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СЕМИНАР 
„ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ПП „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.“ - ОСМИ МОДУЛ 

12.08.2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

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

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 
Дейност от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“ 

КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ, СПОРТ, УСЛУГИ 



 Настоящите 
данни и анализи са на 

базата на теренни 
проучвания, 

информация от Д ПП 
„Витоша“, както и 

изработена 
„Специализирана 

карта на 
туристическата 
инфраструктура“ 

(2014 г.) със 
съответната база 

данни към нея. 



27.10.1934 г. - обявяването на НП „Витоша“ 

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

ОЦЕНКА НА 
АТРАКТИВНОСТ¹  

ТЕХНИКО – 
ИКОНОМИЧЕСКА 

ОЦЕНКА²  

ДОБРО 
ОБЩО 
НИВО 

¹ Оценката за рекреативните и познавателни качества 
на ресурсите.  

² Оценка на технико - икономическите и други 
експлоатационни условия в парка. 



Развитието и промените в парка са видими, но 
може би не с темповете които се очакват от 
мнозина. 

 Относно туризъм, рекреация и спорт 
общото изпълнение на мерките по приоритетите 
на Плана за управление е положително.  

Парка върви по верния път.  



Тенденции 

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. 



Множеството 
исторически данни за 

парка са свързани с гр. 
София, като столица на 

Р България и 
непосредствената й 

връзка с Витоша 
планина.  

ПП 
„ВИТОША“ 

КОНКУРСИ 

ЗИМНИ 
ОЛИМПИЙСКИ 

ИГРИ  

ЕКОЛОГИЧНИ  
ИДЕИ 

ЗЕЛЕНА 
ВРЪЗКА 

ВИТОША – 
СТАРА 

ПЛАНИНА 

РЕТРОСПЕКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО И 
СТОПАНИСВАНЕТО НА ПАРКА. 



ИЗВАДКА ОТ: ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №697 ОТ ПРОТОКОЛ 51/19.11.2009 г. И РЕШЕНИЕ №960/16.12.2009 ОТ МС 

ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  



ТУРИЗЪМ – съвременен облик 

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



х. Острица 
ТД Филхармонията 

х. Боерица 

ПД Иглика 
х. Тинтява 

х. Бор 

Средец 

х. Водпроект 

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

на лифтове; 
 и много други. 

Изоставените, нефункциониращи хижи, сгради и съоръжения водят до объркване на туристите !!! 



19
00

0 

20
50

0 

30
50

0 

10
28

00
 

28
71

00
 53

02
00

 

72
58

00
 

89
46

00
 

10
66

30
0 

12
01

70
0 

11
90

10
0 

11
70

80
0 

12
31

60
0 

12
49

80
0 

12
91

60
0 

13
09

60
0 

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000

1870 1880 1887 1910 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2005 2009 2011 2013

/б
ро

й 
ж

ит
ел

и/
 

/години/ 

Население на гр. София до 2013 г. 

13
25

23
5 

13
60

41
2 

13
93

03
3 

14
24

47
1 

14
55

43
7 

14
87

32
5 

15
18

22
5 

15
46

21
1 

15
69

63
9 

15
87

15
8 

15
99

10
0 

16
07

70
4 

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

/б
ро

й 
ж

ит
ел

и/
 

/година/ 

Прогноза за населението на София - столица 

1870 

2070 

2013 

2015 

19 000 

1 607 704 

1 309 600 

1 325 235 

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

356 % 

Демографски процеси. 



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

35% 

63% 

2% 

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

Пешеходци 

МПС* 

Велосипеди 

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



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

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



ТУРИСТИЧЕСКА  
ИНФРАСТРУКТУРА  
И ЕЛЕМЕНТИ 

Туристически маршрути 

Мрежата от туристически 
маршрути е изградена според 

куполообразния релеф на 
планината и се състои от радиални 

и обиколни планински пътеки. 
Главните радиални планински 

пътеки водят от изходните 
пунктове Кладница, Мърчаево, 

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

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

до туристическите центрове и 
Черни връх. Обиколните пътеки 

свързват почивните домове, 
хижите, заслоните, хотел-

ресторантите, КО и др.  

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

туристическите елементи и  
инфраструктура. 

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

архитектурни елементи.  



Туристическа 
инфраструктура 

Места за 
краткотраен 

отдих 

Места за 
настаняване 

и подслон 

Места за 
спорт и 

развлечения 

Допълните
лни 

туристичес
ки услуги 

Маршрути 
и пътеки 

“Специализирана карта на туристическата инфраструктура“ 





№ 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/добр
о 

добро 

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

вертикална зимна 
червен 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 
състояние на информ. 

обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро 

добро 

6 

информационна обезпеченост - 
съдържание, представяне: 

незадоволително / да се подобри / 
добро  

добро 

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

8 

Екологични проблеми - 
естественост на околната среда - 
степени:                              ниска / 

средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

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

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

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

мостчета и др. в добро състояние 
18 препоръки: * 



Туристически маршрути и пътеки 



Туристически маршрути и пътеки 



Туристически маршрути и пътеки 

Маркирани туристически маршрути 



Туристически маршрути и пътеки 

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

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

Средна ширина 1.8 м. 

Стълбова маркировка около 60 км. 



Информационна обезпеченост 

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



Информационна обезпеченост 



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

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



Паркова мебел - беседки, маси, пейки 



ПРАКТИКУВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

Алпинизъм и скално катерене 

Планински велотуризъм  

Безмоторното летене 

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

Ски туризъм 

Конен туризъм 

Спелеология, спелеотуризъм 



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

ПОДРОБНА 
ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА 
НА ПАРКА 



• 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”.  

№ 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). 

Катерачни обекти в 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". 

№ код* Наименование на 
маршрут 

Продълж
ителност 

/мин/ 

Трудно
ст Опасности Забележителност

и 

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) 

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) 

Обекти за ски туризъм. 



• „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”. 
Обекти за планински велотуризъм. 

№ Тип Наименование на маршрут Дължина     
/км/ 

Денивел
ация      
/м/ 

Времет
раене            

/ч/ 

Ниво на 
техническа 

трудност 

Ниво на 
физическо 

натоварване 

Цвят на 
маркировка

та 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Тр

ас
е 

за
 К

ро
с-

къ
нт

ри
 

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

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/червен 

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/червен 

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 

Тр
ас

е 
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 

• 12 маркирани трасета 
• Над 1200 бр. табели 



СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. 

1 
• „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 

– 2030“. 

2 
• „Национална програма за развитие: България 2020“. 

3 
• „Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за 

периода 2012 - 2022 г.“ 

4 
• „Национална концепция за пространствено развитие за 

периода 2013 - 2025 г.“ 

5 
• „Стратегически план за развитието на културния туризъм в 

България“ 



СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. 

• 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 2-4% 
годишно; 

• 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. 



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



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

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

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



Насърчаване на форми на туризъм, спорт и рекреация, не противоречащи на останалите цели, 
предоставящи възможности за развитие на прилежащите населени места, както и за приходи на 
местното население. 

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; 
• Пещера „Духлата“, с. Боснек; 
• Атракции в района на Кладнишкия манастир, 

землище на с. Студена - пътека "Намери себе 
си"; 

• Атракции в м. Копитото; 
• Марочката воденица в с. Чуйпетлово; 
• р. Рударщица, землище на с. Рударци; 
• Благоустрояване на пространството около 

църква „Св. Петка"- с. Чуйпетлово; 
• Проект за интерпретативен маршрут и кътове в 

района на с. Ярлово. 



ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА: Изграждане и 
поддържане на паркова инфраструктура. 

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА: Развитие на 
екологичния туризъм в парка. 



 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. 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, както и  екологично чисти ресурси. 



? 

? ? 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

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