални обекти, 
които представляват интерес и предизвикателство за катерачите и алпинистите. 
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табл. №26 
Катерачни обекти в ПП „Витоша“. 

№ Катерачни обекти 
в ПП „Витоша“ Тип скала 

Подходящи 
сезони за 
катерене 

Тип 
катерене Брой подмасиви 

1 2 3 4 5 6 

I Обекти за алпийско, традиционно и спортно катерене 

1 Резньовете* монцонит целогодишно, 
основно зима 

алпийско, 
традиционно, 

спортно 
5 

II Обекти за спортно и традиционно катерене 

1 Комините андезитобазалт целогодишно 
спортно, 

традиционно, 
зимно 

 4:                                           
Долен комин– северен 

масив; южен масив; 
Горен комин; Масив 

под Долен комин 

2 Дивите скали андезитобазалт целогодишно традиционно 
и спортно 3 

2 Момина скала* андезитобазалт лято спортно и 
традиционно 2 

3 Учебни скали - х. 
Купена андезитобазалт лято спортно 4 

III Обекти за боулдър катерене 

1 Боулдър зона Черни 
връх – Резньовете монцонит лято и ранна 

есен боулдър 
седем сектора (с 
концентрация на 

боулдъри) 

2 Боулдър зона 
Златните Мостове монцонит лято до късна 

есен боулдър 2 сектора 

3 Боулдър зона 
Черната скала* монцонит лято до късна 

есен боулдър засега е неизвестен, 
предстои да се развива. 

4 Боулдър зона Бояна андезитобазалт април до 
ноември боулдър повече от 4 

5 Боулдър зона Сухи 
връх 

 
андезитобазалт 

от май до 
ноември 

боулдър и 
традиционно 

над 20 -                                     
предстои да бъдат точно 
картирани и проучени 

6 Боулдър зона 
Мърчаево монцонит март до края на 

октомври боулдър 2 сектора 

IV Обекти за ледено, микст и спортно катерене  

1 Боянския водопад андезитобазалт 

от средата на 
декември до 

края на 
февруари 

ледено, 
микст, 

драйтулинг, 
спортно и 

традиционно 

2 - водопада и скалите 
вдясно от него 

V Обекти за работа с деца 

1 Хижа Средец андезитобазалт от май до края 
на октомври спортно 2 (Северна скала и 

Южна скала). 

* Използвани катерачни обекти с повишен интерес, които попадат в ЗТ „Резерват“, СОЗ и др. 
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 Ски-алпинизъм в парка 
 
 На базата на разработената „Стратегия за развитие на алпинизъм и скално катерене в ПП 
„Витоша“ и описание на маршрути за практикуване – по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 
„Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 

Ски-алпинизмът не е пряко свързан с катерачните обекти в парка, но пък е много 
перспективно зимно направление развивано от БФКА. Витоша предлага изключителни 
възможности за този спорт. На практика от крайните квартали на София добре оформени пътеки 
дават възможности на човек със ски и колани да се изкачи до върха на планината и да слезе 
обратно. Основните трасета и маршрути съвпадат или са в близост до зимните туристическите 
маршрути. Много е важно  маркировката, особено в откритите части, да е добре поддържана, 
защото заобления и без характерни форми релеф затруднява ориентацията в лошо време във 
високата част на планината. При лошо време планинарите могат да се ограничат с преходи в 
гористата част на планината, която е сравнително добре защитена. Витоша е уникална с 
отличните възможности за ски-алпинизъм в близост до големия град. В последните години у нас 
се наблюдава бум в популярността на ски-алпинизма във всякакви форми – с цел екстремни 
спускания или по-леки преходи.  

На Витоша многократно са провеждани състезания по ски-алпинизъм от различен ранг. През 
последните 10 години в района на х. Алеко редовно се провеждат държавните първенства и 
кръгове от купа „България” в различни дисциплини- индивидуално и отборно. Едно от най-
старите състезания в този спорт е купа „Бояна“, която се провежда вече над 25 години. 

БФКА (чрез своите членове) е органа, който се стреми да спазва всички правила, 
произлизащи от типа ЗТ и ЗЗ и да контролира развитието на всички катерачни практики, като 
следи за спазването на принципите за минимално въздействие върху скалните и земни форми в 
тясно сътрудничество с Д ПП „Витоша“.  

БФКА: 
- Организира, популяризира и подкрепя катерачни инициативи и подобрява достъпа до 

обектите за катерене;  
- Подпомага и консултира дейности по укрепване на пътеките за достъп и намаляване на 

антропогенната ерозия около катерачните обекти; 
- Насърчава всички катерачи да сътрудничат на парковата охрана като сигнализират за 

забелязани нарушения и участват в спасителни и други акции според тяхната 
компетентност и подготовка. 
 
 Безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм). 

 
 На базата на разработената „Концепция за развитие на безмоторното летене (парапланеризъм 
и делтапланеризъм) в ПП „Витоша” – по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на ПП „Витоша” 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 

В исторически аспект, безмоторното летене в парка се практикува вече над 30 г., като 
интереса през последното десетилетие се увеличава. 
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o Парапланеризмът е най-достъпният и популярен метод за летене, поради 
възможността летателния апарат да се носи компактно в раница (около 15 кг). 
Екипировката включва: меко крило крило, сбруя (седалка), запасен парашут, колани, 
карабинери, стабилни обувки и желание. Крилото има камери, които се пълнят с 
въздух, което създава подемна сила и позволява движението по въздушните течения. 
Парапланерът е безмоторно средство за летене, но въпреки това с помощта на 
възходящите въздушни течения (термики) добрите пилоти могат да прелетят повече от 
400 км и да се издигнат на повече от 7000 метра височина. Лесен е за излитане, 
управление и приземяване. С парапланер се изпълняват: прецизни полети или целно 
кацане; тандемни полети - пилот и пасажер, които летят с едно крило; прелети - полети 
на далечни разстояния и аеробатика - въздушна акробатика. 

o Делтапланеризмът е една от най-старите форми на безмоторно летене, в който се 
пилотира лек, безмоторен летателен апарат, наричан делтапланер. Името произлиза от 
формата на крилото му, наподобяваща гръцката буква Δ (делта). В повечето 
съвременни планери се използва рамка от композитни материали или алуминиева 
сплав и платно, от което се изработват и парашутите, образуват затворен кинематичен 
кръг. Пилотът е привързан за делтапланера посредством сбруя и го управлява с 
пренасочване на телесната си маса и лост. Имат и допълнителни системи за 
управление, които допринасят за по-лесно излитане, управление и кацане. За 
излитането е необходимо засилване, като за целта пилотите обикновено тичат по 
склоновете на хълмове или специално създадени платформи. След това, използвайки 
въздушните потоци, делтапланеристите могат да се реят във въздуха в продължение на 
часове дори и на цял ден, изминавайки стотици километри и издигайки се на хиляди 
метри надморска височина. За да се практикува спортът е нужно да бъде направено 
предварително обучение и специализиран инструктаж. За образователни цели има 
учебни крила, които са безопасни и сигурни, поради по-стабилната конструкция, която 
не позволява развиване на висока скорост. 

 

Към момента, за излитане се използва само района на Комините. Стартът е подходящ за 
начинаещи и напреднали, но са отчетени следните недостатъци: 

- Неравният терен, наличието на опасни камъни и скали и нарастващата храстовидна 
растителност, което прави излитането опасно; 

- Отдалечеността от място, до което има разрешен достъп с транспорт, в комбинацията 
със 15-20 кг. тежест на екипировка при парапланерите и над 25 кг. при 
делтапланерите, които имат и неудобна за носене форма, затрудняващ допълнително 
пренасянето на ръка; 

-  Обектът е подходящ за излитане само за С, СИ вятър, които са сравнително редки 
посоки на вятъра за Витоша. 

o Най-често използваните места за кацане в момента са районите на местностите: 
- Царско село; 
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- Драгалевски ливади; 
- Желева поляна; 
- Боянско блато. 

В местностите Царско село и Драгалевски ливади има застрояване, а над Желева поляна се 
простират електрически кабели. Местността Драгалевски ливади е едно от малкото места 
подходящи за безопасно кацане. Местност Боянско блато е частна собственост. Всички изброени 
локации имат особености, които създават проблеми за безопасното кацане, особено в 
перспективен план. 

Места за обучения по парапланеризъм и делтапланеризъм в района на ПП „Витоша“ се 
използват местностите в района на с. Бистрица: 

- Капраля; 
- Каптажа. 

И двата обекта са частна собственост и бъдещето им като такива зони е несигурно. 
 

o Предпоставки за развитие на безмоторно летене за ПП „Витоша“. 
 
ПП „Витоша“ притежава необходимите предпоставки и подходящите условия за развитие на 

парапланеризъм и делтапланеризъм. Благодарение на това, че Витоша се издига на 1500 м над 
София и е отворена в четирите посоки на вятъра има възможност за осъществяване на полети в 
различни посоки на вятъра, спрямо метрологичните условия на съответния ден, всичко това 
позволява пълноценно използване на летателните дни и е задължителен елемент за провеждане 
на състезания и развитие на специализиран туризъм.  

Изградената инфраструктура на града и прилежащата му пътна мрежа улесняват достъпа до 
местата за излитане, кацане и учебните зони и възможност за лесно прибиране при кацане в 
покрайнините на София, което е важен фактор при провеждане на състезания. Тези условия са 
възможност за привличане на туристи и практикуващи безмоторно летене от цялата страна и 
чужбина.  

Важна летателна особеност на Витоша е, че е свързана с много други планини в различни 
посоки, което дава възможност за дълги полети, много атрактивни както за пилоти, така и за 
пасажери в тандемни полети. 

Концепцията за развитие на безмоторното летене в ПП „Витоша” е написана рационално, 
като са описани подробно съответните: Законови разпоредби за свръх леки въздухоплавателни  
средства; Световни практики, модели и техните приложения за развитие на безмоторното летене 
за ПП „Витоша“; Предпоставки за развитие на безмоторното летене; Конкретни локации част от 
цялостна стратегия за изграждане на летателна зона за безмоторно летене на ПП „Витоша“; 
Краткосрочен едногодишен план за популяризиране на създадената база сред българи и 
чужденци, професионалисти и любители на безмоторното летене, както и за разпространение на 
възможностите за туризъм,  спортно развитие свързано със състезания и обучения в ПП 
„Витоша“; Приложение 1: Информационни и указателни табели; Приложение 2: Снимков 
материал с GPS координати; Приложение 3:  Бюджет; Приложение 4: Наредба № H-1 от 9 януари 
2014 г.; Приложение 5: Лиценз от Български национален аероклуб  (БАНАК); Приложение 6: 
Списък с контакти на клубове лицензирани от БАН. 
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 Свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и фриистайл ски. 
 
 На базата на разработената „Концепция за развитие на свободни стилове ски - ски туризъм, 
извънпистови ски и фриистайл ски на територията на ПП „Витоша" - по Дейност 2.3. по Проект № 
DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша". 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 
 
 „Концепция за развитие на свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и 
фриистайл ски на територията на ПП „Витоша" е документ, който описва виждането на 
Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) за развитието на свободните 
дисциплини ски (извънпистови ски и фриистайл ски) на територията на ПП „Витоша". 
Разгледано е историческото развитие и моментното състояние на извънпистовите ски на Витоша. 
Описани са основните принципи при практикуване на свободните дисциплини ски, популярните 
маршрути и обекти и лавиноопасните места в планината. Предложена е категоризация на 
трасетата и маршрути. Детайлно е описано виждането на БАССЕС по отношение на мерки и 
дейности, които може да развият и популяризират извънпистовите ски и да повишат сигурността 
на практикуващите зимни спортове на Витоша.  
 Документа е разработен на базата на задълбочени анализи и проучвания от екип от 
специалисти в областта от БАССЕС, приложени са множество снимки, карти схеми и др. 
 
 Ски спортът е една от предпочитаните форми за активен отдих, туризъм и посещение на 
планините през зимните месеци. Наред с основните алпийски ски дисциплини, които се 
практикуват в рамките на обработени ски писти в ски зоните на курортите, изключително 
популярни в световен мащаб са и така наречените „свободни ски". Те включват разнообразни 
стилове на каране и използване на ски, като обединяващото между тях е липсата на 
необходимост от стандартно, гладко обработени ски писти. 
 Историческите факти за парка сочат, че традициите за този спорт датират от 20-те години 
на 20ти век. През последните 10 - 15 г. се наблюдават тенденции за непрекъснато увеличаване на 
интереса към свободните ски.  
 Условията към настоящия момент в парка за този спорт са незадоволителни. В парка не са 
налични подходящо маркирани маршрути, част от старите трасета за спускане към по-ниските 
части на планината са в изключително лошо състояние поради много паднали дървета, почти 
напълно липсват информационни и предупредителни табели. Това създава предпоставки за 
инциденти и негативно отношение към парка. Тясното сътрудничество, на заинтересованите 
организации с Д ПП „Витоша“, биха довели до преодоляването на тези неблагоприятни 
тенденции.  
 

• Обекти за практикуване на свободни ски на територията на ПП „Витоша" 
 

- Обекти за практикуване на фриирайд и екстремни ски на територията на ПП 
„Витоша" 
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Според концепцията към маршрутите трябва да има диференциран подход по отношение 
на маркиране на терен и подаване на информация. За технически най-сложните и опасни 
маршрути (категория над S3) е удачно да се маркира началната точка, като се посочи 
наименованието, краткия код и сложността. 
 
табл. №27 
Обекти за практикуване на фрирайд и екстремни ски на територията на ПП „Витоша". 

№
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 н

а 
м

ар
ш

ру
т 

Ра
йо

н 

В
ръ

х 

С
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Д
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а 

И
зл

ож
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Д
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ац
ия

 /м
/ 

Н
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а 
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а 
/м

/ 

Н
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оч
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 /м
/ 

Т
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т 
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е 

Т
ру
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т 
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ан

е 

Д
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ъл
ни

те
лн

а 
тр
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ст
 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 „Лавината" 

вр
. Г

ол
ям

 р
ез

ен
 

Го
ля

м 
Ре

зе
н 

Лавината 

Би
ст

ри
ш

ка
 р

ек
а 

 

С
ев

ер
ои

зт
оч

но
 

150 2150 2000 F S2 EG 

2 

„Реброто 
(междинния 
улей)" Лавината 220 2190 2980 F S3 EFG 

3 

„Първи 
улей на вр. 
Голям 
резен 
(Фунията)" 

Първи 
улей 225 2200 1975 F S4 EG 

4 

„Втори 
улей на вр. 
Голям 
Резен 
(Бадилето)" 

Втори 
улей 325 2250 1925 F S4 EFG 

5 

„Трети улей 
на вр. 
Голям 
Резен" 

Трети 
улей 320 2250 1930 F S3 EFG 

6 

„Четвърти 
улей на вр. 
Голям 
Резен" 
(Булеварда) 

Четвърти 
улей 320 2250 1930 F S3 G 

7 

Големият 
улей на 
Комините 

К
ом

ин
ит

е 

  Комините Драгалевска 
река 

Североизточно 225 1775 1550 F S3 G 

8 

Улей 
„Орлово 
гнездо"  

Орлово 
гнездо 

Орлово 
гнездо Северно 375 1775 1400 F S4 EFG 

 
- Ски туризъм 

 
 Обектите за ски туризъм в парка следват популярните маршрути за зимен туризъм и 
тяхната маркировка. Някои от тях са изключително популярни и преминавани от десетки или 
стотици скиори при хубави почивни зимни дни. Пример е изкачването на вр. Черни връх от 
района на х. Алеко или от горната станция на седалковия лифт в района на вр. Голи връх. Други 
се преминават сравнително рядко поради затруднен достъп или рядко наличие на подходящи 
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снежни условия. Най-популярните маршрути за ски туризъм са описани в издадената от 
сдружение „Сикрет трейлс" и дирекцията на ПП „Витоша" книга „Десет най-популярни 
маршрути за пешеходен туризъм със ски и снегоходки на Витоша". На терен са поставени 
няколко табели с картова информация (горна станция на лифт Бай Кръстьо - Голи връх, Златните 
мостове, х. Алеко, с. Железница), но те вече са захабени и частично повредени. Липсва поставена 
теренна маркировка. 
 
табл. №28 
Обекти за ски туризъм. 

№ код* Наименование на 
маршрут 

Продъл
жително
ст /мин/ 

Трудн
ост Опасности Забележителнос

ти 

Вертикално 
превишение 

/м/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 С1 
х."Алеко" - 

вр.Черни връх (по 
туристическия път) 

100 ниска 

Опасност от 
изгубване и 

измръзване при лошо 
време; близост до 

лавиноопасни места  

Р "Торфено 
бранище", Черни 

връх  

490                 
(леко 

изкачване) 

2 С2 
х."Алеко" - заслон 

"Ушите" - 
х."Кумата" 

105 ниска 

Опасност от 
изгубване и 

измръзване при лошо 
време 

Р "Торфено 
бранище" 

50        
(предимно 

равен) 

3 С3 
х. "Алеко" - 
спортна база 
"Академика" 

100 ниска 

Опасност от 
измръзване при лошо 
време; преминаване 
под лавиноопасен 

терен  

Р "Бистришко 
бранище" 

200                 
(леко 

изкачване и 
слизане, 

предимно 
равен 

маршрут) 

4 С4 

м."Златни мостове" 
- вр. Камен дел - 

заслон "Ушите" - х. 
"Алеко" 

210 средна 

Опасност от 
измръзване и 

изгубване при лошо 
време във втората 

половина от 
маршрута  

вр. Камен дел, Р 
"Торфено 
бранище"  

450                 
(предимно 
изкачване) 

5 С5 
м."Златни мостове" 
- м."Конярника" - 

вр. Черни връх 
210 средна 

Опасност от 
измръзване и 

изгубване при лошо 
време във втората 

половина от 
маршрута 

Р "Торфено 
бранище", 

каменни реки, 
вр. Черни връх  

690              
(изкачване) 

6 С6 
м. "Бай Кръстьо" - 
вр. Голи връх - х. 

"Алеко" 
70 средна 

Сблъсък с 
преминаващи скиори, 

сноубордисти и 
колоездачи  

Драгалевски 
манастир " Света 

Богородица 
Витошка"  

500                 
(предимно 
изкачване) 

7 С7 
с. Железница - 
спортна база 
"Академика" 

150 средна 

Опасност от 
измръзване, 
изгубване и 
навлизане в 

лавиноопасни места 
при лошо време  

Р "Бистришко 
бранище" 

830            
(изкачване) 
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8 С8 
спортна база 

"Академика"- вр. 
Черни връх 

90 средна 

Опасност от 
измръзване, 
изгубване и 
навлизане в 

лавиноопасни места 
при лошо време  

Р "Бистришко 
бранище",  вр. 

Черни връх  

440           
(изкачване) 

9 С9 

с. Бистрица - 
резерват 

"Бистришко 
бранище" - х. 

"Алеко" 

210 средна 

Опасност от 
изгубване при лошо 
време в последната 
част; опасност от 

засягане от падащи 
дървета при силен 

вятър 

Р "Бистришко 
бранище" 

900           
(изкачване) 

10 С10 
с. Кладница - х. 
"Селимица" - м. 

"Златни мостове" 
210 средна 

Опасност от 
изгубване и 

измръзване при лошо 
време 

каменни реки 

900                   
(600 м 

изкачване, 300 
м спускане) 

 
*всеки маршрут има собствен код (от С1 до С10) 
 

- Фриистайл ски 
Фриистайл ските предполагат практикуването им на безкрайно много различни места, в 

зависимост от способностите, въображението и желанието на фриистайл скиорите. Още повече, 
че различните обекти се променят постоянно в зависимост от метеорологичните условия, 
снеговалежи, вятър, паднали дървета и други.  

Някои от най-популярните зони за практикуване на фристайл. 

•   „Голи връх" - Намира се непосредствено над горна лифтова станция на 

седалковият лифт „Драгалевци" и представява наклонена поляна обградена от страничните и 
горната страна от ниски дървета от бяла мура. Подходящият лек наклон и терена създават 
благоприятни условия за лесното изграждане на сравнително малки скокове, поставяне на тръби, 
парапети и кутии за пързаляне. Мястото е лесно достъпно от лифт и в непосредствена близост до 
пешеходни маршрути. То е любимо на много фриистайл скиори и сноубордисти, които намират 
време и желание да го поддържат и доизграждат с уреди през зимния сезон. Поради лекия наклон 
и малкия мащаб на скоковете зоната е подходяща предимно за начинаещи фристайлъри, но в 
зависимост от сложността на уредите може да представлява интерес и за напреднали в свободния 
стил скиори. Едно от най-удачните места за допълнително развитие с използване на естествени 
материали. 

•   „Дупките" - Зоната се намира под алеята между х."Алеко" и станция „Голи връх", малко 
след дървените мостчета над каменната река под ски влек „Платото" ("Боби"). 

Зоната представлява интерес за по-напреднали фриистайл скиори, като дава възможност за 
сравнително лесно изграждане на няколко различни вида скокове с различни геометрии (тип 
„спайн", „степ даун" и „дроп") благодарение на стръмните склонове, подходящи за приземяване 
(т.нар. „попивка"). Лесно достъпна е от х."Алеко" и от Драгалевския лифт. 

• „Меча Поляна" - Едноименната местност дава възможност за изграждане на различни 
уреди и скокове за фристайл, благодарение на подходящия наклон и релеф. Намира се в близост 
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до ски писта „Витошко лале" и има лесен пешеходен достъп от ски зона „Алеко". Подходяща за 
обособяване на зона с използване на естествени материали. Необходимо е добро ограждане и 
маркиране поради популярността на района и като зона за туризъм, отдих и обучение на 
начинаещи скиори и сноубордисти 

• Зона между ски влековете „Алеко"( „Спас") и „Платото" ( „Боби") - Представляват къси 
участъци с лек наклон в близост до трасето на „Зелената писта". Те са подходящи за лесно 
изграждане на скокове или поставяне на тръби или дънери за пързаляне. Предимството им е, че 
зимата често се навяват големи количества сняг, които остават по-дълго време пролетта и дават 
по-дълго време за използването им през пролетта. Също така са любими места на много 
фристайл скиори и сноубордисти, поради лесния им достъп от ски зона „Алеко". Подходяща за 
обособяване на зона с използване на естествени материали. 

• Склоновете западно от ски влек „Платото" ( „Боби") - Тази зона , която се намира между 
Горно и Долно плато в близост до пътя от м. Голи връх за Черни връх представлява голям 
интерес предимно за по-напреднали фриистайл скиори. Различните релефни форми и навяването 
на големи количества сняг предразполагат към сравнително лесното изграждане на по-големи 
скокове и уреди. Това е направило мястото любимо на много опитни фристйлъри. Поради 
липсата на висока растителност не е защитено от ветрове и е подходящо да се ползва при добри 
метеорологични условия. В близост се намира козирка, която при определени условия е 
лавиноопасна. Това предполага наличието и на инфмроационна табела за лавинна опасност. 

• Други зони - Подходящи условия за фристайл ски и сноуборд може да са създадат на 
множество други терени, като сечища, дънери и дървета в горите, морени и каменни реки и 
други интересни природни образувания и релефи. Единствената граница е въображението и 
способностите на скиорите и сноубордистите. В това отношение обаче е удачно да се стимулира 
развитието на зони на безопасни места, които не крият излишни рискове и осигуряват 
възможност за сравнително лесен достъп на екип на спасителна служба (ПСС) при 
необходимост. 

- Обекти за обучение по лавинна безопасност. 

Витоша е подходяща планина за провеждане на обучения, включително и по лавинна 
безопасност. 

По своята същност обученията по лавинна безопасност се разделят на няколко типа: обучение 
за работа с лавинни уреди, сонди и лопати; обучение за направа на тестове за определяне 
състоянието на снежната покривка; обучение за разпознаване на лавиноопасен терен и правилен 
избор на маршрут. 

Тези обучения имат своята специфика и изискват определени условия, поради което е удачно 
да се провеждат на точно определени места. Те се характеризират със специфични снежни и 
теренни условия и възможност за сравнително лесен и бърз достъп. 

Обученията за работа с лавинни уреди, лопати и сонди обикновено се провеждат в близост до 
х. „Алеко“ - на поляната до долната станция на ски влек „Алеко" („Спас"); в основата на 
последната стръмна част на ски писта „Алеко"; в близост до козирката западно от ски влек 
„Платото"; западно от вр. Малък резен в малка падинка известна сред скиорите като „Вододайна 
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зона". Полигоните се подготвят и използват в рамките на деня. След приключване на работа 
изкопаните в снега дупки се заравят и на терена не се оставят предмети. 

За траен полигон за обучение за работа с лавинни уреди е подходящ терен в непосредствена 
близост до базата на Планинска спасителна служба (ПСС). Изграждането на подобен полигон би 
позволило сравнително лесно обучаване на голям брой посетители на планината, каквато 
практика съществува в много алпийски страни с цел повишаване нивото на познания и 
намаляване на риска от лавинни инциденти. 

Обученията за направа на тестове за определяне състоянието на снежната покривка се 
провеждат най-често на места с дълбоки снежни навевки. Такива са някои зони по „Стената" в 
близост до х. „Алеко“. При тях също се изгражда полигон само за рамките на учебното занятие и 
след приключване на работа на терен не остават трайни следи. 

 Обученията за разпознаване на лавиноопасен терен и правилен избор на маршрут се 
провеждат в районите на вр. Малък резен, Голям резен и м. Капакливец. При тях се извършва 
придвижване и коментиране на теренни особености без да е необходима направа на полигон. 
 

 Конен туризъм. 
На базата на „Разработване на стратегия за развитие на конен туризъм в ПП „Витоша“ и 

описание на маршрути за практикуване” по Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на ПП „Витоша” 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 

Конната езда, притежава многообразие от дейности с елементи на спорт и рекреация. Тя е с 
неоспоримо положително въздействие, както върху физиката така и върху психиката на 
практикуващия. Контакта с животното, датира от древността и допринася за справяне с редица 
заболявания, ежедневния стрес и цялостно укрепване на организма. Не на последно място е 
удоволствието и радостта от езда сред природата и емоционалната връзка с коня. 

Първият конен клуб, които започна да функционира на територията на ПП „Витоша“ е ККС 
„Тарсас“, в с. Боснек през 2000 г. Две години по-късно започна подобна дейност и във ДЛС 
Витошко, които започнали да обслужват и хранилките на стопанството, използвайки коне, но 
тази дейност била прекратена. В последните години стартира дейността си от северната страна на 
Витоша и конен клуб „Нова звезда“. От източната страна на Витоша, клуб „Адгор“ и развилите 
се в последствие бази в с. Ковачевци. 

Единствения вид конен туризъм, който се практикува е еднодневни и няколко - дневни 
пресичания по няколко трасета в по-достъпната част на планината. За съжаление по-голямата 
част от желаещите, поради по-слабата си ездова подготовка се ограничават в езда, в близост на 
самите бази. 

Част от маршрутите са от т.н. споделен тип, там където не е обособена по друг начин такъв 
маршрут. По – често са споделени с пешеходните туристически маршрути и веломаршрути (не се 
споделят с даунхил трасета, поради високите скорости). Най – доброто решение е да има отделни 
маршрути за различните ползватели, пригоден за различните нужди на посетителите. 

Спецификата на Витошките почви и най-вече зоните, покрити с торф и неговата податливост 
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на ерозия, предполагат повишено внимание от страна на любителите на конната езда при 
практикуването на тази дейност. За опазването на почвите може да се позовем на опита в 
планините на Централна и Западна Европа, при практикуването на езда на подобни терени. 
Защитата на почвите се извършва чрез подходящо подковаване на конете, участващи в 
преходите. Забранено е използването на подкова с т.н. „шерупи“ (с цел предпазване от линейна 
ерозия), която много ездачи мислят,че им създава сигурност при преминаването на пресечения 
терен. Препоръчително е конете да се коват с равни плочи или цяла подкова. 

Друг проблем, който не е описан в стратегията, но би следвало да се реши са конските 
изпражнения по маршрутите.  

 
• Маршрут - с. Боснек - заслон Смильо - с. Боснек (през Петрус). 

 Маршрутът започва като се тръгва от южната част на Боснек през моста, излиза се зад 
селските гробища, има лека денивелация на терена и се тръгва по самия рид, като в местността 
„Базова падина“ до бараката на горското се тръгва направо през горския път без отклонения, 
минава се през местността „Броячката“ и се стига до местността „Орчо“, където има две 
изкуствени езера. На това място ще има насочваща табела, която ще показва разклонението на 
маршрута, което върви по хоризонталата. След това пресича „Ощни рид“, върви странично на 
„Рибни дол“ и излиза на завоя на туристическата пътека от заслон Смильо до Букапреслап. Там 
ще се постави предупредителна табела за пешеходците. От там маршрутът тръгва наляво в 
местността „Смильо“ и стига до самия заслон, където се предвижда да има място за почивка и 
коневръз. След това се тръгва по лявата маркировка, която през клисурата слиза на пътя под с. 
Чуйпетлово, след това се тръгва успоредно на асфалтовия път и се стига до с. Боснек. 
 

• Маршрут - с. Боснек - м. „Живата вода“ - заслон Меча чешма - с. Чуйпетлово - с. 
Боснек. 

 Маршрутът започва като се тръгва от края на с. Боснек през Добри дол, където се 
предвижда да се постави указателна и предупредителна табела. Язди се успоредно на 
пешеходната маркировка и се излиза на Конярската ливада, където ездачите могат да се отклонят 
и да посетят Живата вода. Там се предивжда да има коневръз. От Конярската ливада се 
продължава успоредно на пешеходния маршрут през Борова поляна, свива се надясно по 
маркировката. Започва зигзагообразно изкачване по Шапев рид, което цели избягване на 
конфликт с по-полегатата пешеходна пътека. Стига се до местността „Новачки кошари“, където 
има руини на стари сгради, и се продължава успоредно на пешеходната маркировка. Ездачите 
излизат на Преслапа между Асланов рид и Драгоев камик, и успоредно на маркировката покрай 
връх Чука се стига до заслон Меча чешма, където има заслон и чешма и се предвижда 
изграждане на коневръз. От там през местността Матов рид се слиза през местността Лепая до 
дървения мост на река Струма и чрез преминаване през широки ливади се влиза в с. Чуйпетлово. 
Успоредно на асфалтовия път ездачите могат да се върнат в с. Боснек. 

 
• Маршрут - Тихия кът - с. Кладница. 

Начална точка на този маршрут е Тихия кът. Локацията е удобна за приходящи туристи с 
автомобили и каравани. 
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Тръгва се от там и следва спускане по алеята “Св. Иван Рилски” по посока на село Владая. 

Завива се наляво и маршрутът продължа с изкачване по черен път в борова гора. Достига се 
до стари кариери и туристите се включват в пътеката за "Златни мостове", водеща нагоре по 
Владайската река. След стръмно изкачване по две серпентини достигат до водохващането /1100м 
н.в./. Пресичат реката по бял стоманобетонен мост в дясно и следват алеята, която минава върху 
водния канал. Движението е по почти хоризонтален път с надморска височина около 1000м. 
Указател, че се движат по правилният път са бетоновите шахти, които се срещат на регулярни 
разстояния. Около два километра след моста пресичат павирано шосе и се насочват отново по 
канала към ПД „Водоканалпроект“. На 500м след хижата излизат на широка поляна с няколко 
шахти. Изкачват се по кратък, но много стръмен участък до следващата шахта – около 20м по-
високо. Продължават по хоризонталната алея, високо над селата Мърчаево и Рударци. След 
около 15км стигат до входната табела на с. Кладница /1000м н.в./. 

 

• Маршрут  - с. Ярлово – вр. Ярловски Купен – вр. Скопарник – з. Синята Стрела – 
с. Железница. 

От спирката в село Ярлово започва маркировка – една жълта, друга зелена, като се тръгва по 
зелената. Поема се по пътеката към Ярловски Купен, през връх Сива Грамада по билото, 
“спиращо” директно в Ярлово. Другият начин е да се тръгне покрай реката по един черен път. 
Този черен път е маркиран. След някъде около 1 час вече има гледка към Черни Връх. След това 
се стига до вр. Даута над село Чуйпетлово. След този връх има една седловина с пътека към с. 
Чуйпетлово, другата пътека води към Ярловски Купен. Следва стръмно изкачване. Достига се до 
връх Ярловски Купен (2173 м). От Купена се поема към Скопарник (2226.8 м) през Купена (2159 
м) и Безименен (Карачаир) (2208.1 м). От Скопарник пътека поема към билото, на което се 
намира заслон Синята Стрела. След около час се достига до връх Белчева Скала (1832.6 м) от там 
се тръгва към Синята Скала. От там има много пътеки, тук трябва да се избира най лявата, за да 
се излезе към село Железница, другите водят до различни кошари близо до селото. 

 

• Маршрут - с. Железница - кв. Бояна (през обиколната алея). 
 Потегля се нагоре от селото по черен път покрай къщи и селскостопански постройки. 
Скоро пътят завива наляво и започва да се изкачва през букова гора. Скоро се достига 
обиколната алея. По нея ездачите трябва да поемат надясно (т.е. към София). Тази пътека е с 
голяма пешеходна натовареност и трябва да се предвидят повече предупредителни табели. 
Алеята е почти равна и не изисква много усилия. Повишено внимание в този участък изисква 
единствено пресичането на висок мост без парапети. Неусетно се достигат големи поляни преди 
село Бистрица. Трябва да се язди само направо. Скоро след като се навлезе в гората се достига и 
до разклона за х. Алеко. Тук трябва да се пресече дървено мостче и да се продължи право напред 
по хоризонтала. Може маршрутът да завърши в Бистрица, като ездачите трябва да се отклонят по 
стръмен коларски път вдясно. След това се завива в ляво по тясна пътечка. Съвсем скоро тя става 
приятна алея с добър наклон, но има опасни завои с дерета от страни. За да стигнат до Бояна 
ездачите трябва да продължат направо за Симеоново, без да се отклоняват от обиколната алея. 
Следва приятно яздене, което завършва със стръмно слизане покрай голям порой. След това 
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ездачите вече се намират в долината на Симеоновската река. Може да се отбие за Симеоново, ако 
се продължава за Бояна има леко изкачване за пътеката към Драгалевци. Тръгва се нагоре и се 
следи внимателно за табелка за Драгалевски манастир. След като са на нея, ездачите завиват в 
дясно и продължават да се изкачват. Следва добре оформена и утъпкана пътека. По нея се язди 
приятно, но за кратко. След малко се достигат Алековите водопади, където има хубава гледка и е 
удобно за почивка. След преминаване на скалните участъци отново може да се язди, само че по 
нанагорнище. Скоро започва спускането, което е доста дълго и приятно. По време на него се 
пресича трасето на седалков лифт Драгалевци - Бай Кръстьо и се стига до Драгалевската река. 
Преминава се и през нея и се язди по хоризонтална алея към Драгалевския манастир. От 
манастира се продължава надолу към Драгалевци. На последния завой преди станцията на лифта 
(завоят е десен) трябва да се завие на ляво по добре оформена алея. Скоро след това се пресича 
пътя за Алеко. Почти веднага след това трябва да се завие на ляво. Минава се малко над така 
нареченият „Драгалевски плаж“ и се продължава по широка алея. Тя се движи ту леко нагоре, ту 
леко надолу, но накрая има много дълго и приятно спускане. То отвежда ездачите до Бояна. 
 

• Маршрут - с. Кладница - м. „Живата вода“ - с. Боснек. 
 Маршрутът започва като се тръгва от югоизточната част на вилната зона, където има 
черен път, който е успореден на коритото на река Матница и се стига до заслона, при който пътят 
пресича реката. Минава се между Голямо и Малко градище, и от там преди Банков рид, 
следвайки указателната табела, се слиза по пътя в Тевни дол и се излиза на Борова поляна. От 
там ездачите се включват в Маршрут Б, през Добри дол и пристигат в с. Боснек. 
 

• Маршрут – м. Тихия кът – село Владая 
 
 

 Планински велотуризъм 
 
 На базата на „Разработване на стратегия за развитие на планински велотуризъм в ПП 
„Витоша“ (вкл. даунхил) и описание на маршрути за практикуване” по Дейност 2.3. по Проект № DIR-
5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 
 
 Основната цел на този спорт е създаването на алтернативен център за развлечения и 
активен живот, който да помогне за доброто име на Витоша в тази посока. 
 В парка отдавна се практикуват дисциплините крос-кънтри (Олимпийска дисциплина), 
спускане и ново появилата се „ендуро”. Голяма част от пътеките попадащи на територията на ПП 
„Витоша“ се използват за велотуризъм. От друга страна възможностите за практикуване на 
“крос-кънтри” и “ендуро” в парка са големи. Това категорично налага нуждата от категоризиране 
на трасетата и тяхното маркиране. През 2014 г. голяма част от маршрутите са маркирани с 
указателни табели (посока, начална, междинна и крайна точка, ниво на трудност и телефони за 
връзка, на български и английски език), като споделени за пешеходен и вело туризъм по проект 
"Развитие на планински велотуризъм в ПП Витоша". 
 
 

Page 1205



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

109 

• Ползи, относно развитието на вело туризма в парка: 

-  Създаването на условия за планински велотуризъм на територията ПП Витоша ще 
превърне планината в атрактивна лятна туристическа дестинация; 
-  Близостта на Витоша до гр. София, относно развитието и поляризирането му;  
-  Създаването на условия за практикуване на различни видове спорт ще предизвика 
интереса на активната част от хората, които ще съчетаят любимия си спорт с приятното 
преживяване сред природата; 
-  Паркът с условията си за планинско колоездене ще направи Витоша предпочитана 
дестинация за млади семейства с деца, защото всички съоръжения да бъдат ползвани от 
любителите на този спорт; 
-  Развитието на планински велотуризъм на територията ПП Витоша могат да дадат 
възможност за развиване на много дейности, които да носят приходи; 
-  Отдаване на велосипеди и екипировка под наем, провеждане на обучение по планинско 
колоездене, скално катерене, наем на водач за пешеходни турове, адвенчър къмпинги, уреждане 
на групови мероприятия, тийм-билдинги и т.н.; 
 
 

• Видове планинско колоездене: 
 

Дисциплини: 
- „крос-кънтри”; 
- спускане; 
- „ендуро”. 

  
Целеви групи: 
- начинаещи; 
- средно напреднали; 
- напреднали; 
- професионалисти; 
- семейства. 

 
табл. №29 
Обекти за планинско колоездене. 
 

№ Ти
п Наименование на маршрут 

Дъл
жина     
/км/ 

Денивел
ация      
/м/ 

Време
траене            

/ч/ 

Ниво на 
техническа 

трудност 

Ниво на 
физическо 

натоварван
е 

Цвят на 
маркиро

вката 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Т
ра

се
 за

 К
ро

с-
къ

нт
ри

 Обиколка на Витоша 90 1500 10-12 средно високо син/черве
н 

2 Бояна – Драгалевци – Боянско 
езеро - Бояна 

12 400 2-3 високо средно червен 

3 Владая – кариерите – 
водопровода - Владая 

16 450 2-4 средно ниско син/черве
н 
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4 
Кладница – Боснек – 
Чуйпетльово – Меча чешма – 
Кладница 

34 820 3-6 средно средно червен 

5 
с. Чуйпетльово – Църнел – 
околността на Асланов рид – с. 
Чуйпетльово 

10 370 1-2 средно средно син/черве
н 

6 
с.Чуйпетльово – подножието на 
Смильо – околността на 
Пчелище – 
околността на Даута – с. 
Чуйпетльово 

10 280 1-2 ниско ниско син 

7 

с.Ярлово – Букапреслапски 
проход – Орлекови кошари – 
Шумнатица – 
околността на вр. Смильо – м. 
Градище – с. Ярлово 

18 440 2-4 средно ниско син 

8 

Т
ра

се
 за

 
сп

ус
ка

не
  Симеоново 4 390 0,3 средно средно син 

9 Копитото 4 475 0,2 средно средно син 
10 Голи Връх 3 350 0,1-0,2 високо високо червен 
11 Драгалевци 2,5 470 0,1-0,3 високо високо червен 
12 Бай Кръстьо  2 400 0,1-0,4 високо високо червен 

 
 София европейска столица на спорта за 2018 г. В тази връзка е разработен Проект "Трасе 
за планинско колоездене - Витошко лале" (1,8 км.) със съответните обосновки към него. Това 
трасе има за цел създаване на алтернативен център за развлечения и активен живот. Природните 
дадености на зоната около ски писта "Витошко лале" дават възможността за създаване на 
атрактивни спортни съоръжения, които да привлекат повече туристи не само от България, но и от 
Европа и Света, без това да нарушава природния комплекс. Трасето може да се използва за 
кръгове от национални и международни състезания, съответно и като генератор на приходи и 
реклама.  
 Засилен интерес има към трасето от Копитото до Голи връх. Трасето преминава по част от 
трасето на туристическия маршрут от Копитото до Момина скала и от там по част от трасето на 
туристическия маршрут с жълта маркировка (Княжево - Златните мостове - Платото - х. Алеко - 
ВУСБ “Проф. Ив. Стайков”) в участъка до Голи връх. Той прави връзка между маршрутите и е 
подходящ за типа „Споделен“, със съответната информационна обезпеченост и изисквания. 

Маршрутите са описани подробно в „Разработване на стратегия за развитие на планински 
велотуризъм в ПП „Витоша“ (вкл. даунхил) и описание на маршрути за практикуване”. 
 

 Спелеология, спелеотуризъм. 
 

На базата на „Стратегия за развитие на спелеологията в ПП „Витоша“ по Дейност 2.3. по Проект 
№ DIR-5113326-498 „Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша”. 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 

 
Популяризирането на спелеологията като рекреационна дейност и непосредствената близост 

на парка до София са главни фактори за развитието на тази форма на туризъм в планината. 
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Изследването на пещерите в парка е започнало през 60-те години на миналия век и 
продължава активно и до наши дни, като по една приблизителна оценка едва около 20% от 
подземния карст на района е известен и проучен. През 60-те години на миналия век 
ентусиазирани млади изследователи от студентския пещерен клуб Академик започват да 
изследват пещерата Духлата, която е най-дългата пещера в България. През 70-те години се 
правят много нови открития в пещерата Духлата, както се откриват и нови големи пещери в 
района – Академик, Пепелянката, Живата вода, Чучулян и др. През 80-те години изследванията 
на СПК Академик продължават и са открити нови големи пещери: Врелото, ППД, Попов Извор и 
др.  

През 1987 г. в района започва активно работа Клуб Екстрем с откриването на пещерата 
Еделвайс (1 км.), която в последствие е свързана с Духлата. През 1990 г. членовете на клуба 
правят голямо откритие в пещерата Врелото (880м) и нейната дължина нараства на 8 км. Тук 
откриват и най-голямата подземна зала в България – „Приятели мои“. Целенасочената работа в 
района дава резултати и са открити нови големи пещери и продължения - 1996 г. Входа на 
Курсистите, Хвърчилото, през 2001 г. пещерата Екстрем, през 2013 г. Сънливците и др. През 
2013 г. е направено 3Д-лазерно заснемане на Тронната зала в пещера Духлата. Понастоящем се 
извършва "Геодезическо заснемане на пещера "Духлата" с цел осигуряване на сигурността на 
посетителите". 

 
• Пещери и характеристика на карстовия район в ПП „Витоша“. 

Боснешкият карстов район се намира в юго-западната част на планината Витоша и част от 
него попада в пределите на ПП „Витоша“.  Изграден е от скали на триаса, масива е силно 
напукан и слабо наклонен , което е дало предпоставка за образуването на огромни хоризонтални 
пещерни системи. На територията на парка се намират около 70 входа на разкрити пещери. Има 
15 карстови извори, много губилища и др. повърхностни карстови форми. Най-дългите пещери в 
района (над 100м дължина) са: Духлата (18.2 км, -60м, +15м.), Врелото (8.2 км, +105м.), ППД (1.8 
км., -110м.), Пепелянката (450м. -20м), Академик (390м, -15м.), Екстрем (420м, -65 м.) . Като 
специфика пещерите са трудни за проникване и изискват специална подготовка и умения. Не са 
удобни за експониране и като правило при входните им части са много тесни и трудни. Липсват 
огромни зали в близост до повърхността. 

 
табл. №30 
Пещери с дължина над 100 м. 

 

№ Име Дължина [м] Денивелация [м] 

1 2 3 4 

1 Духлата 18 200 -75 
2 Врелото 8 200 105 
3 ППД 1 800 -110 
4 Пепелянката 450 -20 
5 Академик 390 -15 
6 Екстрем 420 -65 
7 Горния Извор 180 18 
8 Живата вода 140 -13 
9 БХПД 110 -8 
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„Духлата” 
Пещерата Духлата е най-дългата пещера в България, 18 км дължина, с денивелация +20м, -

60м. Представлява най-сложния лабиринт в страната, разположен на 8 етажа, със 7 подземни 
реки, които черпят вода от коритото на р. Струма. Всички подземни реки се вливат в основната 
подземна река (Голямата река) и излизат на изворите в с. Боснек, през Горния и Долен извор. 
Духлата има 8 входа. Изследването в пещерата продължава от Клуб Екстрем и други, като 
вероятна дължина на неоткрити галерии е над 40 км. Понастоящем се извършва "Геодезическо 
заснемане на пещера "Духлата" с цел осигуряване на сигурността на посетителите". 

 
„Врелото” 
Пещерата Врелото е една от най-уникалните пещери в България с дължина за момента около 

8 км и денивелация +105 м. Представлява водна пещера на няколко етажа, с огромни блокажи и 
срутвания, подземни зали и уникални пещерни образувания. Изворът "Врелото", заедно с "Попов 
извор" са двата най-големи карстови извора в Боснешкия карстов район. 

 
„ППД” 
Пещерата ППД е една от най-трудните за проникване пещери в България, с дължина 1.8 км и 

денивелация -110м, открита и изследвана от клуб Академик. Има 2 входа, ППД и „Входа на 
курсистите“, разположени на около 40м един от друг. Проникването в пещерата обикновено се 
осъществява през „Входа на курсистите“, тъй като се спестяват няколко трудни участъка и 
теснини, които следват непосредствено като се влезе през стария вход на ППД. 

 
Обособени са няколко подрайона в зависимост от подземната хидрология на масива, а 

именно:  
- Район на Духлата – от губилищата на р. Струма – през Духлата – до изворите в село 

Боснек. 
- Район на Екстрем – Врелото – от губилищата пред пещерата Екстрем – през пещера 

Екстрем, ППД и др. – през пещерата Врелото – до извора Врелото. 
- Район на Живата вода – самостоятелен локален карстов комплекс. 
- Район на Лагера – от губилищата високо в планината – до изворите близо до Лагера. 
- Район пред селото – от губилища на Струма към неизвестна все още пещерна система. 
- Район на Попов Извор – от голям водосборен район – през неизвестна пещерна система до 

Попов извор. 
- Район на „палеокарста“ – над с. Чуйпетлово. 
Развитието на спелеологията в ПП „Витоша“ е важен етап при популяризирането на тази 

форма на алтернативен туризъм. Изучаването на пещерите е тясно свързано с много научни 
дисциплини. Опазването на пещерите за бъдещите поколения е приоритетна задача, която е 
свързана с адекватни решения и действия. 
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 Спортно ориентиране. 
Подходящи места за спортно ориентиране са център Златните мостове, Дендраиума, 

района около х. Еделвайс и други, но без поставяне на трайни маркировки по дърветата. 
 

Нощуване на открито. Къмпингуване, палткуване, бивакуване. 
Това е един от начините за пребиваване на туристите сред природата и връзка с нея. 
В границите на парка няма устроено място за къмпинг, който да отговаря на 

съвременните санитарно-хигиенни и др. изисквания. 
Към настоящия момент къмпингуване се допуска по поречието на р. Струма между 

селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с. Плана до горна граница на гората и по 
туристическата пътека от местността Шумнатица до р. Добри дол, като не се допуска за период 
по-дълъг от 3 дни на едно и също място.  

Нерегламентираното нощуване на открито в границите на парка по данни на годишните 
отчети не е отчетено, като заплаха за природния комплекс поради сравнително малкия брой 
констатирани нарушения. 

Парка има потенциал за задоволяване на засиления интерес през последните години, за 
нощуване на открито, без това да доведе до рекреационно натоварване върху природния 
комплекс. Всичко това следва да бъде съпроводено с информационни кампании за вредите и 
ползите от нощуването на открито и запознаване с режимите от ПУ. 

 
1.16.7.6 Актуални тенденции в развитието на туризма на национално, регионално и местно 
ниво.  
 
 Стратегии, програми и планове за развитие на туризма. 
 

 Стратегически документи на национално ниво:  
 „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 – 2030“. 
 Стратегия систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите и дейностите, 
чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на 
туристическите дейности.  
 В стратегията конкретно ПП „Витоша“ се споменава основно, като дестинация с отлични 
възможности за ски и сноуборд туризъм и утвърждаването му като Национален туристически 
курорт. За разлика от старата стратегия тук е споменат преминаващия международният маршрут 
Е-4: Пиринеи – Алпи – Карпати – Витоша – Верила – Рила – Пирин – Славянка – Олимп и 
Пелопонес. Спрямо районирането свързано с ловния туризъм Витоша попада в Рило-Пирински 
ловностопански район.  
 
 „Национална програма за развитие: България 2020“. 

 Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият 
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на 
страната до 2020 г.  

В него се подчертава значението на туризма за страната, подкрепено с цифри. Относно ПП 
„Витоша“ е упоменато изпълнението на приоритетните дейности от плана за управление. 
Тенденциите са за: „Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на 
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живот в селските региони.“; Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното 
разнообразие, като част от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите - развитие 
на мрежата от защитени територии и защитени зони по Натура 2000. 

 
 „Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 - 2022 г.“ 
 Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства  в контекста на 
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 

 В този документ ПП „Витоша“ е отбелязан като защитена територия. Като визия и 
тенденции в стратегията се посочва: „През 2008 г. глобалната икономическа криза прекъсва 
положителните тенденции в почти всички сфери на човешка дейност и поражда необходимост от 
преоценка и осмисляне на големите и съвсем реални предизвикателства, които за икономически 
изостаналите и периферни в ЕС държави като България, са и заплахи – от глобализацията, от 
демографския упадък, от климатичните промени, от енергийната зависимост, от възможната 
загуба на биоразнообразие и природно и културно наследство.“ 

 
„Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.“ 

 Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е 
средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и 
опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено 
ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за 
регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и 
дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо 
и социално развитие. 

В тази концепция се предлага зона Витоша да разшири предлагания Клъстер „Ски туризъм” – 
включващ изявените ски дестинации – Банско, Смолян, Чепеларе и Боровец. Подчертава се и 
потенциала за съчетаване на природни и културни ценности в развитието на разнообразни форми 
на туризъм, адекватни на средата и на степента на защита. НКПР предлага обособяване на 
територии с концентрация на културни ценности, като Витоша попада в „Западно културно 
пространство“ – включващо обобщено темите: „Античност“, „Българско Средновековие 9-14 
в.“, „Късно Българско Средновековие 17-19 в., „Византия“, „Европа и Османската империя 14-19 
в.“, „Традиционна архитектура, традиции и обичаи“, „Необарок“, „Неокласицизъм“, „Сецесион“, 
„Романтизъм“, „20 в. Интернационализъм и модернизъм“, „20 в. Тоталитарна архитектура, 
изкуство, символи“, „Християнско изкуство“, „Природни и култови феномени“. 

 
 „Стратегически план за развитието на културния туризъм в България“ 
 Практически документът представлява каталогизиране на културните ценности в 

България – а това са повече от 300 археологически обекта, равняващи се на 80% от 
археологическото наследство на страната, и съответно териториално маркетингово проучване. 
Стратегическият план за развитие на културния туризъм в България обръща специално внимание 
на състоянието на инфраструктурата в страната. Съставна част на Стратегическия план за 
развитие на културния туризъм в България е стратегията за локалните системи. Тя трябва да 
допринесе за подчертаване на идентичността, специфичността и богатството на културните, 
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историческите, археологическите и природни ресурси на България, да свърже ресурсите на една 
област в обща рамка и да ги превърне във фактор за усилване на туристическата атрактивност и 
за икономическо развитие. В този смисъл територията на страната е разделена на 13 области, 
наречени ЛоКуС-и, всяка от тях със специфични културни ресурси. 
 

 Стратегически документи на регионално ниво: 
- За развитието на София, като туристическа дестинация се заговаря по - сериозно 

сравнително отскоро (8-10 год.), твърде малък период за отчитане на сериозни постижения, 
но въпреки това от 2011 г. насам се отчита ръст на туристите с 3-5% годишно, като за 
настоящата се предвижда около 10% ръст; 

- Софийска област, споменава Витоша в своята областна стратегия за развитие, като обект на 
туристически интерес, ЗТ и част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000; 

- На сайта на Община Самоков с подкрепата на „Туристически информационен център – 
Самоков“ и екипа по изпълнението, провеждат анкета във връзка с разработването на 
Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г.; 

- През 2013 г. Община Радомир е приела програма за развитие на туризма в Радомир. В 
програмата са заложени природни и исторически обекти. Целите й са на първо място 
развитие на масовия туризъм на база природните дадености и уникалните църкви на 
общината и развитие на пешеходния туризъм като ще бъде изработена карта на Радомир, 
изграждане и поддържане на маркировка на туристическите маршрути, изготвяне на дипляна 
с маршрути за културен, религиозен и исторически туризъм и други;  

- Областната и общинска администрация Перник, инициират редица мероприятия в 
населените места около парка предимно с културно историческа насоченост (фестивали, 
събори и др.). ПП „Витоша“ и региона се споменават в сайтовете на съответните 
администрации, като природен комплекс и ЗТ, предимно за пешеходен туризъм. 

 Най – общо казано във всички общински планове за развитие (за периода 2014 – 2020 г.) 
на териториалните администрации, попадащи върху територията на парка, споменават 
парка, като природен комплекс, защитена територия и най – често като място за ски 
туризъм. Част от общините нямат планове и стратегии за развитие на туризма, а в част 
„Туризъм“ към съответните планове за развитие са поместени анализи и тенденции. В община 
Самоков предстои разработване на Програма за развитие на туризма. 

 
 Стратегически документи от категория „Околна среда“:  

– Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;  
– Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни 
оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух (валиден до : 2018 г.);  
– Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно 
море;  
– Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. 
(валиден до : 2020 г.);  
– Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични 
замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г. (валиден до : 2020 г.); 
– Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (валиден до : 2037 г.);  
– Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (валиден до : 2020 г.). 
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 Проектни разработки за нови обекти и съоръжения, нови туристически продукти 
и др. 

 
През 2013 г. са изготвени осем проекта с общо наименование „Нови туристически 

атракции в ПП „Витоша“ с възложител Д ПП „Витоша“. Проектите са във фаза Технически 
проект със съответните части, елементи, детайли и обяснителни записки към тях. 

 
- Проект за пешеходен и веломаршрут между с. Боснек и с. Чуйпетлово. 
 
Проектът третира изграждане на пешеходен и веломаршрут в местност около р. Струма, 

между с. Боснек и с. Чуйпетлово. Веломаршрута се предвижда да бъде обособен като част от 
банкета на републикански път между двете села. По съществуваща пешеходна пътека покрай р. 
Струма се изграждане туристическа инфраструктура - входни и информационни табели, 
интерактивни и развлекателни табла, спортни зони, зони за почивка, спортни съоръжения и 
кътове за сядане и отдих. Разработени са необходимите местата за разполагане на паркови 
елементи, съоръжения и обзавеждане, както и детайлното разработване на самото обзавеждане. 

 
- Пещера „Духлата“, с. Боснек. 

 Проектът третира благоустрояването на района около входовете на пещерата. 
Благоустрояването предвижда тематично представяне на пещерата извън нея, изграждането на 
автомобилен паркинг, разположен на петокласен път свързващ селата Боснек и Чуйпетлово, 
тематична пътека за опознавателен туризъм с интерактивни елементи. Разработени са 
необходимите укрепващи трасето дейности, местата за разполагане на паркови елементи, 
съоръжения и обзавеждане, както и детайлното разработване на самото обзавеждане. Пещера 
Духлата се намира в непосредствена близост до с. Боснек и е най-дългата пещера в 
България.Представлява част от Боснешкия карстов район, разположен в югозападната част на 
планината Витоша. Влизането в пещерата за туристи е забранено и затова се търси представяне 
на открито. 

- Атракции в района на Кладнишкия манастир, землище на с. Студена - пътека 
"Намери себе си". 

Проектът третира благоустрояването на местност около р. Кладнишка, между Кладнишки 
манастир и местността св. „Иван Рилски". По съществуваща пешеходна пътека се предвижда 
изграждане на прилежаща инфраструктура - входни и информационни табели, интерактивни и 
развлекателни табла, заслони, паметен знак, зони за почивка, детско спортно съоръжения и 
кътове за сядане и отдих. Разработени са необходимите местата за разполагане на паркови 
елементи, съоръжения и обзавеждане, както и детайлното разработване на самото обзавеждане. 

- Атракции в м. Копитото. 

Проектът цели създаването на атракции в м. Копитото около телевизионната кула. 
Предвижда се построяването на две панорамни платформи за наблюдение - панорамна 
платформа „Запад" и кула за наблюдение „Изток", павилион за информационни материали и 
топли напитки, в едно със съпътстващата ги туристическа инфраструктура - паркинг, 
информационни табла, интерактивни табели, места за сядане и пътеки за придвижване на хора в 
неравностойно положение. 
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- Марочката воденица в с. Чуйпетлово. 
 Проектът предвижда обновяване на Марочката воденица в с. Чуйпетлово. Проектът 
включва ремонтни работи по покрива дървената конструкция, покривното покритие, нарушеното 
подово покритие, околно пространство, достъп, входящ и изходящ канал, възстановяване на 
механичната част на воденицата, премахване на незаконната пристройка към обекта, настилки на 
околното пространство, премахване и оформяне на дървета и храсти, затревяване и почистване 
на речното корито. Обектът е включен от НИПК в доклад за деклариране на паметници на 
културата. За обекта няма налична документация в архива на НИНКН, заснемане, проекти за 
реставрация, консервация и картона на обекта с предписание за опазване. 
 

- р. Рударщица, землище на с. Рударци. 

 Проектът третира благоустрояването на местност намираща се в непосредствена близост 
до с. Рударци, по течението на р. Рударщица. Проектът обхваща територията от 
пречиствателната станция до водохващането. Предвижда се терасовидно укрепване на речния 
бряг и оформяне на две вирчета. Проектира се прилежаща инфраструктура, детски съоръжения и 
кътове за сядане и отдих, чешми и заслони. Разработени са необходимите местата за разполагане 
на паркови елементи, съоръжения и обзавеждане, както и детайлното разработване на самото 
обзавеждане. 

- Благоустрояване на пространството около църква „Св. Петка"- с. Чуйпетлово. 
 Решението на обемно-пространствената композиция е съобразено с архитектурните 
особености на църквата, като са спазени всички нормативните изисквания. 
 

- Проект за интерпретативен маршрут и кътове в района на с. Ярлово. 
 Проектът третира изграждане на интерпретативен маршрут в местност около р. 

Палакария, северно от с. Ярлово. По съществуваща пешеходна пътека се предвижда изграждане 
на прилежаща инфраструктура - входни и информационни табели, интерактивни и развлекателни 
табла, заслони, зони за почивка, детско спортно съоръжения и кътове за сядане и отдих. 
Разработени са необходимите местата за разполагане на паркови елементи, съоръжения и 
обзавеждане, както и детайлното разработване на самото обзавеждане. 

 
 Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“ в областта на развитието на 

туризма. 
  
Проект “Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”, финансиран от Европейския 

фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

№ на проекта: DIR-5113326-4-98 
№ на договора: DIR-5113326-C-010 
• Туристическа инфраструктура и капитално строителство: 

o Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура, в т. ч.: 
 Разработване на технически задания за обекти м. Плажа – Бистрица, алея с. 

Железница и подход при с. Железница; 
o Ремонт и възстановяване на алейната мрежа на ПП “Витоша”. Дейността включва 
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възстановяване на настилка; ремонт, възстановяване и поставяне на нови бордюри; 
почистване и ремонт на съществуващи канавки и изграждане на нови каменни 
канавки; възстановяване и ремонт на  съществуващи водостоци и изграждане на 
нови каменни и бетонни; изграждане на каменни и дървени прагчета; монтиране на 
антипаркингови елементи; изграждане и ремонт на мостове, скари и предпазни 
парапети и други по туристическите пътеки. Дейността няма да засегне 
местообитания, предмет на опазване. Ще бъдат ремонтирани и възстановени част 
от съществуващите 300 км туристически алеи, включително в припарковата зона 
по подходите към парка в района на Бистрица, Княжево, Владая, Бояна, 
Драгалевски манастир и други; 
 Възстановяване и ремонт на част от съществуващите стълбова маркировка и 

указателни табели в ПП “Витоша” в безлесната част на парка и на 
кръстовища на пътеки в горската част; 

 Възстановяване и ремонт на част от съществуващите дървени конструкции 
– мостове, скари, парапети и др. по туристическите пътеки; 

• Ремонтиране на част от съществуващите кътове за отдих, в т.ч. заслони, чешми, 
включително при подходите на парка. 

• Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на границите на парка; 
• Определяне, маркиране и изнасяне (на терен) на информация за одобрени маршрути и 

места за практикуване на екстремни и алтернативни спортове, вкл. веломаршрути, скално 
катерене, конен туризъм. На терен ще се поставят информационни табла, насочващи 
табели, обозначителни марки с боя и/или табели. 

• Подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания. Дейността включва избор на 
подходящи съществуващи обекти и места, възстановяване и адаптиране на 
специализирани маршрути и съоръжения; 

• Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по 
информация и публичност на проекта). 

• Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в Природен парк “Витоша”. Дейността 
включва разработване на проект за дизайн на експозициите за Музея на мечката и Музея 
на парка практическо изпълнение, вкл. изработка на макети на животни и растения, 
експозиционни табла, озвучаване със звукови ефекти, осветяване на експозициите и 
ремонтни работи в четирите музея (на мечката, водното конче, совите и музея за 
историята на парка); 

• Оборудване на екологично-информационен стационар “Белите Брези”. Стационарът ще 
изпълнява следните функции: информационна, обучителна, изложбена. Екостационарът е 
собственост на Дирекцията на ПП “Витоша”, която ще осъществява стопанисването му; 

• Издаване на рекламни материали за ПП “Витоша”; 
• Разработване и издаване на информационни материали, посветени на ПП “Витоша”; 
• Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туриститие за 

каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница. Собствеността 
на тези обекти е държавна публична. Става въпрос за липса на предписания, задължаващи 
предишните ползватели да рекултивират съответните кариери след приключване на 
дейността си. В рамките на тази дейност практически на терен ще бъдат изпълнени мерки 
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за безопасност на туристите – поставяне на огради, дървени парапети и предупредителни 
табели; 

• Определяне на нови туристически атракции – предпроектно проучване и проектиране на 
инфраструктура, свързана с туризма. 

 
Информация за стопанския туризъм в окончателен вид и икономически анализ трудно 

може да се даде, поради множеството нефункциониращи обекти и липсата на информация за 
собственик или ползвател и пр. От друга страна некоректни данни, могат да бъдат използвани в 
една или друга посока с различна цел. 

 
• Туристическо предлагане, като място за туризъм, отдих и спорт - 

туристически карти, пътеводители, брошури, дипляни, постери и листовки, справочници, 
годишни календари и др. печатни материали за периода 2005 – 2014 г. 
 

Основното място за информация свързана с туризъм, отдиха и спора в парка е сайта на 
Дирекцията. В него подробно са описани всички възможности и услуги свързани с туризма, 
както и актуални новини относно настоящи проблеми, опасности и пр. така и предстоящи 
събития. Информацията в сайта се актуализира периодично. Освен сайта Д ПП „Витоша” 
изработва редица печатни издания с различна насоченост и езици. За периода 2005 – 2015 г. 
издадените материали са поместени в табл. №30. 

 
табл. №31 
Информационни материали за ПП „Витоша“, издадени от Д ПП „Витоша“ за периода 2005 – 2015 г., 
финансирани от бюджета на Дирекцията и различни проекти. 

№ година Наименование 
Вид 

информационен 
материал 

Тираж в 
брой Друга информация 

1 

20
05

 

1 Мечките по света Дипляна 1000 Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката 

2 2 Кафява мечка  Дипляна 1000 Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката 

3 3 Совите в България Дипляна 1000 Безплатна, предназначена за 
Музея на совите 

4 4 Совите Дипляна 1000 Безплатна, предназначена за 
Музея на совите 

5 5 Лечебните растения в 
ПП „Витоша“ Дипляна 1000 Безплатна  

6 6 Лечебните растение Плакат 1000 Безплатен  

7 7 Режими и ограничения 
в ПП „Витоша“ Дипляна 1000 Безплатна  

8 8 „Дърветата и храстите 
в ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване  

9 9 „Птиците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване  
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10 10 

Стенни 
голямоформатни 
календари за 2006 г. 
„Културното 
наследство на 
природните паркове в 
България”, 
разпределени в 10-те 
природни парка 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

11 11 Информационни табла 
за Музея на мечката       

12 12 Информационни табла 
за Музея на совите       

13 13 
Национален парков 
информационен 
център 

Дипляна 1000 Безплатна  

14 14 Животните в ПП 
"Витоша" Стикери   Безплатни, преиздаване 

15 

20
06

 

1 Мечките по света Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

16 2 Кафява мечка  Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

17 3 Лавинна опасност на 
Витоша Книжка 1000 Платена 

18 4 Лечебните растение Плакат 1000 Безплатен, преиздаване  

19 5 Дърветата и храстите в 
ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване  

20 6 Птиците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване  

21 7 Пеперудите в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен 

22 8 Селищата около 
Витоша 

13 вида листовки за 
13-те селища около 
и на територията на 

Парка 

  Безплатни 

23 9 

Стенни 
голямоформатни 
календари за 2007 г. 
„Цветята на 
природните паркове в 
България”, 
разпределени в 10-те 
природни парка 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

24 

20
07

 

1 

“Туристически 
пътеводител на 
Природен парк 
Витоша” 

Пътеводител 1000 Платен 

25 2 “Бозайниците в 
България”. Определител 1000 Платен, второ допълнено 

издание 

26 3 
“Следите на 
бозайниците в 
България” 

Мини определител 1000 Платен 

27 4 „Пеперудите в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

28 5 
„Природен парк 
„Витоша“ и Натура 
2000“ 

Листовка 1000 Безплатна 
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29 6 

„Дългосрочни цели, 
заложени в плана за 
управление на 
Природен парк 
„Витоша“ 

Листовка 1000 Безплатна 

30 7 

„Зониране на 
територията на 
Природен парк 
„Витоша“ и 
функционално 
предназначение на 
зоните“ 

Листовка 1000 Безплатна 

31 8 „Бозайниците в ПП 
„Витоша“ Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

32 9 „Природен парк 
„Витоша“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване  

33 10 „Водите на ПП 
„Витоша“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване  

34 11 „Растенията на ПП 
„Витоша“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

35 12 „Птиците на ПП 
„Витоша“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

36 13 „Животните в ПП 
„Витоша“ Стикери   Безплатни, преиздаване 

37 14 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

38 15 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

39 16 „Лавинна опасност на 
Витоша” Книжка 1000 Платена, преиздаване 

40 17 “Природен парк 
Витоша”  

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, преиздаване 

41 18 “Природен парк 
Витоша” на англ. Ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, преиздаване 

42 19 

Стенни голямо 
форматни календари 
за 2008 г. „Пеперудите 
в природните паркове 
в България” 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

43 

20
08

 

1 „Пеперудите в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

44 2 „Дърветата и храстите 
в ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

45 3 „Птиците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

46 4 „Лечебните растения в 
ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

47 5 „Бозайниците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

48 6 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

49 7 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

50 8 Мечките по света Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

51 9 Кафява мечка  Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 
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52 10 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, предназначена за 
Музея на водното конче, 
първо издание 

53 11 

Стенни голямо 
форматни календари 
за 2009 г. „Птиците в 
природните паркове в 
България” 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

54 

20
09

 

1 „Витоша – страници 
от историята“ 

Пътуваща изложба, 
посветена на 75-

годишнината на ПП 
„Витоша“ 

23 табла   

55 2 „Витоша – страници 
от историята“ 

Електронно 
мултимедийно 
издание (DVD), 

включващо целия 
снимков и 

документален архив 
за Витоша, наличен 

в различни 
институции. 

  Безплатно 

56 3 “Дърветата и храстите 
в ПП „Витоша” Определител   Платен, следващо издание 

57 4 
План за управление 
(резюме) на ПП 
„Витоша“ 

Върху хартиен 
носител 1000 Безплатен 

58 5 План за управление на 
ПП „Витоша“ Мини CD 1000 Безплатно 

59 6 Природните паркове в 
България 

Пътуваща изложба 
за 11-те природни 

парка 

13 бр. широко 
форматни 
постери 

  

60 7 Природните паркове в 
България Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

61 8 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

62 9 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

63 10 Мечките по света Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

64 11 Кафява мечка  Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

65 12 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, предназначена за 
Музея на водното конче, 
преиздаване 

66 13 

З вида юбилейни 
плакати за 75-
годишнината на ПП 
„Витоша“ 

Плакати 3 х 1000   Безплатни 

67 14 

Проект «Изпълнение 
на приоритетни 
дейности от Плана за 
управление на ПП 
Витоша, финансиран 
от ЕФРР и от ДБ на РБ 
чрез ОП „Околна 
среда 2007 – 2013 г.». 

Дипляна 1000 Безплатна 
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68 15 

Стенни 
голямоформатни 
календари за 2010 г. 
„Природните паркове 
в България” 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

69 

20
10

 

1 Природните паркове в 
България Дипляна на бълг. ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

70 2 Природен парк 
„Витоша“ Дипляна на бълг. ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

71 3 Природен парк 
„Витоша“ Дипляна на англ. ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

72 4 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

73 5 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

74 6 Мечките по света Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

75 7 Кафява мечка  Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

76 8 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, предназначена за 
Музея на водното конче, 
преиздаване 

77 9 
„Лечебните растения 
на Природен парк 
„Витоша”. 

Определител 1000 Платено, първо издание 

78 10 

„Европейският 
лалугер (Spermophilus 
citellus) - застрашен от 
изчезване вид в 
световен мащаб 

Дипляна 1000 Безплатна 

79 11 

„Европейският 
лалугер (Spermophilus 
citellus) - застрашен от 
изчезване вид в 
световен мащаб 

Плакат 1000 Безплатен 

80 12 

Стенни голямо 
форматни календари 
за 2011 г. „Водните 
кончета в природните 
паркове на България” 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

81 

20
11

 

1 

5 вида образователни 
плакати на ДПП 
Витоша (на птиците, 
на дърветата и 
храстите, на 
бозайниците, 
лечебните растения и 
пеперудите) 

Образователни 
плакати 5 х 1000   Безплатни 

82 2 
„Пеперудите в 
България, включени в 
НАТУРА 2000” 

Книга - определител 1000 Платена 

83 3 Бозайниците в ПП 
„Витоша“ 8 вида стикери   Безплатни 

84 4 
Туристическата карта 
на ПП „Витоша“ на 
бълг. ез. 

Туристическа карта 1000 Безплатна, актуализирана, 
второ издание 
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85 5 
Туристическата карта 
на ПП „Витоша“ на 
англ. ез. 

Туристическа карта 1000 Безплатна, актуализирана, 
второ издание 

86 6 “Природен парк 
Витоша” на бълг.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, актуализирано, 

преиздаване 

87 7 “Природен парк 
Витоша”  на англ.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, актуализирано, 

преиздаване 

88 8 
Балканска дива коза 
(Rupicapra rupicapra 
balcanica Bolkay, 1925) 

Дипляна 1000 Безплатна 

89 9 

Възстановяване на 
целеви природни 
местообитания в ПП 
„Витоша“ 

Дипляна 1000 Безплатна 

90 10 Витошко лале Плакат 1000 Безплатен 

91 11 „Приключения сред 
дивата Витоша“ 

Обща 
интерпретационна 

програма и 
ръководство за 

интерпретация на 
фауната на ПП 

„Витоша“ 

4 Безплатно 

92 12 Туристическа карта Плакат 1000 Безплатен 

93 13 

Стенни голямо 
форматни календари 
за 2012 г. „Гъбите в 
природните паркове на 
България” 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

94 

20
12

 

1 

«Постигнати 
резултати и 
осъществени дейности 
по проект 
«Изпълнение на 
приоритетни дейности 
от Плана за 
управление на ПП 
Витоша, финансиран 
от ЕФРР и от ДБ на РБ 
чрез ОП „Околна 
среда 2007 – 2013 г.». 

Дипляна 1000 Безплатна 

95 2 

«Изпълнение на 
приоритетни дейности 
от ПУ на ПП 
„Витоша“ – Фаза ІІ», 
финансиран от ЕФРР и 
от ДБ на РБ чрез ОП 
„Околна среда 2007 – 
2013 г.». 

Дипляна и 
информационни 

стикери 
2 х 1000   Безплатни 

96 3 

20 постоянни 
обяснителни табели по 
проект «Изпълнение 
на приоритетни 
дейности от Плана за 
управление на ПП 
Витоша», 

Табели, поставени 
на терен 20   

97 4 Природен парк 
„Витоша“ Дипляна на бълг. ез. 1000 Безплатна, преиздаване 
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98 5 Природен парк 
„Витоша“ Дипляна на англ. ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

99 6 “Природен парк 
Витоша” на бълг.ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, актуализирано, 

преиздаване 

100 7 “Природен парк 
Витоша” на англ.ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, актуализирано, 

преиздаване 

101 8 

Стенни голямо 
форматни календари 
за 2013 г. 
„Природните паркове 
на България” 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

102 

20
13

 

1 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

103 2 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

104 3 Мечките по света Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

105 4 Кафява мечка  Дипляна 1000 
Безплатна, предназначена за 
Музея на мечката, 
преиздаване 

106 5 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, предназначена за 
Музея на водното конче, 
преиздаване 

107 6 

Стенни голямо 
форматни календари 
за 2014 г. „Горите в 
Природните паркове 
на България” 

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

108 7 

Стенни голямо 
форматни календари 
за 2014 г. „80 години 
Природен парк 
„Витоша“ 

Юбилеен годишен 
календар 1000 Безплатен 

109 8 „Пеперудите в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

110 9 „Дърветата и храстите 
в ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

111 10 „Птиците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

112 11 „Лечебните растения в 
ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

113 12 „Бозайниците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

114 13 
Забележителните 
дървета в ПП 
„Витоша“ 

Плакат 1000 Безплатен 

115 14 

Петтичинковата върба, 
скорушата, жълтата 
тинтява и елвезиевото 
кокиче 

Плакат 1000 Безплатен 

116 15 Кафява мечка Плакат 1000 Безплатен 

117 16 Червен аполон Плакат 1000 Безплатен 
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118 17 Дневните пеперуди в 
ПП „Витоша“ Плакат 1000 Безплатен 

119 18 

Интерпретационна 
програма за флората 
на ПП „Витоша“ и 
Ръководство за 
интерпретация 

Интерпретационна 
програма и 

ръководство 
4 Безплатно 

120 19 
Дейности по 
устойчиво управление 
на ПП „Витоша“ 

Дипляна за 
представяне на 

проекта 
1000 Безплатна 

121 20 “Природен парк 
Витоша” на бълг.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
2000 Безплатно, актуализирано 

122 21 “Природен парк 
Витоша” на англ.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
3200 Безплатно, актуализирано 

123 22 
“Природен парк 
Витоша” на 
френски.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

124 23 
“Природен парк 
Витоша” на испански 
ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

125 24 “Природен парк 
Витоша” на немски ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

126 25 “Природен парк 
Витоша” на руски ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

127 

20
14

 

1 „Животните в ПП 
„Витоша“ 8 вида стикери 16 000 Безплатни 

128 2 „Дневните пеперуди в 
ПП „Витоша“ 

Определител в 2 
тома 2 х 1000   Безплатни 

129 3 
„Земноводните и 
влечугите в ПП 
„Витоша“ 

Определител 1000 Безплатен 

130 4 „Селищата около ПП 
„Витоша“ 

Обобщаващо 
издание 1000 Безплатно 

131 5 Природен парк 
„Витоша“ Дипляна на бълг. ез. 1000 Безплатна 

132 6 Природен парк 
„Витоша“ Дипляна на англ. ез. 1000 Безплатна 

133 7 
Музеи и 
информационни алеи в 
ПП „Витоша 

Дипляна 1000 Безплатна 

134 8 Природното богатство 
на ПП „Витоша“ 

Луксозно юбилейно 
издание за ПП 

„Витоша“ с твърди 
корици 

500 Безплатно 

135 9 Лечебните растения в 
ПП „Витоша“ Малка книжка 1000 Безплатна 

136 10 Гъбите в ПП 
„Витоша“ Малка книжка 1000 Безплатна 

137 11 
Охрана, санкции, 
режими и забрани в 
ПП „Витоша“   

Малка книжка 1000 Безплатна 

138 12 Паметниците в ПП 
„Витоша“ Малка книжка 1000 Безплатна 
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139 13 Първа помощ в 
планината Малка книжка 1200 Безплатна 

140 14 
Туристическата карта 
на ПП „Витоша“ на 
бълг. ез. 

Туристическа карта 5000 Безплатна, актуализирана, 
второ издание 

141 15 
Туристическата карта 
на ПП „Витоша“ на 
англ. ез. 

Туристическа карта 5000 Безплатна, актуализирана, 
второ издание 

 
 
1.16.7.7 Въздействието на туризма в района върху елементите на природния комплекс. 
 
  Най – общо се наблюдават положителни тенденции спрямо част от заплахите, за 

устойчивото развитие на туризма и въздействието му върху природния комплекс. Заплахите и 
проблемите по които са положени редица усилия под различни форми са: 

- ниската информираност на посетители и местните жители по границите на парка за 
биоразнообразието и най – вече за неговата значимост. Това е една от насоките по 
които Дирекцията полага осезаеми усилия; 

- друга насока в която също има положителни резултати е финансирането на редица 
концепции, стратегии, проекти и др. Финансовото обезпечаване през последните 
няколко години на множество проекти, вече е видимо и се използва от посетителите в 
парка; 

- напредък, но не и решен проблем, може да се отчете по отношение на 
сметосъбирането, въпреки недоволствата на редица ползватели; 

- Борбата с бракониерството също може да се похвали с успехи, благодарение на редица 
проекти и съвместна работа на държавното и ловното стопанства с Дирекцията на 
парка; 

 
  Остават нерешени заплахите относно природния комплекс, свързани с туризма, като: 

-  нерегламентираното палене на огън, което е масово нарушение с огромен риск за 
загуба на биоразнообразие; 

- хаотично навлизане на високопроходими МПС-та (АТВ, кросови мотоциклети, 
джипове), които могат до доведат на места до ерозия, шумово замърсяване и пряка 
заплаха за посетителите; 

- замърсяване и вандализъм от страна на посетителите с ниска култура, които остават с 
чувство на безнаказаност. Общо за страната се наблюдава тенденция на „израстване“ 
на туристите в тази посока, особено сред по-младите, но не с необходимите темпове; 

- лошото състояние на част от инфраструктурата, разрушени, изоставени сгради и 
съоръжения; 

- недостатъчно функционален и ефективен транспорт. 
 
  Антропогенния натиск в границите на парка е различен, като важни фактори за това са 

брой на населението и автомобилните подходи. Именно за това най – натоварени са северните 
части, където се намират градовете София и Перник. Безспорно, природния комплекс от 
южните и западните части на парка са с по-малко антропогенно натоварване и с по-високо 
биологично разнообразие. На тази територия се провежда интензивен ловен туризъм. 
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  След направените теренни проучвания и анализи относно биоразнообразието, водите и 
ландшафтите може да се каже, че въздействието на туризма върху природния комплекс и 
неговите елементи не е негативно. Не на последно място трябва да се отчете работата на 
Дирекцията в тази посока, свързана с изпълнението на редица проекти и програми. 

  Правилното развитие на туризма в ПП „Витоша“ без рискове, минава през ефективното му 
управление, което в наши дни се постига с диалог и партньорства между институции, 
заинтересовани страни, организации, бизнес среди, федерации и др., което за съжаление 
трудно се постига, поставяйки често личните интереси пред общите. Прилагането на успешни 
практики с оглед на натрупания вече опит е също стъпка в правилната посока, за развитие на 
успешен туризъм. Разглеждайки туристическия продукт, като бизнес модел, тенденциите са 
към по - високо качество на предлагане и отлично запазени природни територии и екологично 
чисти ресурси.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

към т. 1. 16. 7. 
 

ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ, СПОРТ, 
УСЛУГИ В ПП „ВИТОША“
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ т. 1. 16. 7 
 Съществуващо състояние на възлови места от туристическата инфраструктура в ПП 
„Витоша“ по време на теренните проучвания и актуален снимков материал за всеки описан 
обект. 
 
№ ОБЕКТ № 1 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Владая по шосето към кариерите 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно (повишено внимание от движение на МПС) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не * 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

16 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): насочващи табели  

17 препоръки:  може да се добави тематично табло с информация за парка 
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№ ОБЕКТ № 2 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков маршрути при х. Водпроект 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други сроителни (около сградата тъй като е почти разрушена) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  опасно (около сградата - руши се и не е обезопасена) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не старо огнище до сградата 

13 Място за палатки:                                                             
да / не * 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

сравнително ниска натовареност на маршрутите; наличие на 
указателни табели; в близост има паркинг  

17 препоръки:  обезопасителни табели за възможна опасност около сградата  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 3 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков з. Пинко 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не (празно табло) 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро (ново табло)  

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

липсва 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други строителни (около сградата тъй като е почти разрушена) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  около сипеите в близост до заслона 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не (в заслона има печка) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки:   може да се добави тематично табло с информация за парка и  
табели за опасност около сипеите наоколо  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 

Page 1231



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

 
Снимков материал за обекта. 
 

Page 1232



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

 
 

№ ОБЕКТ № 4 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Туристически маршрут с КО 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не (празно табло) 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро (ново табло)  

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

липсва (предстои поставяне) 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно (изградена дървена ограда към сипеите) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не  

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: поставяне на няколко маси с пейки 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 5 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Владая (при Владайска река) към Черни връх 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не основно табло при подход и празно табло 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро (ново табло)  

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

липсва (предстои поставяне) 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

ниска  

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други 

битови и строителни - около подхода и алеята (района е извън 
границите на парка) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не  

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не 

да (отпадъци, остава неприятно усещане в туристите и лошо 
начало за туристически преход) 

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

18 препоръки: естетизиране на околното пространство 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 

Page 1235



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

Снимков материал за обекта. 
 

Page 1236



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

 
 

№ ОБЕКТ № 6 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО и заслон при р. Рударщица (над Рударци) 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други битови и строителни - около заслона 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не битови отпадъци около заслона 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): две счупени детски люлки; заслона е недовършен 

18 препоръки: естетизиране на околното пространство около заслона; мястото е 
подходящо за пикници, масови и спортни прояви 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 7 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от с. Кладница за х. Селимица 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 8 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

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

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 

информационна обезпеченост - 
съдържание, представяне: 

незадоволително / да се подобри / 
добро  

добро 

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

8 

Екологични проблеми - 
естественост на околната среда - 
степени:                              ниска / 

средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

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

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

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

др. в добро състояние 
18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 
  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 9 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков х. Селимица и района 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО с маси и пейки до хижата с детска люлка; паркинг с 
информация преди хижата 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 10 дата  12. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при з. Кало 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други битови (около заслона) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (при заслона) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

заслон - отворен тип с маси и пейки, няколко маси с пейки по 
поляната пред заслона. Маркировката (червена) е положена и по 

стълбовата по пътя и по пътеката за х. Селимица. 

18 препоръки: подходящо за пикник и др. масови прояви 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 11 дата  12. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при з. Сопо 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (при заслона) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

заслон - отворен тип с маси и пейки, няколко маси с пейки по 
поляната пред заслона и дървени мостчета 

18 препоръки: подходящо за пикник и др. масови прояви; поставяне на 
тематични табла за парка 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 12 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Боснек и КО 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

няколко маси с пейки по поляната в добро състояние. КО нагоре 
по маршрута не са в добро състояние. 

18 препоръки: подходящо за пикник и др. масови прояви; поставяне на 
тематични табла за парка 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 13 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Кътове за отдих с огнище по р. Струма след пещера Духлата 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно (близост до реката) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): на няколко места ситуирани маси с пейки и огнища до реката 

18 препоръки: поставяне на тематични табла за парка; иззиждане на огнищата с 
цел безопасност 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 14 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Чуйпетлово в посока с. Ярлово 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не в селото 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 15 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Чуйпетлово нагоре по течението на р. Струма 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не в селото 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 16 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Чуйпетлово към х. Селимица 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 17 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО и коневръз при з. Смильо 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не близо до заслона по маршрута 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (при заслона) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): откриват се панорамни гледки 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 18 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Ярлово към с. Чуйпетлово 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 19 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков з. Шумнатица и КО 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 20 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от с. Ярлово към Черни връх 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не 

различни типове табели, разхвърлени по дървета и огради, които 
създават неприятно усещане 

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

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 21 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от с. Ярлово към вилна зона Ярема 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не 

лошо положена лентова маркировка върху информационното 
табло (синя) и пр. 

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

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 22 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Заслон, КО, беседка, огнища, дървен мост 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не * 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): подходящо място за пикник и масови прояви 

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 23 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО до Барата 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не * 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  опасно за деца 

11 Питейна вода:                                                               
да / не * 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не * 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 24 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Ярема (близо да ханче Ярема) 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

По шосето преминава споделения маршрут "Обиколна / Витоша 
100", което създава предпоставки за произшествия. От мястото 
тръгват и пътеки без маркировка и указателни табели към вр. 

Лашова могила, м. Сакън дупка. 

18 препоръки: Пътеките имат потенциал за туристически маршрути. Да се 
монтират пейки и тематични табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 25 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Брезите (Царева махала) 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не * 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): От мястото тръгва немаркиран маршрут 

18 препоръки: да се поставят указателни табели 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 26 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО с беседка, пейки и заслон и огнище 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не указателни табели 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (опасно е - под склопа на гората) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

През мястото преминава маршрута Бистрица-Железница и 
Обиколна - Витоша 100. Беседките са в лошо състояние.  

18 препоръки: 
Да се поставят тематични табла. Естетизиране на околното 

пространство (има твърде много запуснати самоделни пейки и 
маси).  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 

Page 1277



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

Снимков материал за обекта. 

Page 1278



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

 
 

№ ОБЕКТ № 27 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Подход от Бистрица към Алеко и кръстовището с маршрута 
Бистрица-Железница 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не указателни табели 

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

задоволително (част от табелите са нарушени или обезличени от 
вандализъм) 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да (в началото на маршрута) 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: Да се поставят тематични табла. Част от дървените мостчета да 
се ремонтират. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 28 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Подход (при изкуственото езеро) от Бистрица към Алеко през 
лифт Лалето и лифт Романски  

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не указателни табели 

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

задоволително (част от табелите са нарушени или обезличени от 
вандализъм) 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Запуснат туристически атракцион и място за отдих с изкуствено 
езеро, перголи и др. Попада извън границите на парка. 

18 препоръки: Да се поставят тематични табла.  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 29 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Симеоново към Алеко 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 30 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Драгалевци (при ресторант  River Side) 

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

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна червен (Е4) 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

При подхода има стари метални перголи без пейки и ръждясали 
метални конструкции, останки от помещение маса с пейки и 

чешма. 

18 препоръки: Цялостна реконструкция на КО. Подхода е с висока 
натовареност над 100000 пешеходци за 2014 г.  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 31 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО и спорт до Драгалевския манастир. 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО с беседка маси с пейки, шезлонги, спортна площадка, 
огнища, паметник. 

18 препоръки:   

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 32 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при з. Бай Кръстьо 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не * 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 33 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при междинна станция на Драгалевския лифт Бай Кръстьо 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

ниска 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не запуснато околно пространство и сгради 

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

КО с маси и пейки. Има стари метални перголи - неподдържани. 
Рушащи се сгради и неугледни околни прострасва.  

18 препоръки: Да се естетизира околното пространство. По - високо ниво на 
поддръжка. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 34 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков ДС лифт Лалето 1 

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

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна жълт (от Симеоново) и зелен (от Бистрица) 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не * 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Събират се двата маршрута и продължават заедно до Алеко. 

18 препоръки: Тематични табла и маси с пейки 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 35 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков ГС лифт Драгалевци 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

От тук започва и стълбовата маркировка с червен цвят (към 
разклона в м. Капакливец) и маршрута (червен) към Алеко (през 

морените), което може да доведе до объркване в туристите. 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 36 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Алеко. Туристическа зона с атракциони, заведения за хранене и 
настаняване, КО, спорт и др. 

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

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна червен (за Черни връх), жълт и зелен 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

От паркинга (до ГС на лифт Симеоново-Алеко, гондола) до 
паметника на И. Башев, цялата туристическа локализация е в 
незадоволително общо състояние. Наличие на стари метални 

конструкции, неподдържани беседки и пр., създават усещане на 
запуснато и изоставено място. 

18 препоръки: 
Едно от най - посещаваните места в парка. Естетизиране на 
пространството и по-интензивна поддръжка.  Добавяне на 

тематични табла, паркова мебел и др. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 37 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Погледна площадка (на около 1,5 км след ПИЦ Витоша в посока 
Алеко). Нова 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Площадката е нова и достъпна за хора специални нужди. 
Подготвени са места на информационна обезпеченост (все още 

няма). 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 38 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

ПИЦ Витоша. КО, паркинг и спортна площадка. Намира се 
извън границите на парка. 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 39 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Пресечна точка на маршрута от Княжево към Момина скала и 
асфалтовия път Бояна - Златните мостове 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  пресичане на асфалтовия път 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 40 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО до Тихия кът срещу спирката на градския транспорт 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

добро 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  близоста до асфалтовия път 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО, спортна площадка, паметник, рампа за хора в неравностойно 
положение. 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 41 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Музей на мечката 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  близоста до асфалтовия път (завой-намалена видимост) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО (беседка и маси с пейки) при музея, който не фунционира и 
оклоното пространство е неподдържано.  

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 42 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Игликина поляна 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Популярно място за масови прояви - предимно за деца.  

18 препоръки: Да се добавят тематични табла за различни възрастови групи и 
др.  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 43 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Дендраиум 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Популярно място за масови прояви - предимно за деца.  

18 препоръки: По-интензивна поддръжка на парковата мебел, поради високата 
посещаемост. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 44 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Копитото (панорамна площадка) 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  ровини от вода са подкопали някой от основите на парапета 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: 
Да се оформи къта за отдих и ремонт на беседката. Да се 

стабилизира парапета. Да се отведат повърхностните води от 
пътеката. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 45 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО до х. Планинец 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

незадоволително 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): КО с маси, пейки беседки и шезлонги 

18 препоръки: 
Да се оформи къта за отдих и ремонт на беседката. Да се 

стабилизира парапета. Да се отведат повърхностните води от 
пътеката. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 46 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Екостационар Бели брези 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Много посещавано място, предимно от групи деца и студенти. 
Има детска площадка, естрада, чешма и паркин. 

18 препоръки: Подходящо за масови прояви. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 47 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Златните мостове 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  ходенето по каменната река (морени) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото е едно от най - посещаваните в парка. Има спирка на 
градския транспорт, паркинг, заведения за хранене и бази за 

нощувки, КО с маси, пейки и беседки, WC, чешма и др.  

18 препоръки: 

Премахване или използване на металните останки на 
кръстовището до паркинга. По-висока интензивност на 

поддържане на туристическите елементи поради високия 
туристопоток. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 48 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при з. Златните мостове  

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  не 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото се използва за пикници, краткотрайни почивки игри на 
открито и спорт. Заслон, КО с маси, пейки и беседки, огнища и 

др.  

18 препоръки: По-висока интензивност на поддържане на туристическите 
елементи поради високия туристопоток. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 49 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при р. Момина скала 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото се използва за пикници, краткотрайни почивки игри на 
открито и спорт. КО с маси, пейки и беседки, огнища, естрада, 

WC и др.  

18 препоръки: По-висока интензивност на поддържане на туристическите 
елементи поради високия туристопоток. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 50 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Погледно място, КО с беседка преди х. Тинтява (до пътя) 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не * 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не огнище 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Панорамна гледка към София, беседка 

18 препоръки: Добавяне на информационно табло 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 51 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х. Панчо Томов 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО с маси и пейки, спортно игрище и съоръжения, огнище и 
чешма. На около 25 м от останките на х. Фонфон (изгоряла). 

18 препоръки: Много популярно и любимо място на туристите от десетилетия. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 52 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

КО с маси и пейки, беседки - преди спортен лагер Ветровала до 
шосето. 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): КО с маси и пейки, беседки. 

18 препоръки: Да се добавят тематични табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 53 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

КО с маси и пейки, беседки при спортен лагер Ветровала до 
шосето. 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): КО с маси и пейки, беседки и чешма. 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 54 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Офелиите (от паркинга до х. Малинка) 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Много популярно и посещавано място - целогодишно. Паркинг, 
кътове за краткотраен отдих с маси и пейки, беседки, естрада, 

огнище, чешми, спорни и детски съоръжения.  

18 препоръки: По-интензивна поддръжка на парковата мебел, поради високата 
посещаемост. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 55 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х. Еделвайс 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Паркинг, КО с маси и пейки, естрада, чешма, WC.  

18 препоръки: Естетизиране на околното пространство около хижата. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 56 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х-л Звездица 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Паркинг, КО с маси и пейки, беседки, огнище, естрада. 
Пространството около хижата не отговаря на естетическите 

виждания за връзка с природата. 

18 препоръки: Естетизиране на оклното пространство около хижата. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 57 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Туристическа зона: х-л Боерица - х. Борова гора - х. Планинарска 
песен - х. Боерица. 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото е ниска посещаемост и запуснато, има много останали 
паркови елементи (стълбове, детски съоръжения и др.), които не 
се поддържат. Само х. Планинарска песен работи, предстои х-л 

Боерица да отвори.  

18 препоръки: 
Естетизиране на околното пространство и премахване на 

негодните и неподдържани елементи. Поставяне на тематични 
табла и маси с пейки. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 58 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х. Кумата 

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

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

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

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не огнище 

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

КО с маси и пейки, паркинг, чешма. Пространството около 
хижата е твърде разхвърляно и създава неприятно усещане в 

туриста, като се губи и връзката с заобикалящата среда. 

18 препоръки: Естетизиране на околното пространство около хижата. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ т. 1. 16. 7 

табл. 
Информация за категоризираните и описани маршрути на катерачните обекти в ПП „Витоша“. 
 

№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

 Комините 

 Долен комин – южно крило 

1 Нов тур   5- 40 м  спортно, традиционно 

2 Бабината цепка 3 40 м  спортно, традиционно 

 3 Камината 4+ 35 м спортно, традиционно 

4 Таваните -6 35 м спортно, традиционно 

5 Милк 7 6b+ 30 м спортно 

6 Триъгълника – вариант -8 6c+ 30 м спортно 

7 Триъгълника 6+/7- 6a+/6a+ 30 м спортно 

8 Железни пръсти 7- 6a+ 30 м спортно 

8а Железни пръсти – директен 8- 6c+ 30 м спортно 

9 Ръба - по цепката 4+ 4c 40 м  спортно 

10 Ръба - през надвеса 7+ 6b+ 50 м  спортно 

11 Ръба 4 4b 50 м спортно 

12 Разцепения таван 7 6b 50 м спортно 

13 Надвесът 6- 5c 50 м спортно 

14 Надвесите - по плочата 6+ 6a 50 м спортно 

15 Големия винкел 6 5c+ 50 м спортно 

16 Винкела – вариант 6+ 6a 85 м спортно 

17 Малкия винкел 5+ 5b 80 м спортно 

18 Цепката (Комбинирания) 5- 5a 60 м спортно 

19 Траверсът 5- 5a  спортно 

 Долен комин – северно крило 

1 Камината  3+ 40 м  алпийско, традиционно   

2 Тясната Камина 5- 5a 50 м  спортно 

 3 Тавана 7+ 60 м алпийско, традиционно  

4 Тревния кулоар 5+  80 м алпийско, традиционно  

5 Варианта на Лишеите 5+ 90 м спортно, традиционно 

6 Лишеите 7- 6a+ 90 м спортно 

7 Ръбът 6- 5c 95 м спортно 

8 ПСС 5- 95 м спортно, традиционно 

9 Дамата/с четири варианта/ 4- 7- 90 м спортно, традиционно 

10 Винкела - 70 м  алпийско, традиционно  

11 Долната дясна плоча 6- 80 м  традиционно 

Page 1342



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“  
за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ 

Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 
 

  

 
 

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

№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

12 Тур-лунгур 4+/5- 70 м традиционно 

13 Стар тур 5+ 50 м традиционно 

14 Плочата 5+ 50 м традиционно 

 Горен комин – източно крило 

1 Плочата 1                 5 5a+ 50 м  спортно 

2 Плочата 2 6- 5c 50 м  спортно 

 3 Гри 6 5c+ 55 м спортно 

4 Бреза 6- 5c 55 м спортно 

5 Пътят на мишките 6- 5b 52 м спортно 

6 Хвойна 5+ 5b 75 м спортно 

7 Ръба 4 4b 42 м спортно 

8 Ръба 2 4+ 4c 42 м спортно 

9 Покрай Тавана 4 4b 45 м спортно 

10 Тавана 7- 4b 45 м  спортно 

11 Рошавото 1 4 4b 45м  спортно 

12 Рошавото 2 4 4b  спортно 

13 Рошавото 4 4b 50 м спортно 

14 Камината 5- 5a 50 м спортно 

15 Кроми 5- 5a 55 м спортно 

16 Камбаните 5- 5a 30 м традиционно 

 
Горен комин – северно крило 

1 Ръбът  5 50 м  традиционно   

 2 2 4+ 60 м традиционно 

3 3 4+  100 м традиционно 

4 4 5- 100 м традиционно 

5 5 5- 100 м традиционно 

6 6 6-(6+) 100 м спортно, традиционно 

7 7 4- 100 м  атрадиционно 

8 8 6- 100 м спортно, традиционно 

9 9 3- 70 м традиционно 

 
Боулдър зона Черни връх – Резньовете 

Боулдърите се намират на огромна площ разположена между 
станцията на ''Романски', подножието на Черни връх, РВД и 
горната част на масива Резньовете 

 

Сектор Виатур 

Масива се намира на 50 m преди горната станция на 
седалков лифт "Романски". Това са камъните от лявата 
страна на лифта в посока Черни връх, образуващи 
своеобразно връхче, преди лифта да се спусне към 
станцията. 

1 Аналин           6b 2.5 м  боулдър 
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2 Зоната на здрача проект 2.5 м  боулдър 

 3 Щипни ме тук 6c+ 3 м боулдър 

4 Динозавър 6c 3 м боулдър 

5 Траверса на Мравките 6c+ 6 м боулдър 

6 Виатур 6c 4 м боулдър 

7 Гей клуб 6b 3.5 м боулдър 

8 Карабас Барабас 6b 3.5 м боулдър 

9 Теракот 6b 5.5 м боулдър 

10 Анализатор 6a 3 м боулдър 

 сектор Годзила Скален венец правещ дъга на запад. Намира се на 100 m в 
северо-източна посока от "полянката " на Виатур 

1 Годзила 1         6b 3.5 м  боулдър 

2 Годзила 2 6b 3.5 м  боулдър 

 3 Годзила 3 6b+ 3.5 м  боулдър 

4 Луда Крава 6a+ 3.5 м  боулдър 

5 Разярен Бик 6a+ 3.5 м боулдър 

6 Боц 6b 4 м боулдър 

7 Тинтири Минтири 6c 3 м боулдър 

8 Мачу Пикчу 6b 2.5 м боулдър 

 
сектор Шамарите 

Самотен камък в центъра на голямата поляна намираща се 
между горна лифтова на "Романски" и горна лифтова на 
"Лалето“ 

1 Два шамара      6c 2.5 м  боулдър 

2 Некав друг шамар 6c 2.5 м  боулдър 

 3 Три шамара 6c 3 м  боулдър 

4 Гонзо 6c 4.5 м  боулдър 

5 Траверса на Шамарите проект 5 м боулдър 

 
Сектор РВД 

Голяма група разпръснато камъни в и около двора на РВД. 
Основните групи с пред входа на РВД и точно зад западната 
ограда на двора, който се пресича на дясно пред станцията 

1 В ляво до "Лесно за загрявка"               6c 3.5 м  боулдър 

2 Funky Donkey 7a/+7b 4 м  боулдър 

3 Аскабан проект 3 м боулдър 

4 Тифирич 6c+ 5 м боулдър 

5 Дежа ву 7а+ 5 м боулдър 

6 Лесно за загрявка 6b 4 м боулдър 

7 Долна земя 1 6c 3 м боулдър 

8 Долна земя 2 7a 3 м боулдър 

9 21 грама 6c 7 м боулдър 

10 Малчик Гей 6b 2 м боулдър 

11 Муерте Муерте 6c+ 5.5 м боулдър 
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12 Ляво огледало 7a 3 м боулдър 

13 Средно огледало 7b 3 м боулдър 

14 Дясно огледало 7b 3 м боулдър 

15 Седящия Бик          6a+ 3 м боулдър 

16 Ти то то 6b 4.5 м боулдър 

17 Сахиб 7b 5 м боулдър 

18 Неволния ездач 6c 1.5 м боулдър 

19 Фазомер 6c+ 4 м боулдър 

20 Дълговратия щраус 7a 7 м боулдър 

21 Карибски пирати 6c 2.5 м боулдър 

22 Ogy One Kenoby 7a+ 4 м боулдър 

23 Bon bon girls  6c 2.5 м боулдър 

24 Двете кули  7a+ 3.5 м боулдър 

25 Овца Тодора  6c 3.5 м боулдър 

26 Максимилизация  7b+ 4.5 м боулдър 

27 В дясно от "Максимилизация"  6b 5 м боулдър 

28 Шапка на тояга  6c+ 5 м боулдър 

29 Къде са ми краката  6b 2 м боулдър 

 
Катерачен сектор Колче 94 

Компактна група камъни, разположени на склона точно 
срещу колче N94 от зимната маркировка към Черни връх 

1 Гаргамел        6b+  боулдър 

2 Age of Empires 7a 3.5 м  боулдър 

 3 Властелина на Пръстите 7b 4 м  боулдър 

4 Кълчи кълки 6a 4 м  боулдър 

5 Статик Х 6a  боулдър 

6 Робинзон Крузо 6c  боулдър 

7 J Lo 6c  боулдър 

 Сектор Ламята Спаска Самотен стърчащ камък от дясно по средата на пътя от Горна 
лифтова на "Романски" и РВД 

1 Бангос      7a+ 5.5 м  боулдър 

2 Ламята Спаска  7a+ 5.5 м  боулдър 

 Сектор Mano Chau Труден за намиране обект, разположен на скалния венец в 
югоизточна посока от Шамарите 

1 Ми Амор      проект 4.5 м  боулдър 

2 Мала Вида проект 4.5 м  боулдър 

 3 ? 6b 3.5 м  боулдър 

4 Тихуана 6a+ 3.5 м  боулдър 

5 Бонго Бонго 6a 3.5 м  боулдър 
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Боулдър зона Златните мостове 

Група камъни на върха на хълма. Има и доста високи скали. 
Тези с маршрутите се намират от западната страна на 
струпването (точно над кръчмата). Камъните се намират на 
върха на специфичен хълм. Той е разположен от лявата 
страна (по посока Черни връх) на голямата морена, която 
пътя пресича точно преди достигане на Златните Мостове. 
Тръгва се по пътечка срещу почивния дом и се минава 
покрай някаква база на МВР на 50 м в гората. От там се 
завива леко в дясно и след 200м се достигат камъните. 
Разположението им е точно по права линия зад гърба на 
дървената кръчма разположена до морените. 

1 Хербал Зоб       7b/7b+ 5 м  боулдър 

2 ЕкстраМъдура проект 4.5 м  боулдър 

 3 Безименен 6b 4.5 м  боулдър 

4 Безименен 7a+ 5 м  боулдър 

5 Back to the Future 7b 4.5 м боулдър 

6 Първа кръв 6c 3 м боулдър 
 
 
Използвани категории на трудност. 
 

UIAA Sport Grade French 

1  1  

2  2  

3-  3a  

3  3b 

3+  3c 

4-  4a  

4  4b 

4+  4c 

5-  5a  

5  5a+ 

5+  5b  

5+/6-  5b+ 

6-  5c  

6  5c+ 

6+  6a  
6+/7-  6a+  

UIAA Sport Grade French 

7-  

7  
6b  

6b+  
7+  

7+/8-  6c  
8-  6c+  
8  7a  

8+  7a+  
8+/9-  7b  

9-  7b+  
9  7c  

9+  7c+  
9+/10-  8a  
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Прогноза за населението 

I вариант (при хипотеза за конвергентност) -Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 
демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.      

Области Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

София столица 1325235 1360412 1393033 1424471 1455437 1487325 1518225 1546211 1569639 1587158 1599100 1607704 

София  235902 224006 212350 200948 189826 179036 168616 158497 148671 139137 130063 121690 

Перник 125642 117809 110026 102550 95446 88674 82176 75930 69956 64256 58849 53836 

II вариант (относително ускоряване) - При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни  социално-икономически 
процеси в страната. 

Области Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

София столица 1326418 1364822 1401284 1436157 1470053 1504218 1536772 1565851 1589636 1605867 1613694 1614514 

София  236310 225541 215404 205753 196462 187458 178701 170125 161744 153448 145323 137597 

Перник 125894 118718 111835 105344 99267 93470 87848 82335 77003 71833 66830 62013 

III вариант (относително забавяне) - При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни   социално-икономически 
процеси в страната. 

Области Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

София столица 1324673 1358258 1388925 1418515 1447764 1478158 1507669 1534256 1556483 1573591 1586546 1597905 

София  235707 223273 210858 198577 186542 174859 163600 152678 142117 131953 122415 113739 

Перник 125529 117353 109151 101169 93561 86288 79343 72701 66397 60429 54833 49745 

             

              1   I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-
икономическото развитие на страните членки. 
 2   II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни  социално-икономически процеси в страната. 

 3   III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни   социално-икономически процеси в страната. 
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