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1.8. КЛИМАТ 

 

Територията на ПП „Витоша“ попада в планинския климатичен район на умерено-

континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната 

климатична област. Територията на парка се характеризира със сравнително студена 

зима и горещо лято за Източноевропейския климат, с характерен пролетно-летен 

максимум на валежите и минимум през есента. Планинският вариант на умерено-

континенталния климат се характеризира с ниски температури и висока атмосферна 

влажност. Средната годишна температура на въздуха се колебае между 8°С (кв. 

Владая) до 0°С (ст. Черни връх). Средната януарска температура варира от -1,7°С(ст. 

София 1) до -8,3°С (ст. Черни връх), а средната юлска температура от 21,2°С(ст. София 

1) до 8°С (ст. Черни връх). 
 

1.8.1. Фактори за формиране на местния климат 
 

 Климатични фактори 

Климатичните характеристики на планина Витоша се определят от взаимодействието 

на комплекс от фактори: физикогеографски фактори (географско положение, 

надморска височина, разчленение на релефа, експозиция на склоновете, залесеност и 

снегозадържане), радиационни фактори (слънчева радиация) и атмосферно-

циркулационни фактори (пренос на въздушни маси). За малка планина, каквато е 

Витоша, по-голямо значение при формирането на климата имат физикогеографските 

фактори. Върху климата на планината оказват влияние и други биотични и 

абиотични фактори, например, характер на растителната покривка, наличие на водни 

тела в близост до планината, наличие на населени места, стопанска усвоеност на 

планината и др. 

Витоша се намира в западната част на Среднобългарската ландшафтна област. 

Витошкият район съвпада изцяло с рязко откроената в релефа на Краищенско-

Средногорската област планина (БАН. Физикогеографско и социално-икономическо 

райониране, 1989). Витоша е една от планините в Краищенско-Средногорската 

физико-географска област на България, която се простира между Старопланинската 

планинска система на север и Рило-Родопския масив на юг. Като самостоятелен 

вулкано-плутоничен купол, тя е отделена от двете съседни планински системи чрез 

редица низини и котловини. 

Подобластта на Витошкото Средногорие обхваща Планско-Завалската планинска 

верига, разположена в Краищенско-Витошката подобласт, простиращата се 

северозапад към югоизток и намираща се между планините от Краището около 

българо-сръбската държавна граница на запад и Ихтиманска Средна гора на изток.  

Орографските особености на района оказват влияние върху климата на планината чрез 

надморската височина на съседните релефни форми и наличието на населени места в 

котловините. Климатичното влияние на Витоша като позитивна форма на релефа е 

осезаемо и има въздействие, особено върху негативните форми на релефа – 

заобикалящите я котловини. 

Влиянието на планината Витоша върху климата се дължи не само на надморската й 

височина, но и на дълбочината на разчленение, наклона и експозицията на склоновете, 

посоката на простиране на билото й, степента на залесеност и продължителността на 
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задържане на снежната покривка. Така Витоша създава условия за формирането на 

типичен планински климат отличаващ се с ниски температури, по-слабо атмосферно 

налягане, по-ниска интензивна слънчева радиация, по-обилни валежи, по-силни 

валежи, ветрове и по-продължително снегозадържане (Георгиев, 1985 г.). Пролетта е 

типично по-хладна от есента, а годишните максимални и минимални температури на 

въздуха закъсняват с около един месец. Така например, максималните температури на 

въздуха за Черни връх се наблюдават вместо през м. юли през м. август. Минималните 

температури през годината за станцията съвпадат с минимума за страната - през м. 

януари. 

Планината се намира в умерено-континенталната подобласт на Европейско-

континенталната климатична област. Природният парк обхваща територията на 

планината във височина от 700 до 2287 м.н.в.  

Планинският климатичен район (в литературата се среща и планинска климатична 

област) обхваща териториите над 1000 м.н.в. и се характеризира с бързо изменение на 

стойностите на климатичните елементи. 

 

Фиг. № 1.8.1-1:  Хипсографска крива 

 

 
 

Планинският район се разделя на три части:  

- нископланински климатичен пояс (от 700 до 1000 – 1100 м.н.в.);  

- среднопланински климатичен пояс (от 1000 – 1100 до 2000 м.н.в.) и  

- високопланински климатичен пояс (над 2000 м.н.в.).  

В хипсометрично отношение, планината Витоша попада в нископланинския (12 %), 

среднопланинския (62 %) и високопланинския (26 %) пояс (БАН. Физикогеографско и 

социално-икономическо райониране, 1989 г.) 
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 Радиационни фактори 

За формирането на климата голяма роля играят количеството и режимът на слънчевата 

радиация и нейното превръщане в топлинна енергия. Радиационният режим е много 

важен и оказва влияние на климата чрез количеството слънчева топлина, което 

територията получава. Радиационните фактори, от своя страна, зависят от географската 

ширина и височината на слънцето по пладне, от което се определя сумата на слънчевата 

радиация и нейното термично влияние (Димитров, 1979). Разположението на 

европейския континент от север на юг на 35° обуславя значително различие в 

радиационните и топлинни условия на континента. Голяма роля в образуването на 

климата играе ултравиолетовият спектър на слънчевата радиация, чистотата и 

прозрачността на атмосферния въздух. Поради това, в териториите над 1000 м се 

наблюдават специфични условия на планински климат. 

Важно екологично и рекреационно значение има продължителният период с височина 

на Слънцето над 30° и най-вече времевият интервал от м. април до м. септември, когато 

височината надхвърля 45°. Диференцираното разпределение на слънчевата радиация е 

основна причина за разликата в количествените показатели на климатичните елементи 

и в техния режим.  

 

 Атмосферно-циркулационни фактори 

Преносът на въздушни маси с различни свойства оказва влияние на времето и климата. 

Циркулационният режим в България се определя главно от влиянието на два фактора: 

положението на страната в югоизточната част на Европа и ролята на активните 

атмосферни центрове на действие в района на Европа, и особено в нейната югоизточна 

част.  

Най-осезаема климатообразуваща роля за територията на България има Атлантическият 

океан и сравнително по-слабо въздействие има Средиземно море (Георгиев,1985). 

Богатите на влага въздушни маси, нахлуващи от Атлантическия океан и тези на 

Арктичния басейн се трансформират значително поради отдалечеността на страната от 

центровете на формирането им. Нахлуванията на тези въздушни маси през летните 

месеци причиняват дъждовно и прохладно време, а активният им пренос през зимата се 

съпровожда с обилни снеговалежи и относително меко време. Намаляването на 

влиянието на тези въздушни маси през лятото се свързва с горещини и значителни 

засушавания, а през зимата – със значителни застудявания и оскъдни снеговалежи. 

Поради по-голямата отдалеченост на страната от Средиземно море, въздушните маси, 

нахлуващи откъм него, претърпяват значителна трансформация и неговата 

климатообразуваща роля е ограничена. 

Обикновено трансформирането на средиземноморските въздушни маси е свързано с 

формирането на средиземноморски циклони и значителното им трансформиране в 

ниските атмосферни слоеве. Миграцията на средиземноморските циклони има сезонен 

характер и подчертана проява през студеното полугодие. Нахлуването на арктични 

въздушни маси е най-силно изразено през студеното полугодие, а нахлуването им през 

останалата част на годината е по-скоро изключение (през месеците май и септември) и 

предизвиква първите значителни застудявания и падане на слани в страната. Свързано с 

тях е и формирането на първата снежна покривка на Витоша. (Георгиев,1985).  

Континенталното климатично влияние върху територията на България до известна 

степен е доминиращо (Стефанов и др., 1960; Георгиев, 1985). Голяма роля за силното 

континентално влияние върху климата на България има високата орографска бариера 

на Карпатите. От континенталните климатични влияния върху страната най-голямо 
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значение има просторният обхват на Източна Европа, а след него – западноазиатските 

земи, тропичните земи на Северна Африка, континенталните въздушни маси, 

формирани над Източна Европа, степите и полупустините на Средна Азия и пустинните 

райони на Северна. Влияние оказват и въздушните маси, формирани над Балканския 

полуостров и Централна Европа (Димитров, 1979). 

Влиянието на водните обекти на територията на парка – язовирите Панчарево и 

Студена е свързано с особеностите на нагряване и охлаждане на водната повърхност. 

Тези водни обекти се нагряват и охлаждат по-бавно от сушата. Големите водни тела 

запазват топлината през топлото полугодие и я отдават в атмосферата през студеното 

полугодие. Така те представляват охлаждащ фактор през лятото, а влиянието им през 

зимата е затоплящо. Типично за летния сезон е прилежащите към язовирите територии 

да се затоплят в по-малка степен отколкото отдалечените от водни обекти райони, тъй 

като язовирите Панчарево и Студена абсорбират част от топлината. По същия начин 

през зимата водата отделя от абсорбираната топлина, затопля прилежащите към 

язовирите територии и прави климата по-мек. 

Влиянието на растителността е от важно значение за особеностите на климата, като 

особено значение е влиянието на горската растителност. От наземните екосистеми, 

горите имат най-голямо значение за усвояването на въглерод (МЗХ, „Програма от 

мерки за адаптиране на горите в Република България и намаляване на негативното 

влияние на климатичните промени върху тях”). Горските екосистеми оказват влияние 

върху местния климат главно чрез регулиране на температурата. Растителната покривка 

абсорбира и задържа част от слънчевата радиация като намалява температурата на 

въздуха. Короните на дърветата ограничават проникването на слънчевата радиация до 

приземните слоеве и по този начин спомагат за охлаждането на въздуха в горски 

райони. Влиянието на растителността върху климата не се ограничава единствено до 

влиянието на горската растителност. Дори най-ниската растителност оказва влияние 

върху температурните особености на района. Най-слабо влияние оказва тревната 

растителност – ливади и пасища.  

 

1.8.2. Елементи на климата 

 

Климатичните елементи и количествените им показатели характеризират същността на 

климата в обсега на Витоша планина. За Витоша са характерни общите закономерности 

на планинския климат в разпределението на климатичните елементи, но се наблюдават 

и някои специфики. 

 Температура на въздуха 

Температурата на въздуха се обуславя от радиационния и топлинен баланс, влиянието 

на въздушни маси с различни термични свойства, влиянието на релефа и близостта до 

водни тела. 

Средната температура на въздуха се явява най-общ изразителен показател на 

термичните условия за дадена територия, включително и годишния режим на 

температурата на въздуха. Средномесечните температури на въздуха дават възможност 

да се анализират закономерностите и особеностите по височинни пояси. Tака например, 

през зимата в ниско- и среднопланинския пояси на Витоша, средномесечните 

температури на въздуха са в порядъка от 0,4°С (м. декември ст. Банкя) до -3,3°С (м. 

януари ст. Трън), докато стойностите за ст.Черни връх са -5,9°С през м. декември и -

8,3°С през м. януари. Температурната амплитуда също намалява във височина: 13,3°С 

за станция Трън и 5,7°С за ст. Черни връх. 
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Сравнително ниските температурни стойности през месец юни се определят от 

голямата надморска височина, нормалната проява на вертикалния температурен 

градиент, както и от добре развитата облачност и честите валежи. 

Абсолютните екстремни температури показват възможните горни и долни граници на 

температурата. Средните и абсолютните екстремни температури дават представа за 

очаквани екстремуми на дадена територия.  Не може да се установи обща 

закономерност между изменението на екстремните температури и нарастването на 

надморската височина, тъй като те силно зависят от разчленението и формите на 

релефа. В района на Витоша се наблюдава силно понижаване на летните температури с 

увеличаване на височината над 1000 м и по-слабо понижаване през зимата. 

Абсолютните минимуми, регистрирани на Витоша не са толкова ниски поради 

отсъствие на благоприятни условия за допълнително радиационно изстиване, дори и на 

много голяма височина. Така например, най-ниската измерена температура за ст. Черни 

връх за многогодишния период 1931 – 1970 г. е -27,4°С (за сравнение, в Божурище тя е 

-32°С). Витошкото лято се характеризира като хладно със средна температура между 

10 – 16°С в по-голямата част на планината (ст. Черни връх между 8 - 9°С). На височина 

над 2000 м.н.в. средните месечни максимуми са през м. юли (между 28 - 32°С; 21,7°С за 

ст. Черни връх. 

 

                     
 

Фиг. №1.8.2.-1: Средна годишна температура на въздуха 

 

                     
 

Фиг. №1.8.2.-2: Средна месечна температура на въздуха 

0

2

4

6

8

10

12

14

Трън Ихтиман София 1 София 2 София 3 Банкя Черни 
връх 

Средна годишна температурна амплитуда  
за периода 1959 г. - 1970 г. 

°C

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

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

Трън 706 м.н.в. 

Ихтиман 636 м.н.в. 

София 1 - пл. 
"Левски" 550 м.н.в. 



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 

6 

 

 

               
 

Фиг. №1.8.2.-3: Средна месечна максимална температура на въздуха 

 

 

                 
Фиг. №1.8.2.-4: Средна месечна минимална температура на въздуха 

 

 

Таблица №1.8.2.-1:  Средни месечни температури на въздуха за ХМС Черни връх. 

 

 

Таблица №1.8.2.-2:  Средни месечни температури на въздуха за ХМС София 
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-

10,7 

Max °C -3,8 -3,3 -1,3 2 7,5 9,4 12,2 12,5 10,1 5,8 1,3 -2,2 

Mean °C -7,8 -7,9 -5,7 -1,9 3 6,6 8,7 8,8 5,7 1,7 -2,3 -6 

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

Min °C -9 -7,6 -1 5,5 10 15,9 17,3 15,6 12,6 7,3 -1,4 -6,2 

Max °C 4,5 6,2 10 14 19,3 22,2 25,7 24 21,3 16,6 10,8 5,3 

Mean °C -1,4 0,6 5 10,4 15,2 18,7 20,8 20,5 16,4 11 5,3 0,6 
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Таблица №1.8.2.-3:   Средни месечни температури на различни надморски височини.  

 

Станция 

 

Над

м. 

вис. 

(м) 

Месеци 

I II III IV V VI VII 
VI

II 
IX X XI 

XI

I 

ХМС София 584 
- 1 ,   

0 ,

6   5   1 0   

1 5 ,

2   

1 8 ,

7   

2 0 ,

8   2 1   

1 6 ,

4   1 1   

5 ,

3   

0 ,

6   

Хижа 

„Селимица” 
1305 

-

2,9 

-

1,4 
0,8 6,1 10,7 13,8 16,0 

16,

3 
13,0 8,2 4,0 

-

0,4 

Хижа 

„Боерица” 
1703 

-

5,2 

-

4,6 

-

2,3 
2,7 7,4 10,8 12,9 

12,

9 
9,6 5,2 1,4 

-

2,7 

Хижа 

„Алеко”
*
 

1810 
-

5,4 

-

5,4 

-

2,7 
2,0 6,1 10,0 12,1 

12,

3 
9,0 4,8 0,7 

-

3,4 

Черни връх 2286 
-

7,8 

-

7,9 

-

5,7 

-

1,9 3,0 6,6 8,7 8,8 5,7 1,7 

-

2,3 

-

6,0 

Забележка: Данните за хижите са от Климатичен справочник за България. 

 

Вертикалният температурен градиент за средните месечни температури на въздуха 

достига максимални стойности през летния сезон, когато различията в температурите 

между високите и ниските зони на планината са най-големи. Зимните понижения на 

температурите на въздуха с нарастването на надморската височина са по-малки. 

Приема се, че летният температурен градиент на средните месечни температури се 

изменя от 0,60 до 1,10 °C на всеки 100 метра промяна в надморската височина, а през 

зимния сезон от 0,15 до 0,80 °C на всеки 100 метра промяна в н.м. 

Тенденцията за повишаване на температурите на въздуха в глобален мащаб, според 

повечето научни публикации, се дължи на замърсяването на въздуха. Нашият основен 

анализ се базира на линейни регресии, като той е свързан не само с промените на 

годишните температури на въздуха в района на ПП „Витоша“, но и на тези през зимния 

и вегетационния периоди. 

 
Фиг. №1.8.2. - 5: Линеен регресионен анализ за измененията на средните месечни  

температури на въздуха за различни периоди в района на ХМС Черни връх 
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Фиг. №1.8.2 - 6:  Линеен регресионен анализ за измененията на средните месечни  

температури на въздуха за различни периоди в района на ХМС София 

 

Установеното леко нарастване на топлинните ресурси през зимния период може да 

окаже положително влияние предимно за по-високите части на ПП Витоша, където 

температурните условия ограничават растежа на съответните горско-дървесни 

съобщества. 

 

 Валежи 

Валежите, заедно с температурата на въздуха са приети за основни елементи на климата.  

Средногодишните валежи нарастват във височина. До височина 1000 м. 

средногодишните валежи са в интервала 800 – 1000 мм. Над 1500 – 2000 м.н.в. те са в 

интервала 1000 – 1200 мм (ст. вр. Черни връх – 1178 мм).  

Средният месечен брой дни с валеж, за разлика от месечната сума на валежите, не се 

влияе от надморската височина. Най-много дни с валежи се наблюдават през месеците 

май – юни (10 – 16 дни), а на-малко през месеците август – септември (5 - 8 дни). През 

месеците декември, януари и февруари от 50 до 70% от случаите с валеж са от сняг, 20 – 

30% са от дъжд и около 10% са смесени (Географски институт на БАН „Природният и 

икономически потенциал на планините в България“, София 1989 г.). 

Годишният ход на валежите е тясно свързан с особеностите на атмосферната 

циркулация над страната. Поради това, зимните валежи на територията на Витоша са 

най-малки през годината. По-голямата част от валежите през зимата са твърди валежи от 

сняг. На височина над 1000 м те представляват 70 – 90% от общия валеж, а в най-

високите части дори 100%.  

По северните склонове на Витоша разликата между летните и зимни валежи е между 17 

и 20% от годишната сума на валежите. Голямата разлика се определя предимно от 

изострянето на студените фронтове през топлото полугодие, породено от засилване на 

вертикалните токове по склоновете на планината и от относителното размиване на 

топлите фронтове през зимното полугодие (Географски институт на БАН „Природният и 

икономически потенциал на планините в България“, 1989). 
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Годишната сума на валежите се увеличава с нарастването на надморската височина до 

нивото на Черни връх. Това увеличение не е равномерно, но дава възможност да се 

установи как се увеличават валежите с промяна на надморската височина (таблица. 

Вижда се, че над 1700-1800 м темповете на нарастване на валежите съществено се 

редуцират. Заслужава внимание факта, че за района около хижа „Алеко” валежите са 

сходни с тези на Черни връх. Този резултат трябва да тълкува внимателно, защото 

периода за наблюдение на хижа „Алеко” е сравнително кратък и е известно, че на Черни 

връх значителна част от валежите със сняг не са измерени поради силните ветрове, 

които отвяват съществена част от тях. 

 

 

Таблица №1.8.2.-4: Изменение на валежите в зависимост от надморската височина 

Забележка: Данните са от Климатичен справочник за валежите 

 

Броят на дните със снежна покривка е важен показател за климатичния потенциал на 

планината. Дните със снежна покривка нарастват от декември към януари. Броят на 

дните със снежна покривка в нископланинския пояс (от 550 до 700 – 800 м.н.в.) през 

януари е между 6 и 10 дни, за ст. Черни връх – 18 дни. В планинските и 

високопланински райони се формира продължителна и дебела снежна покривка. В 

хиспометричните пояси над 1000 – 1500 м.н.в. снежната покривка трае до 5 месеца, а 

над 2000 м.н.в. – до 9 месеца (ст. вр. Черни връх). 

 

 

Станция 

 

 

Надм. 

вис. (м) 

Месеци 

I II III IV V VI 
VI

I 
VIII IX X XI 

XI

I 

ХМС - София 552 29 30 36 51 83 84 63 44 44 40 47 38 

Владая 890 47 38 41 71 87 94 60 39 46 66 54 55 

ВЕЦ 

Симеоново 
900 38 36 41 58 83 89 67 48 49 56 56 46 

Перник 695 43 57 37 53 71 77 48 39 43 52 56 48 

Студена 802 53 44 45 65 75 84 57 43 43 58 64 56 

Хижа 

Селимица 
1305 63 54 52 80 96 113 74 52 47 75 75 60 

Хижа Боерица 1703 69 65 71 94 137 138 91 75 70 90 86 73 

Хижа Алеко 1810 98 100 115 135 167 130 116 85 100 131 119 91 

Черни връх 2286 103 95 96 98 118 142 98 84 71 85 86 99 
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Фиг. №1.8.2 – 7: Среден брой дни със сняг за дългогодишен период 1931 г. – 1985 г. 

 

Средната дебелина на снежната покривка в среднопланинската зона е около 3-5 см, 

като максималното натрупване на сняг за тези височини е през третата десетдневка на 

януари и дълбочината на снега достига до 10-13 см. За височини между 1000 – 1500 м 

натрупването на сняг започва през първата и втората декада на ноември. Максимално 

натрупване на сняг е измерено в средата и края на месец февруари (40-60 см). 

Дебелината на снежната покривка на височини над 2000 м е максимална в края на март 

и началото на април (около 150-170 см). В района на Черни връх дълбочината на снега 

достига до 200 см, като през отделни зими снежната покривка може да достигне и 300-

350 см. В последните години се отбелязва значително намаление на дебелината на 

снежната покривка. 

 

 Влажност на въздуха 

Стойностите на абсолютната влажност се намират в тясна зависимост от 

температурата на въздуха, но зависимостта е обратна – с покачване на температурата на 

въздуха стойността на относителната влажност намалява. В сравнение с 

абсолютната влажност, относителната се изменя бавно във височина. Относителната 

влажност може да намалее при проявата на фьон, когато за станция вр. Черни връх са 

констатирани твърде ниски стойности – около 10%. Това показва, че в района може да 

се наблюдава значителна сухота, която може да доведе до рязко намаляване влажността 

на почвата. 

При проследяване на годишния ход на относителната влажност показателни се явяват 

периодите със стойности по-големи от 80%. През студените месеци се наблюдават по-

големи стойности на относителната влажност, а през топлото полугодие преобладават 

по-ниски стойности. Изключение през студеното полугодие са дните на проява на фьон 

и намаляване стойността на относителната влажност.  
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Фиг. №1.8.2.-8:  Средна месечна и годишна относителна влажност (%) 

 

 Климатограми на Валтер. Индекс на засушаването.  

Паралелно с климатичните показатели за отделни метеорологични елементи много 

често се използват и комплексни климатични показатели, които допълват и обобщават 

ценната информация чрез анализ на комбинираното влияние на няколко 

метеорологични елемента. Обособените биоми, които се отличават с преобладаваща 

флора и климат за този района, са зависими предимно от температурите на въздуха и 

валежните суми. 

Климатограмите, които са разработени от Хайнрих Валтер (Walter, 1979) обобщават 

температурната и валежна информация за даден район и всеки биом може да се 

характеризира с определена схема на температурно-валежния режим. 

Приложените по-долу климатограми изобразяват с червена линия средните 

многогодишни температури на въздуха (°C) за всеки месец, а чрез оцветените в син 

цвят хистограми са представени средните многогодишни месечни валежни суми 

(mm/m
2
). Осите на климатограмите винаги са калибрират, така че да се получи 

съвпадение 0 °C = 0 mm/m
2
 и 10 °C = 20 mm/m

2
. 

На поместените климатограми за анализираната мрежа от ХМС в района на ПП Витоша 

се виждат различията между тях по отношение на температурно-валежния режим. 
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Фиг. №1.8.2. – 9: Изменение на средните многогодишни температури и 

валежите в района на Черни връх 

 

Известно е, че в климатограмите при влажни условия, температурата е под 

хистограмите за месечните валежни суми. При сухи климатични условия графичната 

линия за средните месечни температури на въздуха е над хистограмите за месечните 

валежни суми. Поместените две климатограми показват, че лимитиращия фактор в 

региона е предимно температурния режим. 

 
Фиг. №1.8.2.-10:  Изменение на средните многогодишни температури и валежите 

в района на гр.София 
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Многогодишните температурно-валежни данни за представителните ХМС ни 

позволиха да изчислим индекса на засушаването по де Мартон чрез следната формула: 

10


t

t
t

T

P
J                                                                                                     (1) 

където:  

Pt  –  средна годишна валежна сума в mm/m
2
 ; 

Tt – средната годишна температура в °C.                                                                                                                         

Екологичният смисъл на този показател позволява да се очертаят следните зони със 

съответни климатични условия: 

- Зона със стойности на индекса под 20. Характеризира се с траен дефицит във 

влагоосигуряването, водещ до разпад на горските екосистеми. 

- Зона с вариране на индекса от 20 до 30. Периодично възникват трайни 

смущения във влагоосигуряването на дървесните видове.  

- Зона с вариране на индекса от 30 до 40. Проблеми с влагоосигуряването 

възникват само в отделни години. 

- Зона с вариране на индекса от 40 до 70. Това е региона с оптимални 

температурно-валежни условия за дървесната растителност. 

- Зона с стойности на индекса над 70. Зона с преовлажняване, което е 

неблагоприятно за горските екосистеми. 

Получените по-долу стойности за индекса на засушаването по де Мартон показват, че 

растителните съобщества в района на ПП Витоша са разположени между зоната с 

периодично възникване на трайни смущения във влагоосигуряването за дървесните 

видове и зоната с преовлажняване, която е неблагоприятна за горските екосистеми. 

 

1. ХМС Черни връх I = 1025,4/0,2 + 10 = 100,5 

2. ХМС София I = 607,5/10,3 +10 = 29,9 

 

 Мъгли  

Във високопланинските част (ст. вр. Черни връх) броят дни с мъгла е най-голям – 250, 5 

дни в годината. При последяване годишния ход на мъглите за района на Витоша се 

забелязват като цяло по-високите стойности през зимата и по-ниски през лятото. Така 

например, през месеците декември и януари броят дни с мъгла се колебае между 8 и 15, 

а през месеците юни и юли – 0,6 дни. Във високопланинските част (ст. вр. Черни връх) 

броят дни с мъгла е най-голям и през летните месеци – около 22 дни за м. юни. 

Проявата на мъгли, тяхната честота, гъстота и продължителност може да се дължи и на 

замърсяване, причинено от градски агломерации и индустриални райони. Това са т. 

нар. градски мъгли. Поради това станциите в София се отличават със значително по-

голям брой дни с мъгла от тези в планинските части на Витоша.   

 

 Вятър 

Посоката, скоростта и честотата на проявяващите се ветрове зависят от динамичните и 

физикогеографски фактори. От динамичните фактори най-голямо значение за проявата 

на ветровете имат циклоналната и антициклонална дейност. От физическите фактори 

най-голямо значение имат релефът, растителността и снежната покривка. 

Ветровете в планинския и високопланинския пояс на Витоша се променят значително 

по скорост и посока под влияние на орографията. Над 2000 м.н.в. ветровете стават по-

слабо зависими от особеностите на релефа, като преобладаващата им посока е 
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северозапад и запад (Събев, Станев, 1985). Средногодишната скорост на ветровете при 

станция Черни връх е 7,7 м/сек. 

Характерен за Витоша е местния вятър фьон, дължащ се на преградната роля на 

планината и забавяне нахлуването на топли въздушни маси от юг и югозапад. Тогава се 

проявява и т.нар. адиабатно изстиване на планината – след кондензацията, 

изваляването и обединяването на влаговото съдържание на въздушните маси във 

високите наветрени и билни части на Витоша, въздушният поток се спуска устремено 

надолу по стръмните северни подветрени склонове на планината. При спускането си 

тези въздушни маси се затоплят чрез проява на сухоадиабатния градиент и 

предизвикват силни вихри във взаимодействие с морфографските чупки на склоновете 

(Д. Димитров 1974 г. в Георгиев М. Физическа география на България, София 1985 г.). 

Проявлението на периодичните планинско-долинни ветрове е типично през летния 

сезон, когато при наличието на антициклонално време се наблюдава добре изразена 

периодична смяна на посоката на вятъра през денонощието. Обикновено през деня се 

проявява долинният вятър, духащ от подножието на планината към високите и билни 

части. Долинният вятър причинява значително затопляне на приземния въздух и се 

изкачва бързо по сколовете, тъй като е загрят от слънчевата радиация и губи от теглото 

си. През нощта се проявява обратният процес, въздухът се охлажда поради липсата на 

слънчева радиация и изстиването на земната повърхност. Тогава поради нарастване 

теглото на охладения въздух, той се спуска бързо надолу по планинските склонове към 

подножията на планината и той се нарича „горняк“. 

Най-силните ветрове на Витоша, както вече беше посочено, са с югозападна и южна 

посока, като те са и преобладаващите ветрове в планината. Само през летните месеци 

(юни, юли и август) преобладават северозападните ветрове. Тази особеност в посоката 

на ветровете е свързана с атмосферната циркулация над източната част на Балканския 

полуостров през отделните сезони. 

 

 
Фиг. №1.8.2.-11: Годишна честота (в проценти) на вятъра по посока в района на ХМС 

Черни връх. 
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 Слънчево греене и слънчева радиация 

Продължителността на слънчевото греене през различните сезони се определя от 

астрономическите фактори, от особеностите в атмосферната циркулация, проявени 

през режима на облачността, и до известна степен от орографските условия. Докато за 

непланинските територии в страната продължителността на слънчевото греене е 

максимална през м. юли, максимумът на месечните суми на продължителността на 

слънчевото греене в планинските райони съвпада с минимума на облачността през 

август (ст. Черни връх 271 часа). Поради голямата облачност и мъгли, планините се 

характеризират със сравнително най-малки годишни суми на слънчево греене (ст. (ст. 

Черни връх – 1866 часа). През декември поради по-малката облачност в планините е 

по-слънчево, отколкото в непланински територии, а през останалата част от годината 

тенденциите са обратни и продължителността на слънчевото греене е по-малка в 

планините.  

Витоша се характеризира със сравнително малки годишни суми на слънчево греене – 

от 2200 до 1900 часа (на ст. Черни връх – 1879 часа, ст. София - ХМС – 1976 часа, ст. 

София - Мет. обсерватория – 2021 часа). Максимумът в часовете слънчево греене 

настъпва през юли, а минимумът – през декември. Най-големи са различията в 

подножието – за станция София стойностите са съответно 302 и 55 часа, докато във 

височина тази разлика намалява поради по-голямата облачност през лятото и по-

малката през зимата. На Черни връх през декември и януари часовете слънчево греене 

са съответно 87 и 86 часа, а през юли и август – 266 часа. Пространственият анализ на 

годишния брой дни без слънце показва, че те са най-много за Черни връх – 100 дни. 

Разпределението на слънчевата радиация в планинските райони се усложнява, защото 

радиационният режим се определя от редица допълнителни фактори на степента на 

разчлененост на релефа: надморска височина, изложение и наклон на склона, 

закритост на хоризонта. Надморската височина като фактор, започва да оказва влияние 

върху количеството слънчева радиация на височина над 500 – 600 м.н.в. Във 

високопланинските части, годишните стойности на сумарната слънчева радиация са 

по-високи в сравнение с тези в непланинските райони. Например, докато годишната 

сумарна слънчева радиация за многгодишен период за ст. София - Мет. обсерватория 

584 м.н.в. е 3667 кал./см
2
, за ст. Черни връх стойността е 4378 кал./см

2
. Годишната 

сумарна слънчева радиация при средни условия на облачност за Витоша е между 5500 

и 6000 мегаджаула/м
2
 и нараства с увеличаване на надморската височина (ДПП 

„Витоша“, Национален природонаучен музеи – БАН. „Природното богатство на 

Природен парк „Витоша“, 2014). 

 

 Облачност 

Режимът на облачността се определя от причините за нейното образуване, в 

зависимост от релефа и характера на подстилащата повърхнина, които оказват влияние 

на въздушния пренос. Облачността има добре изразен годишен ход – с максимум през 

зимата (м. януари и м. февруари) и минимум през лятото (м. август). Стойностите на 

облачността през м. февруари за ст. Черни връх е 7,5 бала. С най-голяма облачност се 

отличават станциите София – Мет. Обсерватория, Черни връх и Трън. Минималните 

стойности на облачността са измерени за станция Банкя през август – 2,8 бала. През 

февруари облачността все още е значителна в планинския хипсометричен пояс. През 

пролетта се наблюдава нарастване на облачността в планинските части (през м. март за 

ст. вр. Черни връх). Облачността нараства отново и през началото на есента. 

Стойностите на облачността през лятото са по-високи от тези в низинно-равнинните и 

котловинно-хълмистите райони поради засилването на конвективните термични 
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движения на приземния въздух, орографското влияние на планините и нарастване 

количеството на вътрешномасовата кълбеста облачност (Георгиев М. Физическа 

география на България, София 1985 г.). Рязко нараства облачността през есента. 

Увеличението през м. октомври спрямо м. септември за ст. Черни връх е 0,9 десети. 

               

           

 
 

Фиг. №1.8.2.-12: Средна месечна и годишна обща облачност. 

                              

 Вегетационен период 

Температурата на въздуха е главният фактор от комплекса метеорологични условия, 

определящ вида на растенията, които могат да достигнат до пълна зрялост в определена 

територия и обуславя темповете на тяхното развитие. Общото количество топлина през 

вегетационния период, неговата продължителност и режимът на температурите са 

основни фактори при определяне посоката за развитие на горско-дървесната 

растителност и всички растителни видове и съобщества. 

В района на проучването се очертават три основни зони в зависимост от температурно-

валежния режим и диференцирани по надморска височина. 

o Нископланинска зона. Тя обхваща територии с надморска височина 900-1200 м и 

се характеризират с температурни, валежни и влажностни условия, свойствени 

за умерения планински климат. Броят на дните с температури над 10°C е между 

160-190 и вегетационният период е с продължителност 5,5-6 месеца. Средната 

годишна температура е между 8°C - 9°C, а средногодишното количество на 

валежите е в интервала 560 - 680 mm/m
2
.  

o Среднопланинска зона. Тя обхваща територии докъм 1500 м.н.в. и включва 

особеностите на умерения планински климат. Дните с температури над 10°C са 

между 115-150  и вегетационният период варира между 4-5 месеца. Средната 

годишна температура е между 4,5°C и 7°C при средногодишно количество на 

валежите между 830 и 950 mm/m
2
. 

o Високопланинска зона. В нея се включват територии между 1500-1900 м. 

Вегетационният период е кратък, средните годишни температури са сравнително 

много ниски. Броят на дните с температури над 10°C е между 80 и 100 което 

очертава кратък вегетационен период (от 2 до 4 месеца). Средната годишна 
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температура е между 3,3°C- 5,1°C, а годишното количество на валежите е варира 

от 860 до 1050 mm/m
2
.  

                            

Таблица №1.8.2.-5: Дата на начало и край на периодите с устойчиво задържане на 

температурата на въздуха над 5 и 10°C. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3. Сценарии за климатичните промени 

 

Важен проблем при анализите за адаптиране на биосферата към климатичните промени 

и смекчаване на последиците от тях е несигурността, понякога и противоречивостта, в 

прогнозите за бъдещия климат. Има много и различни математични модели, полагат се 

големи усилия за установяване и съставяне на интер-модели, които да отразяват 

различията в моделите за климатичните промени. Една от причините за наличната 

вариабилността в климатичните модели е свързана с голямата дисперсия на очакваните 

вредни емисии в атмосферния въздух. Показателни за тази значителна дисперсия и 

свързаните с нея  прогнози за климатичните промени са данните в базовите сценарии 

(IPCC Fourth Assessment Report). Те очертават и вариантите за глобалното затопляне в 

зависимост от вредните въздушни емисии. Четирите основи сценария (A1, A2, B1, и 

B2) обхващат широк спектър от демографски, икономически и технологични варианти 

и резултатите от тях по отношение на емисиите и по конкретно на парниковите газове 

(SRES; Nakicenovic et al., 2000).  

Сценарии А1. Те характеризират бъдещето с бърз икономически растеж; глобално 

население, което значително ще нараства до средата на 21-ви век, след което ще запо-

чне да намалява; интензивно въвеждане на нови и по-ефективни технологии. Ще 

настъпи сближаване на социално-икономическото състояние на отделните региони и 

Дата на началото и края на 

периодите с устойчиво задържане 

на температурата на въздуха над 

5°С за ст. София 3 - Мет. 

обсерватория   

Дата на началото и края на 

периодите с устойчиво задържане 

на температурата на въздуха над 

10°С за ст. София 3 - Мет. 

обсерватория 

начало  край  начало  край 

21.III 16.XI  15.IV 20.X 

     

Дата на началото и края на 

периодите с устойчиво задържане 

на температурата на въздуха над 

5°С за ст. Банкя   

Дата на началото и края на 

периодите с устойчиво задържане 

на температурата на въздуха над 

10°С за ст. Банкя 

начало  край  начало  край 

22.III 17.XI  18.IV 18.X 

     

Дата на началото и края на 

периодите с устойчиво задържане 

на температурата на въздуха над 

5°С за ст. Черни връх  

Дата на началото и края на 

периодите с устойчиво задържане 

на температурата на въздуха над 

10°С за ст. Черни връх 

начало  край  начало  край 

04.VI 23.IX  9.VI   



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 

18 

ще нарасне взаимодействието и сътрудничеството между отделните културни и 

социални общности. Значително ще се редуцират регионалните разлики по отношение 

на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Сценариите А1 формират три 

допълнителни направления от сценарии, свързани с технологичните промени в 

енергийния сектор:  

 енергийни ресурси, ще се базират на интензивно използване на твърди горива;  

 енергийни ресурси, които не включват твърди горива; 

 баланс между основните енергийни ресурси.  

Сценарии А2. Те очертават един много хетерогенен свят, запазил своята локална 

идентичност. В тези сценарии глобалното население непрекъснато ще се увеличава, 

икономическото развитие ще има подчертан регионален характер. Промените на 

вътрешния брутен продукт, както и на технологиите са различни в отделните региони и 

ще протичат най-бавно, в сравнение с другите три типа емисионни сценарии. 

Сценарии В1. Тази група се отнася за един конвергентен свят с аналогично на А1 

сценариите глобално население. Тези сценарии се характеризират с бърз растеж в 

икономическите структури; въвеждане на екологично чисти и ефективни технологии; 

подчертани глобални решения в посока към устойчиви социално-икономическо 

развитие и околна среда, но без включване на допълнителни инициативи по отношение 

на климата. 

Сценариите В2. Те са свързани с управление, при което решенията по отношение на 

устойчивото развитие в социално-икономическата сфера се вземат главно на локално 

равнище. Това е свят с непрекъснато нарастващо население (но с по-слаби темпове в 

сравнение със сценарии А2); средни нива на икономическо развитие; по-бавни и по-

разнообразни технологични промени спрямо сценариите А1 и В1. Сценариите В2 са 

също ориентирани към запазване на околната среда и социалния просперитет, но 

фокусират на локалните и регионалните равнища.  

На графиката на фиг. 1.8.3.-1 са отразени очакваните температурни промени в 

зависимост от данните за парниковите емисии на съответните сценарии. 

Линиите със съответен цвят са моделните средни глобални стойности за 

температурните промени в сравнение с периода 1980-1999 по съответен сценарий. 

Оранжевата линия е за вариант, при който концентрации на замърсителите са 

постоянни и са на нивото през 2000 година (най-долу). Сивите ленти в дясно на 

графиката показват най-добрия вариант (плътна линия в рамките на всяка лента) и 

дисперсиите за шест сценария.  
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Фиг. №1.8.3. - 1: Проектно повишаване на температурата при различните 

сценарии за вредните емисии (IPCC Fourth Assessment Report; Solomon et  al., 2007).  

 

 

 

Таблица №1.8.3.-1: Очаквано средно глобалното затопляне в края на 21 век  

(Solomon et al., 2007).                                                                                                                            

Варианти на сценария Температурни промени за периода до 2090-

2099 (°C) 

 Оптималени Вариране 

Константни емиисии 

(2000 г.) 

0, 6 0,3 – 09 

Сценарий B1 1,8 1,1 – 2,9 

Сценарий A1T 2,4 1,4 – 3,8 

Сценарий B2 2,4 1,4 – 3,8 

Сценарий A1B 2,8 1,7 – 4,4 

Сценарий A2 3,4 2,0 – 5,4 

Сценарий A1FI 4 2,4 – 6,4 

 

Забележки:  

а) Тези оценки се базират на йерархия на модели, които обхващат един основен 

модел за климата, няколко Earth Models с умерена сложност и голям брой  Atmosphere-

Ocean General Circulation Models (AOGCMs); 
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б) Данните за базовата година (2000 г.) са получени  само от модели AOGCMs. 

в) Ориентировъчните   концентрации  на CO2, съответстващи на сценарии SRES B1, 

A1T, B2, А1В, A2 и A1FI са около 600, 700, 800, 850, 1250 и 1550 ppm съответно 

минута.  

г) Температурните промени се изразяват като разлика от периода 1980-1999. 

Промяната в сравнение с периода 1850-1899 г. може да се установи, като се добавят 0,5 

° С. 

 

 Разпределение на валежите във висока степен зависи от различни параметри 

(топография, видовия състав на растителността, аграрни системи). Поради това 

бъдещите промени във валежите силно ще варират в пространствено и времево 

разпределение (Geßler et al., 2007). В направление юг-север според моделите AOGCMs 

очакваните тенденции са за намаляване на валежите на юг и увеличаване на север. 

Най-големите увеличения в Северна и Централна Европа са прогнозирани за зимния 

сезон. В Южна Европа максималните спадове на валежите са през лятото, но през 

останалите сезони те също намаляват в повечето или всички разработени модели.  

Таблица №1.8.3.-2: Регионални средни стойности за температурните и валежните 

промени в Европа според 21 глобални модели за A1B сценарий (Christensen et al., 2007)                                                                                                                                  

Регион Температури  

(°C) 
Валежи  

(%) 
Екстремни условия  

(%) 

 Сезон Min Max Сезон Min Ma

x 

Сезон Топл

о 

Сухо 

 Зима 2,6 8,2 Зима +9 +25 Зима 82 0 

Северна 

Европа 

Пролет 2,1 5,3 Проле

т 

0 +21 Проле

т 

79 2 

 Лято 1,4 5,0 Лято -21 +16 Лято 88 0 

 Есен 1,9 5,4 Есен -5 +13 Есен 87 2 

 Година 2,3 5,3 Годин

а 

0 +16 Годин

а 

96 2 

 Зима 2,6 8,2 Зима -16 +6 Зима 93 12 

 Пролет 2,1 5,3 Проле

т 

-24 -2 Проле

т 

98 31 

Южна Европа Лято 1,4 5,0 Лято -53 -3 Лято 100 42 

 Есен 1,9 5,4 Есен -29 -2 Есен 100 21 

 Година 2,3 5,3 Годин

а 

-27 -4 Годин

а 

100 46 

 

Всички проучвания показват, регионалната вариабилност на климатичните промени, 

като например промените в температурата в горите най-вероятно през следващите 100 

години ще нараснат с около 2 °C в Ирландия и Обединеното кралство, до около 3 °C 

увеличение в Централна Европа и 4 °C - 5 °C увеличение в повечето части на 

средиземноморските региони. Всички модели подчертават, че глобалното затопляне ще 

бъде най-голямо в Източна Европа през зимата и над Западна и Южна Европа през 

лятото (Giorgi et al., 2004). Освен това, други проучвания показват много голямо 

увеличение на летните температури в югозападните части на Европа, които ще бъдат 

над 6 
o
C в някои части на Франция и на Иберийския полуостров (Kjellström, 2004; 

Räisänen et al., 2004; Christensen and Christensen, 2007). Също така максималната 

дневна температура се очаква да нараснат предимно в Южна и Централна Европа.  
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През зимния сезон средните дневни температури се очаква да се увеличи от 3°C до 

повече от 7
o
C в Източна Европа. Като следствие от по-топлите зими, 

продължителността на снежната покривка се очаква да намалее с няколко седмици за 

всеки градус (°C) увеличаване на температурата в Алпите за средна надморска 

височина. 

В Централна, Южна и Източна Европа, затоплянето през лятото ще бъде по-тясно 

свързано с по-високи температури на определени дни, отколкото с общото затопляне 

през сезона. Очаква се значително увеличение на интензивността на дневните валежи 

дори и в области със спад в средната валежна сума. 

Комбинираното негативно въздействие от увеличените температурите на въздуха и 

намалените летните валежи ще засили появата на горещи вълни и суша. Екстремните 

метеорологични условия дори през текущия период са причина за безпрецедентни по 

степен и честотата суши, наводнения и бури и други климатични аномалии се очаква да 

се нараснат (Meehl and Tebaldi, 2004; Tebaldi et al., 2006). 

Данните за щетите от бури в ЕС са разпокъсани и в бъдеще ще са необходими повече 

проучвания, за да се направи подходящ анализ на риска за горите. През последните 10 

години обаче мощните разрушителни бури са по-често явление в Европа. Бурите са се 

превърнали в най-разрушителният фактор в умерения пояс на Европа, а щетите от тях 

вече възлизат над 50 % от всички видове щети върху горите. През януари 2005 г. в 

Северна Европа бушува силна буря („Гудрун“), която събори огромно количество 

дървета (около 75 милиона m³). През 2007 г. бурята „Кирил“ причини тежки щети в 

низините на Северозападна Европа. През януари 2009 г. друга голяма буря  („Клаус“), 

повали на огромни площи горски масиви в Югозападна Франция и Северна Испания.  

Предвижданите измененения на климата ще предизвикат, особено в Южна Европа, 

повече засушавания, по-високи температури и по-чести периоди със силни ветрове, 

като вероятността за възникване на горскипожари и обхванатата от тях площ 

значително ще нарастват. 

Последните данни показват, че годишно в ЕС изгарят средно по 500 000 ha гори, като 

при пожарите се отделят емисии на CO2, други газове и прах, които улесняват и 

ускоряват негативните климатични промени. В засегнатите от този проблем европейски 

държави всяка година възникват над 50 000 пожара. 

Опожарената горска площ в нашата страна за периода 1980-2009 г. е 154 697 ха, а 

средната – 5 156,6 ха. През първия период (1980-1989 г.) средногодишно са 

опожарявани по 324,1 ха, което съставлява само 0,01 % от лесопокритата горска площ. 

През периода 1991-2000 г. средногодишната опожарена площ е 3868,7 ха (0,11 % от 

лесопокритата горска площ), а през периода 2000-2009 г. - по 11277,4 ха (0,31 % от 

лесопокритата горска площ). Увеличението на опожарените площи през втория период 

в сравнение с първия е около 10 пъти, а през третия - 3 пъти в сравнение с първия. 

Броят на пожарите през годините с максимална пожарна активност (1993, 2000 и 2007 

г.) надхвърлят средния за този период брой съответно 2,85; 2,55 и 2,21 пъти. 

Големината на опожарените площи за същите години превишава средната за периода 

съответно 2,62; 3,05 и 2,95 пъти. Направените анализи за пиковите години по 

отношение на горските пожари открояват като най-вероятна причина благоприятно 

съчетание на метеорологични фактори (продължителни ранни пролетни и летни 

безвалежни периоди, повишена слънчева радиация и др.). 

За нашата страна са разработени варианти за уязвимостта на горските екосистеми с 

оглед на очакваните климатични промени. Изходна позиция за направените модели са 

климатичните данните за периода от 1961 до 1990 година. На тази база са изградени 
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варианти, които обхващат различни периоди от време (фиг. 1.8.3.-2). Те са представени 

на карти, които показват, че и при двата варианта (оптимистичен и песимистичен) 

горските екосистеми в района на ПП Витоша ще бъдат засегнати съществено от 

очакваните климатични промени, които ще настъпят до 2080 година. 

С помощта на сценариите е възможно да се разбере какво може да бъде влиянието на 

променящия се климат и най-вече какви са рисковите моменти, симулирани за 

определен сектор. Това позволява да се предложат подходящи мерки за ускорено 

адаптиране и редуциране на уязвимостта на съответна екосистема към климатичните 

аномалии.  

Учените не са единодушни по отношение на причините предизвикали климатичните 

промени. Част от тях твърдят, че парниковите газове не оказват съществено влияние на 

климата и въпреки нарастването на количеството въглероден диоксид в атмосферата 

расте, не е безспорно доказано, че температурите са свързана с неговата концентрация. 

 

Фиг. №1.8.3.-2: Зони на уязвимост на горските екосистеми в България при съвременен 

климат (1961–1990 г.) и при климатични промени за 2020 г., 2050 г. и 2080 г. (ИАГ, 

2011).  

Зона А (червено) – твърде висока степен на уязвимост, Зона Б – висока степен на 

уязвимост, Зона В – средна степен на уязвимост, Зона Г – ниска степен на уязвимост 

и Зона Д (виолетово) – твърде ниска степен на уязвимост. Съгласно: „Програма от 

мерки за адаптиране на горите в Република България и смегчаване на негативното 

влияние на климатичните промени върху тях“, Етап 3, Разработка на колектив с р-л 

проф. Иван Раев, по поръчка на ИАГ, 2010 г. 
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Приложение 1. Температура на въздуха 

 

Средна годишна 

температурна амплитуда - 

станции 

Градуси 

Целзий (°C) 

София 1 - пл. "Левски" 550 

м.н.в. 9,2 

София 2 - ХМС 552 м.н.в. 10,5 

София 3 - Мет. обсерватория 

584 м.н.в. 10,5 

Ихтиман 12,6 

Банкя 10,9 

Трън 13,3 

Черни връх 5,7 

Таблица 1. Средна годишна температурна амплитуда за периода 1959 г. – 1970 г.
 1

 

                                                           
1
 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на въздуха, температура на почвата, слана. 

София, 1983 г. 
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Фигура 21. Средна годишна температурна амплитуда за периода 1959 г. – 1970 г.

 2
 

 

 

                                                           
2
 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на въздуха, температура на почвата, слана. 

София, 1983 г. 
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Средна месечна температура на въздуха  

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

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

11,3

0 5,90 0,80 

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

10,3

0 5,50 0,70 

София 3 - Мет. обсерватория 584 

м.н.в. -2,40 -0,10 3,90 10,00 14,60 18,00 20,20 20,20 16,50 

11,0

0 5,20 0,10 

Ихтиман 636 м.н.в. -2,90 -0,60 3,10 9,00 13,60 17,00 19,00 18,70 14,70 9,50 4,80 -0,30 

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

10,4

0 5,40 0,40 

Трън 706 м.н.в. -3,30 -0,80 2,90 8,40 13,30 16,00 18,00 17,30 13,50 8,80 4,60 -0,70 

Черни връх 2286 м.н.в. -8,30 -7,90 -6,00 -1,80 2,90 6,50 8,80 9,00 6,00 2,00 -2,00 -5,90 

Таблица 2. Средна месечна температура на въздуха за периода 1959 г. - 1970 г.
 3

 

 

                                                           
3
 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на въздуха, температура на почвата, слана. 

София, 1983 г. 
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Фигура 22. Средна месечна температура на въздуха за периода 1959 г. - 1970 г.
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4
 Източник на данните за температура на въздуха: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на 

въздуха, температура на почвата, слана. София, 1983 г. 
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Средна месечна максимална температура на въздуха 

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

София 1 - пл. "Левски" 550 м.н.в. 1,50 4,70 9,80 16,20 20,90 23,90 26,50 26,50 22,60 16,50 9,80 3,80 15,20 

София 2 - ХМС 552 м.н.в. 1,50 4,60 9,30 16,30 20,90 24,30 27,10 27,20 23,20 16,80 10,00 3,90 15,40 

София 3 - Мет. обсерватория 584 

м.н.в. 0,90 4,10 9,00 15,40 20,50 23,70 26,60 26,90 23,00 16,60 10,10 3,60 15,00 

Ихтиман 636 м.н.в. 1,60 4,40 9,00 15,50 20,20 23,80 26,60 26,70 23,10 17,00 10,10 4,20 15,20 

Банкя 640 м.н.в. 1,60 4,40 9,00 15,30 20,60 24,00 26,90 26,90 22,90 16,70 9,80 4,00 15,20 

Трън 706 м.н.в. 1,80 4,80 9,10 15,20 19,80 23,10 25,70 26,10 22,60 16,90 10,50 4,60 15,00 

Черни връх 2286 м.н.в. -5,70 

-

5,00 -3,20 1,00 5,50 9,70 12,20 12,50 9,40 4,70 0,60 -3,50 3,20 

              Таблица 3. Средна месечна максимална температура на въздуха за периода 1959 г. - 1970 г.
 5

 

                                                           
5
 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на въздуха, температура на почвата, слана. 

София, 1983 г. 
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Фигура 23. Средна месечна максимална температура на въздуха за периода 1959 г. - 1970 г.
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6
 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на въздуха, температура на почвата, слана. 

София, 1983 г. 
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Средна месечна минимална температура на въздуха 

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

София 1 - пл. "Левски" 550 м.н.в. -4,80 -3,30 0,60 5,60 10,40 13,60 15,50 15,10 11,60 7,00 3,00 -1,90 6,00 

София 2 - ХМС 552 м.н.в. -5,20 -4,20 -0,20 4,90 9,10 12,40 13,90 13,50 10,00 5,70 2,20 -2,70 4,90 

София 3 - Мет. обсерватория 584 

м.н.в. -6,30 -4,80 -1,30 3,90 8,80 11,90 13,80 13,50 10,30 5,70 2,30 -3,40 4,50 

Ихтиман 636 м.н.в. -7,60 -5,30 -2,10 2,20 6,70 9,70 10,90 10,10 7,10 3,20 0,30 -4,60 2,60 

Банкя 640 м.н.в. -5,70 -3,90 -0,70 4,10 8,50 11,50 13,00 12,50 9,30 5,30 1,80 -3,00 4,30 

Трън 706 м.н.в. -8,70 -6,20 -2,50 1,70 5,90 9,00 9,80 8,80 5,60 2,20 -0,20 -5,10 1,70 

Черни връх 2286 м.н.в. 

-

11,20 

-

10,60 -8,90 -4,30 0,20 3,50 5,70 5,80 3,00 -0,80 -4,50 -8,40 -2,50 

Таблица 4. Средна месечна минимална температура на въздуха за периода 1959 г. - 1970 г.
 7

 

                                                           
7
 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на въздуха, температура на почвата, слана. 

София, 1983 г. 
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Фигура 24. Средна месечна минимална температура на въздуха за периода 1959 г. - 1970 г.
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 3 Температура на въздуха, температура на почвата, слана. 

София, 1983 г. 
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Приложение 2. Вегетационен период 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. Трън 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. Трън 

начало  край 

 

начало  край 

27.III  12.XI 

 

25.IV 6.X 

Таблица 25. Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5 и 10°С за ст. Трън 

      

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. Ихтиман 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. Ихтиман 

начало  край 

 

начало  край 

25.III 14.XI 

 

21.IV 13.X 

Таблица 26. Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5 и 10°С за ст. Ихтиман 

 

     

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. София 1 - пл. 

Левски 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. София 1 - пл. 

Левски 

начало  край 

 

начало  край 

16.III 20.XI 

 

11.IV 22.X 

Таблица 27. Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5 и 10°С за ст. София 1 - пл. Левски 
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Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. София 2 - ХМС 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. София 2 - 

ХМС 

начало  край 

 

начало  край 

18.III 18.XI 

 

13.IV 17.X 

Таблица 28. Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5 и 10°С за ст. София 2 - ХМС 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. София 3 - Мет. 

обсерватория  

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. София 3 - 

Мет. обсерватория 

начало  край 

 

начало  край 

21.III 16.XI 

 

15.IV 20.X 

Таблица 29. Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5 и 10°С за ст. София 3 - Мет. Обсерватория 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. Банкя  

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. Банкя 

начало  край 

 

начало  край 

22.III 17.XI 

 

18.IV 18.X 

Таблица 30. Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5 и 10°С за ст. Банкя 

 

 

     



 33 

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 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С за ст. Черни връх 

 

Дата на началото и края на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 10°С за ст. Черни връх 

начало  край 

 

начало  край 

04.VI 23.IX 

 

9.VI   

Таблица 31. Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5 и 10°С за ст. Черни връх 

     Продължителност (дни) на периодите с 

устойчиво задържане на температурата 

на въздуха над 5°С 

 

Продължителност (дни) на периодите с 

устойчиво задържане на температурата  

на въздуха над 10°С 

станция  продължителност (дни)  

 

станция  продължителност (дни)  

Ихтиман 233 

 

Ихтиман 174 

София 1 249 

 

София 1 194 

София 2 244 

 

София 2 186 

София 3 239 

 

София 3 187 

Банкя 239 

 

Банкя 182 

Черни 

връх 109 

 

Черни връх 0 

Трън 229 

 

Трън 163 

Таблица 32. Продължителност (дни) на периодите с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5 и 10°С за ПП “Витоша” 
9
 

 

 

 

                                                           
9
 Източник на данните за вегетационен период: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т.3 Температура на 

въздуха, температура на почвата, слана. София, 1983 г. 
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Приложение 3. Влажност 

Средна месечна и годишна относителна влажност (%) за периода 1959-1973 

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

Трън 84 81 76 72 74 76 72 72 76 78 83 84 77 

Ихтиман 84 80 76 71 73 73 69 66 71 77 84 84 76 

София 1 84 79 72 65 67 67 62 61 67 74 82 84 72 

София 2 83 78 73 66 69 68 64 61 69 76 82 84 73 

София 3 83 78 72 66 68 67 64 62 67 74 81 83 72 

Банкя 79 76 72 68 70 71 66 64 70 76 81 81 73 

Черни връх 81 82 82 85 86 85 80 77 78 79 83 81 82 

Таблица 33. Средна месечна и годишна относителна влажност (%) за периода 1959 г. – 1973 г.
10

  

 
Фигура 25. Средна месечна и годишна относителна влажност (%) за периода 1959 г. – 1973 г.

                                                           
10

 Източник: БАН. Климатичен справочник на България, т. 2, София 1979 г.  
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Приложение 4. Мъгли  

 

Брой на дни с мъгла по месеци и годишно  

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

Трън 2,90 2,20 1,30 1,30 2,70 2,90 3,00 3,00 4,50 5,10 3,90 3,70 36,60 

Ихтиман 6 3,4 2,4 1,3 1,8 2,6 1,1 0,8 2,5 5,1 5,3 6,3 38,7 

София 1 6,6 4,7 3,5 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 2 5,3 8,3 32,6 

София 2 13,2 8,3 6 2,9 0,6 0,6 0,6 0,3 1,9 5,1 8,2 15 63,8 

София 3 8,1 4,3 1,3 0,5 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 1,5 5 8,3 31,3 

Банкя 2,4 0,9 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,6 1,6 2,7 9 

Черни връх 24,7 22,9 23,3 21,8 22,8 22,4 17,3 13,4 15,8 19,7 22,7 23,8 250,5 

Таблица 34. Брой на дни с мъгла по месеци и годишно за периода 1959 г. - 1973 г.
11
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 Източник на данните за облачност, мъгли и хоризонтална видимост: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, 
т. 2 Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, облачност и снежна покривка. София, 1979 г. 
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Фигура 26. Брой на дни с мъгла по месеци и годишно за периода 1959 г. - 1973 г.
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 2 Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 
облачност и снежна покривка. София, 1979 г. 
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Брой на случаи (общо за 7, 14, 21 ч.) според 

различните степени хоризонтална видимост за ст. 

София 3 

месец  Лоша  Намалена Средна Добра 
Много 

добра 

I 13,30 15,10 20,40 23,80 20,60 

II 6,20 10,00 20,20 23,30 25,00 

III 2,20 5,90 18,90 28,50 37,50 

IV 1,80 2,20 12,60 24,80 48,50 

V 0,90 1,80 13,40 24,60 52,30 

VI 0,00 3,00 11,80 24,50 50,30 

VII 0,20 2,20 12,30 24,90 53,50 

VIII 0,20 2,20 12,60 23,60 54,20 

IX 0,20 2,30 11,50 23,00 52,80 

X 1,00 4,10 14,30 27,20 46,30 

XI 3,00 6,20 17,80 27,60 34,90 

XII 11,50 13,70 19,60 24,10 24,10 

Год. 13,30 13,30 8,90 5,50 33,60 

Таблица 35. Брой на случаи (общо за 7, 14, 21 ч.) според различните степени хоризонтална видимост за ст. София 3 за периода 1959 г. - 

1973 г.
13
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 2 Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 
облачност и снежна покривка. София, 1979 г. 
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Фигура 27. Брой на случаи (общо за 7, 14, 21 ч.) според различните степени хоризонтална видимост за ст. София 3 за периода 1959 г. - 

1973 г.
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 2 Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 
облачност и снежна покривка. София, 1979 г. 
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Приложение 5. Валежи 

 

Средна месечна и годишна сума на валежите в ПП “Витоша” 

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

Ихтиман 39,00 30,00 38,00 50,00 70,00 78,00 59,00 46,00 40,00 44,00 49,00 42,00 587,00 

София 1 37,00 32,00 37,00 53,00 80,00 86,00 67,00 46,00 41,00 49,00 52,00 44,00 591,00 

София 2 29,00 30,00 36,00 51,00 83,00 84,00 63,00 44,00 44,00 40,00 47,00 38,00 636,00 

София 3 39,00 33,00 40,00 52,00 83,00 85,00 56,00 47,00 44,00 47,00 54,00 47,00 693,00 

Черни връх  103,00 95,00 96,00 98,00 118,00 142,00 98,00 84,00 71,00 85,00 86,00 99,00 1178,00 

Банкя 52,00 43,00 44,00 58,00 80,00 87,00 55,00 44,00 45,00 57,00 64,00 59,00 688,00 

Трън 41,00 38,00 37,00 50,00 73,00 84,00 55,00 43,00 43,00 51,00 51,00 47,00 613,00 

Таблица 36. Средна месечна и годишна сума на валежите за периода 1931 г. - 1985 г. (mm)
 15
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 Източник на данните за валежи: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник Валежи в България. София, 1990 г. 



 40 

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 

 
Фигура 28. Средна месечна и годишна сума на валежите за периода 1931 г. - 1985 г. (mm)
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Среден брой дни с валеж в ПП “Витоша” (mm)  

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

София 1 10,00 9,00 9,00 10,00 13,00 22,00 8,00 6,00 6,00 7,00 9,00 9,00 

София 2 16,00 15,00 17,00 18,00 19,00 17,00 14,00 11,00 9,00 10,00 14,00 15,00 

Черни връх 18,00 16,00 17,00 16,00 17,00 17,00 12,00 10,00 12,00 11,00 24,00 16,00 

Трън 13,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 10,00 8,00 8,00 8,00 10,00 13,00 

Таблица 37. Среден брой дни с валеж за периода 1931 г. - 1985 г. (mm)
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 Източник на данните за валежи: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник Валежи в България. София, 1990 г. 
17

 Източник на данните за валежи: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник Валежи в България. София, 1990 г. 
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Фигура 29. Среден брой дни с валеж за периода 1931 г. - 1985 г. (mm)
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 Източник на данните за валежи: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник Валежи в България. София, 1990 г. 
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Сняг 

 

Среден брой дни със сняг в ПП “Витоша” 

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

Трън 8,00 6,00 6,00 1,00             2,00 6,00 

София 1 6,00 5,00 4,00                 4,00 

София 2 10 8,00 7,00               2,00 7,00 

Черни връх 18 16 17,00 15,00 6,00       1,00 4,00 10,00 16 

Таблица 38. Среден брой дни със сняг за периода 1931 г. - 1985 г.
19

 

 

Средна десетдневна височина на снежната покривка (см) 

станция IX X XI XII I II III IV V VI 

десетдневи

е 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ихтиман                 

 

4,00 6,00 

8,0

0 

9,0

0 

11,0

0 

9,0

0 

6,0

0                             

София 1                     4,00 

4,0

0 

5,0

0 7,00 

7,0

0 

7,0

0 

4,0

0                           

Черни връх         

5,0

0 

7,0

0 

7,0

0 

14,0

0 

28,0

0 

44,0

0 

62,0

0 84 100 119 137 150 166 

17

7 

18

1 

18

8 

18

9 

18

2 

16

6 

14

0 

10

4 66 18       

Трън                     4 7 9 9 10 9 8 6 3                       

Таблица 39. Средна десетдневна височина на снежната покривка (см)
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 Източник на данните за валежи: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник Валежи в България. София, 1990 г. 
20

 Източник на данните за валежи: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник Валежи в България. София, 1990 г. 
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Фигура 30. Средна десетдневна височина на снежната покривка (см)
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 Източник на данните за валежи: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник Валежи в България. София, 1990 г. 
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Приложение 6. Облачност 

 

Средна месечна и годишна обща облачност (балове) в ПП “Витоша” 

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

Трън 706 м.н.в. 7,20 6,80 6,50 6,10 6,10 5,70 4,30 3,70 4,20 5,70 7,30 7,10 5,90 

Ихтиман 636 м.н.в. 6,90 6,50 6,40 5,80 5,40 5,00 3,70 3,20 3,80 5,30 6,90 6,80 5,50 

София 1 - пл. Левски 550 м.н.в. 7,40 6,70 6,30 5,80 5,70 5,00 3,60 3,10 3,50 4,90 6,90 7,60 5,50 

София 2 - ХМС 552 м.н.в. 7,80 6,90 6,50 6,10 6,00 5,40 4,00 3,30 3,80 5,00 7,00 7,60 5,80 

София 3 - Мет. обсерватория 584 

м.н.в. 7,30 7,00 6,50 6,20 6,00 5,60 4,00 3,40 3,90 5,30 7,20 7,40 5,80 

Банкя 640 м.н.в. 7,10 6,40 6,00 5,60 5,60 4,80 3,40 2,80 3,30 4,80 6,80 6,80 5,30 

Черни връх 2286 м.н.в. 7,40 7,50 7,40 7,30 7,50 7,00 5,50 4,60 5,20 6,10 7,40 7,30 6,70 

Таблица 40. Средна месечна и годишна обща облачност (балове) за периода 1959 г. - 1973 г. 
22
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 Източник: БАН. Климатичен справочник на България, т. 2, София 1979 г. 
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Фигура 31. Средна месечна и годишна обща облачност (балове) за периода 1959 г. - 1973 г.
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 Източник: БАН. Климатичен справочник на България, т. 2, София 1979 г. 
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Приложение 7. Слънчево греене и слънчева радиация 

Продължителност на слънчевото греене в ПП “Витоша” (часове) 

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

София - Мет. обсерватория 584 

м.н.в. 62,00 92,00 122,00 169,00 204,00 250,00 297,00 295,00 223,00 169,00 82,00 56,00 2021,00 

София - ХМС  552 м.н.в. 48,00 85,00 126,00 182,00 195,00 246,00 298,00 303,00 231,00 146,00 68,00 47,00 1976,00 

Черни връх 2286 м.н.в.  87,00 87,00 116,00 132,00 161,00 204,00 264,00 271,00 209,00 160,00 94,00 81,00 1866,00 

Таблица 41. Продължителност на слънчевото греене за периода 1959 г. - 1972 г. (часове)
24

 

 

Таблица 42. Повторяемост на дневните суми на продължителността на слънчевото греене в определени граници за ст. Черни връх 2286 м.н.в. (% от 

общия брой на случаите). Данни за периода 1959 г. - 1972 г
25
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 1 Слънчева радиация и слънчево греене. София, 1978 г. 
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 1 Слънчева радиация и слънчево греене. София, 1978 г. 

Повторяемост на дневните суми на продължителността на слънчевото греене в определени граници за ст. Черни връх 2286 

м.н.в. (% от общия брой на случаите) 

месец 

Граници в часове 

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 над 12 

I 58 9 9 9 15 0 0 

II 56 8 8 11 14 3 0 

III 49 9 9 8 12 13 0 

IV 42 12 10 10 10 11 5 

V 33 13 11 11 13 12 7 

VI 23 9 9 15 14 14 16 

VII 13 7 7 12 15 17 29 

VIII 11 4 8 11 15 21 30 

IX 22 8 7 13 18 28 4 

X 34 9 8 11 21 17 0 

XI 54 10 7 8 21 0 0 

XII 60 8 8 9 15 0 0 
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Дневни суми на сумарната слънчева радиация 

при средни условия на облачност за ст. София - 

Мет. обсерватория 584 м.н.в. (кал./см2) 

месец дневна сума 

I 117,00 

II 184,00 

III 263,00 

IV 357,00 

V 452,00 

VI 486,00 

VII 506,00 

VIII 483,00 

IX 360,00 

X 241,00 

XI 130,00 

XII 88,00 

Год.  3667,00 

Таблица 43. Дневни суми на сумарната слънчева радиация при средни условия на облачност за ст. София - Мет. обсерватория 584 м.н.в. (кал./см2). 

Данни за периода 1959 г. - 1972 г
26
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 1 Слънчева радиация и слънчево греене. София, 1978 г. 
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Средни дневни суми на сумарната слънчева 

радиация за ст. Черни връх 2286 м.н.в. (кал/см2 

час) 

месец Ср. 

I 183,00 

II 259,00 

III 359,00 

IV 465,00 

V 492,00 

VI 508,00 

VII 567,00 

VIII 512,00 

IX 418,00 

X 300,00 

XI 173,00 

XII 142,00 

Год. 4378,00 

Таблица 44. Средни дневни суми на сумарната слънчева радиация за ст. Черни връх 2286 м.н.в. (кал/см
2
 час). Данни за периода 1959 г. - 1972 г.

27
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 Източник: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 1 Слънчева радиация и слънчево греене. София, 1978 г. 
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Приложение 8. Вятър  

Средна месечна и годишна скорост на вятъра (м/сек)  

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

Трън 706 м.н.в. 2,60 2,90 2,90 2,70 2,40 2,20 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,40 2,40 

Ихтинам 636 м.н.в. 1,90 2,10 2,20 1,90 1,50 1,30 1,30 1,30 1,20 1,40 1,60 1,60 1,60 

София 1  - пл. Левски 

550 м.н.в. 1,40 1,60 1,60 1,40 1,20 1,20 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 0,90 1,20 

София 2 -ХМС 552 м.н.в.  0,50 1,00 1,10 0,80 0,70 0,80 0,70 0,70 0,40 0,50 0,40 0,40 0,70 

София 3 - Мет. 

обсерватория 584 м.н.в. 2,70 3,20 3,10 2,80 2,60 2,40 2,40 2,70 2,50 2,50 2,30 2,50 2,60 

Черни връх 2286 м.н.в. 11,10 11,40 10,50 9,50 8,50 8,20 7,70 7,20 7,50 8,70 10,20 11,20 9,30 

Банкя 640 м.н.в. 2,10 2,60 2,60 2,20 1,80 1,60 1,50 1,40 1,40 1,80 1,90 1,90 1,90 

Таблица 45. Средна месечна и годишна скорост на вятъра за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
28
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 Източник на данните за вятър: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 4 Вятър. София, 1982 г.  
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Максимална скорост на вятъра с различна обезпеченост  (м/сек) 

Скорост на вятъра, която е възможна един път на n години 

станция 1 5 10 15 20 25 50 100 

Трън 706 м.н.в. 15 19 20 22 24 25 26 28 

Ихтинам 636 м.н.в. 20 26 28 31 32 34 36 40 

София 1  - пл. Левски 550 м.н.в. 18 22 23 25 26 27 28 29 

София 2 -ХМС 552 м.н.в. 19 25 26 28 30 32 33 35 

София 3 - Мет. Обсерватория 584 м.н.в. 35 41 42 43 45 46 47 49 

Черни връх 2286 м.н.в. 35 41 42 43 45 46 47 49 

Банкя 640 м.н.в. 18 22 24 26 27 28 30 32 

Таблица 46. Максимална скорост на вятъра с различна обезпеченост за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
29

 

Скорост и посока на вятъра за ст. Трън 706 м.н.в. (м/сек) 

Посока 

Средна 

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

N 2,12 2,20 2,40 2,40 2,10 2,10 1,90 2,10 2,00 1,90 2,20 1,90 2,20 

NE 2,87 3,20 3,00 3,80 3,10 2,70 2,50 2,60 2,60 2,70 3,00 2,50 2,70 

E 2,16 2,00 2,20 3,30 2,30 2,20 2,10 1,80 1,90 2,00 2,00 2,10 2,00 

SE 2,13 2,00 2,20 2,60 2,60 2,30 2,50 1,90 1,80 1,90 1,80 2,00 1,90 

S 2,10 1,70 2,30 2,80 2,30 2,30 2,20 2,20 1,90 1,80 1,90 1,80 2,00 

SW 3,27 2,90 4,00 3,80 3,70 3,40 3,50 3,00 3,20 2,90 3,00 2,90 2,90 

W 2,53 2,60 3,40 2,60 2,80 2,70 2,40 2,30 2,20 2,30 2,00 2,10 2,90 

NW 2,32 2,50 2,40 3,80 2,10 2,20 2,20 2,20 1,90 2,10 1,90 1,80 2,70 

Таблица 47. Скорост и посока на вятъра за ст. Трън 706 м.н.в. за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
30
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 Източник на данните за вятър: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 4 Вятър. София, 1982 г. 
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 Източник на данните за вятър: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 4 Вятър. София, 1982 г. 
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Фигура 32. Роза на вятъра за станция Трън 

Скорост и посока на вятъра за ст. Ихтиман 636 м.н.в. (м/сек) 

Посока 

Средна 

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

N 3,19 3,20 3,50 3,80 3,30 3,50 2,90 2,60 3,30 3,50 2,60 3,20 2,90 

NE 3,64 4,10 5,90 3,80 4,20 3,70 2,70 2,70 3,00 2,70 3,70 3,60 3,60 

E 2,88 3,50 3,60 3,50 3,40 2,70 2,60 2,30 2,30 2,20 3,10 3,10 2,30 

SE 3,07 3,10 3,30 3,50 3,50 3,10 2,70 2,60 2,80 2,60 3,10 3,10 3,40 

S 2,83 2,60 2,80 3,10 3,10 2,70 3,00 2,70 3,00 3,00 2,90 2,90 2,20 

SW 2,87 2,40 3,50 3,40 4,10 3,30 2,70 3,30 2,90 2,60 2,10 1,90 2,20 

W 3,73 4,20 4,50 4,50 3,90 3,40 2,90 3,40 3,60 3,10 3,60 3,90 3,70 

NW 3,51 3,70 4,00 3,90 3,60 3,30 3,20 3,30 3,40 3,30 3,40 3,40 3,60 

Таблица 48. Скорост и посока на вятъра за ст. Ихтиман 636 м.н.в. за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
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 Източник на данните за вятър: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 4 Вятър. София, 1982 г. 
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Фигура 33. Роза на вятъра за станция Ихтиман 

 

Скорост и посока на вятъра за ст. София 1 - пл. Левски 550 м.н.в (м/сек) 

Посока 

Средна 

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

N 2,83 2,80 2,60 2,80 3,30 3,30 2,80 2,70 2,90 3,00 2,60 2,30 2,90 

NE 2,93 3,00 2,80 3,10 2,90 3,00 2,80 3,10 3,00 2,80 2,90 2,90 2,80 

E 3,76 4,00 3,90 4,30 3,90 3,80 3,60 3,40 3,70 3,40 4,00 3,70 3,40 

SE 2,95 3,20 3,40 3,60 3,00 2,70 2,30 2,40 2,50 2,50 3,20 3,60 3,00 

S 2,98 2,40 4,10 3,60 3,00 2,70 2,40 2,60 2,80 2,40 2,70 3,30 3,70 

SW 3,44 3,90 4,40 3,80 3,50 3,50 2,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 4,00 

W 4,52 4,90 4,80 4,60 4,40 4,40 4,30 4,20 4,40 4,40 4,60 4,60 4,60 

NW 4,14 4,60 4,20 4,30 4,20 3,90 4,10 4,10 4,30 4,00 4,10 4,00 3,90 

Таблица 49. Скорост и посока на вятъра за ст. София 1 - пл. Левски 550 м.н.в за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
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 Източник на данните за вятър: Институт по хидрология и метеорология при БАН. Климатичен справочник на НР България, т. 4 Вятър. София, 1982 г. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Посока и скорост на вятъра за ст. Ихтинам 636 м.н.в. по 
данни за многогодишен период 1959 г. - 1970 г. 

(м/сек) 



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 

 53 

 
Фигура 34. Роза на вятъра за ст. София 1 

 

Скорост и посока на вятъра за ст. София 2 -ХМС 552 м.н.в. (м/сек) 

Посока 

Средна 

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

N 2,56 3,10 2,70 2,60 2,80 2,70 2,40 2,80 2,50 2,50 2,20 2,40 2,00 

NE 2,33 2,40 2,30 2,40 2,10 2,60 2,40 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,20 

E 2,43 2,30 2,30 2,50 2,60 3,00 2,20 2,20 2,40 2,40 2,30 2,60 2,40 

SE 2,78 3,20 3,20 3,00 3,00 3,10 2,40 2,10 2,50 2,50 2,50 2,90 2,90 

S 2,83 3,00 3,00 4,40 3,80 3,20 2,10 1,90 2,30 2,30 2,00 2,60 3,40 

SW 3,41 3,90 3,90 3,90 3,50 3,50 3,00 3,00 3,40 3,40 3,10 3,10 3,20 

W 3,85 3,90 3,90 4,30 4,10 3,90 3,90 3,80 3,70 3,70 3,60 3,80 3,60 

NW 4,03 3,70 3,70 4,50 4,30 3,70 4,10 4,20 4,40 4,40 3,20 4,10 4,10 
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Таблица 50. Скорост и посока на вятъра за ст. София 2 -ХМС 552 м.н.в. за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
33

 

 

 
Фигура 35. Роза на вятъра за ст. София 2 

 

 

Скорост и посока на вятъра за ст. София 3 - Мет. Обсерватория 584 м.н.в. (м/сек) 

Посока 

Средна 

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

N 3,13 3,70 2,90 3,00 2,80 2,70 3,20 2,90 3,20 3,40 3,30 3,50 3,00 

NE 2,71 2,40 2,40 3,10 3,20 2,90 2,50 2,80 2,90 3,00 2,80 2,20 2,30 

E 2,96 3,00 3,30 3,40 3,10 3,10 2,80 2,60 2,60 2,70 3,10 2,70 3,10 

SE 3,20 3,10 3,70 3,50 3,50 3,50 2,80 2,60 2,80 2,80 3,30 3,20 3,60 

S 2,98 2,60 3,60 3,60 3,20 3,00 2,60 2,30 2,90 2,80 2,90 3,00 3,20 

SW 3,55 1,80 5,10 5,70 4,10 4,20 2,70 2,50 3,50 3,20 2,80 3,00 4,00 
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W 4,86 5,40 5,60 5,20 5,20 4,60 4,30 4,30 4,50 4,70 4,40 4,90 5,20 

NW 5,25 6,00 6,20 5,50 5,20 5,20 4,60 4,70 5,00 5,20 4,70 5,20 5,50 

Таблица 51. Скорост и посока на вятъра за ст. София 3 - Мет. Обсерватория 584 м.н.в. за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
34

 

 

 
Фигура 36. Роза на вятъра за ст. София 3 
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Скорост и посока на вятъра за ст. Черни връх 2286 м.н.в. (м/сек) 

Посока (м/сек) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 7,08 8,30 8,90 7,90 7,30 6,90 6,70 6,20 5,30 6,10 6,60 6,90 7,80 

NE 8,66 9,40 8,70 10,50 9,20 8,60 8,30 7,70 7,50 8,20 8,50 8,10 9,20 

E 9,68 11,60 10,90 10,70 9,70 9,10 8,80 8,00 8,30 8,70 9,60 9,60 11,10 

SE 6,93 8,30 7,50 8,00 7,50 6,90 5,80 5,60 5,70 6,00 7,30 7,40 7,20 

S 8,92 11,10 10,70 10,50 9,10 8,40 7,70 6,30 6,40 6,50 8,90 10,00 11,40 

SW 9,68 11,40 12,30 11,10 10,10 9,50 8,00 7,20 6,90 7,30 9,60 11,00 11,70 

W 8,83 10,80 10,90 10,00 9,20 8,30 7,50 7,20 7,10 7,10 8,40 9,50 10,00 

NW 9,13 11,60 11,20 10,40 9,30 7,90 8,90 7,80 7,30 7,40 8,40 9,50 9,90 

Таблица 52. Скорост и посока на вятъра за ст. Черни връх 2286 м.н.в. за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
35

 

 

 
Фигура 37. Роза на вятъра за ст. Черни връх 
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Скорост и посока на вятъра за ст. Банкя 640 м.н.в (м/сек) 

Посока 

Средна 

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

N 2,91 3,20 3,00 2,80 2,70 2,30 2,80 3,00 3,70 2,70 2,90 2,70 3,10 

NE 3,47 3,90 3,90 3,30 3,50 4,50 3,10 2,90 3,00 3,10 3,40 3,40 3,60 

E 3,30 3,40 3,40 3,40 3,30 4,90 3,20 2,70 3,20 2,80 3,20 3,20 2,90 

SE 3,50 4,30 4,30 3,40 3,50 3,40 3,20 3,20 3,40 3,30 3,20 3,10 3,70 

S 4,78 5,70 5,70 5,30 5,40 4,50 3,90 3,20 3,40 3,70 5,10 5,90 5,50 

SW 5,09 6,10 6,10 5,80 5,20 4,80 4,10 3,80 4,10 4,20 4,90 5,70 6,30 

W 3,64 4,00 4,00 3,50 3,70 3,40 3,50 3,50 3,70 3,40 4,20 3,30 3,50 

NW 3,86 4,20 4,20 4,10 3,90 3,70 3,80 3,70 3,70 3,90 3,90 3,60 3,60 

Таблица 53. Скорост и посока на вятъра ст. Банкя 640 м.н.в за периода 1959 г. – 1970 г. (м/сек)
36

 

 

 
Фигура 38. Роза на вятъра за ст. Банкя 
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Приложение 9: Методика  

 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ,  

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОСНОВНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В РАЙОНА НА ПП ВИТОША  

 

Основните задачи на проучването се свеждат до следните дейности: 

 

 Оценка за фитосанитарно състояние на основните дървесни видове; 

 Видов състав на важни биотични стресори в района; 

 Дендрохронологични анализи за температурните и валежни въздействия върху 

основните дървесни видове; 

 Анализ за климатичните промени в района на парка. 

 

За решаване на посочените задачи ще бъдат използвани предимно следните методи:  

 Макроскопски; 

 Микроскопски; 

 Дендрохронологичен. 

 

Общото фитосанитарно състояние на дърветата в ПП Витоша ще бъде определено чрез 

маршрутно обхождане и залагане на пробни площи. За тази цел ще бъде използувана 

прилаганата в нашата страна европейска система за степените на дефолиация (таблица 1). 

Снимките на еталонни дървета със съответен здравен статус, с оглед на степените на 

дефолиация за четирите основни рода (Picea, Pinus, Quercus и Fagus), са дадени в 

Приложението (фиг. 4 – 7). 

 

Таблица 1. Здравен статус на моделните дървета в зависимост от степента на  

тяхното обезлистване 

№ Здравен статус Клас на обезлистване Процент на обезлистване 

1 Здрави дървета 0 0 - 10 % 

2 Слабо увредени 1 10 - 25 % 

3 Средно увредени 2 26 - 59 % 

4 Силно увредени 3 60 - 99 % 

5 Изсъхнали дървета 4 100 % 

 

Получените данни за степента на обезлистване на определен брой дървета ще ни позволят 

да определим степента на увреждане за даден дървесен вид (R) в съответната пробна площ 

чрез следната формула: 

 

100
).(

NK

kn
R


                                        (1) 

където: 

n - брой на моделните дървета с определена степен (клас) на обезлистване 

k - клас на обезлистване 

N - общ брой на моделните дървета 

K - максимална степен на балната система за оценка на обезлистването (K = 4) 

Ако се изхожда от стойностите на този показател за здрави насаждения могат да се считат 

само тези, които са със степен на увреждане под 30 % (R ≤ 30 %). При загиващите този 
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показател е над 60 % (R  60 %), а при болните варира в границите на другите две групи (30% 

≤ R ≤ 60 %). 

Важно е да се знае, че се оценяват определени части от короните на дърветата, които са 

използвани при анализи за степените на увреждане (Фиг. 1). 

 

 
  Фиг. 1. Зони за оценка на листната система на моделните дървета:  

за отделни дървета - над линията (първи ред;  

за насаждения - по-светлата част на короната (втори и трети ред). 

 

Наложително е да се отчита и ранга на моделните дървета, защото здравния статус на 

светлолюбивите видове в значителна степен ще зависи и от позицията им в насаждението. За 

обективна преценка на този показател ще се използва схемата на фиг. 2. 

Изборът на един или друг метод за диагностика ще се базира на фитосанитарното  

състояние на определен дървесен вид и естеството на стресора. Най-често при нашата 

експертиза ще използваме макроскопския метод, при който диагностиката се осъществява с 

помощта на характерни външни признаци по увреденото растение (симптоми). Този метод 

дава възможност да се идентифицира причинителя на повредата или заболяването с 

невъоръжено око или посредством лупа и бинокъл. Методът изисква задълбочени познания и 

в много случаи дава възможност за категорични заключения без лабораторни анализи. 

Точността при определяне на стресора чрез макроскопски анализ зависи предимно от 

отчетливостта и уникалността на съответните симптоми.  

Микроскопският  метод ще бъде използван, когато предходният (макроскопският) метод 

не ни позволява да получим точни и еднозначни диагностични резултати. Този метод дава 

възможност в лабораторни условия, с помощта на стереоскоп и микроскоп да се определи  
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видовата или родовата принадлежност на съответните биотични вредители (насекоми, гъби и 

др.). 

 

 
Фиг. 2. Класификация на Крафт за растежа на дърветата (пет класа):  

1- доминиращи, 2 - съдоминиращи,  3 - средно подтиснати, 4 - подтиснати,  

5 - загиващи (дърветата под склопа на насажденията. 

 

В експертизата основно приложение ще има дендрохронологичният метод. Същността му 

се свежда до екстрахиране на данни от годишните пръстени на анализираните дървесни 

видове, които се съхраняват в тях в кодирана форма. Тези данни съдържат ценна екологична 

информация и от съществено значение е фактът, че тя много често не може да бъде получена 

от други източници. Този факт отрежда на дендрохронологичния метод уникална роля при 

анализи и реконструкция на растежните условия за определен минал период от време. 

Дендрохронологичният метод е свързана с различни направления за анализи на годишни 

пръстени (дендроекология, дендроклиматология, дендопирология, дендрохимия, 

дендроентомология и др.). Най-често той се използва с цел да се установи степента на 

въздействие на климатичните условия върху определен дървесен вид за даден период от 

време и регион. Математическият подход за разкриване на тези връзки се базира предимно на 

многофакторния регресионен анализ. Чрез него се изследва влиянието на няколко факторни 

променливи (предимно температурно-валежен режим) върху една резултантна променлива 

(среден индекс за радиалния прираст). Важно изискване за променливите е те да са 

количествени или индикаторни. Регресионният модел има следния общ вид: 

 

Y b b x b x b x Ei n n i     0 1 1 2 2 ...                                (2) 

където: 

Yi - зависима променлива  

x j nji ( , , ,... ) 12 - независими променливи 

b b b bn0 1 2, , ... - параметри на модела (регресионни коефициенти) 

Ei - остатъчен компонент 

 

Задачата на този статистически анализ се свежда до определяне на параметрите 

(b b b bn0 1 2, , ... ), изследване на тяхната статистическа значимост, проверка на 
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адекватността на модела  и интерпретиране на регресионните коефициенти. Влиянието на 

температурно-валежните условия при дендроклиматичните анализи се установява чрез знака 

и стойността на съответния регресионен коефициент в многофакторното регресионно 

уравнение (функцията на отклика).  

Задачите на това изследване е чрез съвременни дендроклиматични анализи да бъдат 

решени следните по-важни задачи: 

 да се изградят представителни хронологии за радиалния прираст на основните 

дървесни видове, които да отразяват специфичните растежни условия  в района на ПП 

Витоша; 

 да се установи влиянието на температурно-валежния режим върху радиалния прираст 

за съответните дървесни представители чрез многофакторен регресионен анализ; 

 да се направи линеен регресионен анализ за промените на температурите на въздуха и 

валежите с най-съществено влияние през растежния период. 

Пробите за дендрохронологични анализи ще се вземат в буферните зони около пробните 

площи с Преслеров свредел на височина около 1
00

 m от минимум 10 доминиращи по височина 

дървета. След съответна обработка на пробите ще се извърши сканиране, измерване и 

статистическа обработка на данните със следните програмни продукти: 

 CDendro version 7.5; 

 CooRecorder version 7.5; 

 DendroStat 2.0; 

 STATGRAPHICS Centurion XVI; 

Радиалният прираст по години ще бъде измерен с точност   0.01 mm. За 

осъществяването на обективна дендроклиматична интерпретация на получените данни след 

съответна обработка на пробите от моделните дървета ще бъдат използвани различни 

статистически методи (Fritts, 1976). Те включват следните по-важни етапи (Мирчев и др., 

2000) : 

Стандартизация на данните за годишния прираст. С увеличаване на възрастта на 

дървото радиалният прираст се променя и посредством регресионен анализ е установена най-

подходящата биологична крива (тренд), която отразява в максимална степен съответната 

зависимост.  

За намиране на тренда, отразяващ влиянието на възрастта на дадено моделно дърво върху 

радиалния прираст ще бъдат анализирани различни регресионни модели. Биологичната крива 

(тренда), която най-добре се вписва в дендрохронологичните серии е плавна линия, и тя 

отразява необходимата закономерност при формиране на годишните пръстени в зависимост 

от възрастта на анализираното насаждение. Получените регресионни модели за тренда на 

всяко дърво и измерените стойности за широчината на годишните пръстени ни позволяват да 

изчислим индексите за радиалния прираст за определена година с помощта на следното 

уравнение :  

 

t

t
t

G

R
I                                   (3) 

където : 

tI  - индекс за радиалния прираст в дадена година ; 

Rt - измерена стойност за радиалния прираст за съответна година;  

tG - стойност за радиалния прираст за същата година определена чрез регресионно 

уравнение (тренда). 
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След изчисляване на индексите за моделните дървета в дадена пробна площ чрез 

корелационен анализ ще определим средните хронологии, които са със сходни изменения. В 

повечето изследвания при стойности на корелационния коефициент над 0,5 (r  0,5) се 

приема, че е установена добра синхронност в динамиките на анализираните дендро-

хронологични редици. Такива резултати дават основание да се приеме, че съответната 

дендрохронологична извадка е хомогенна и съдържа достатъчно силен общ сигнал, за да се 

формира хронология на средното моделно дърво за анализирания дървесен вид. За тази цел са 

изчислени средноаритметичните индекси за радиалния прираст за всяка година. 

Минималният брой на моделните дървета за изграждане на средна индексна хронология за 

дадена пробна площ ще бъде десет. 

Калибрация.  Чрез тази математическа процедура ше се направи оценка за влиянието на 

един или повече фактори върху варирането на средната индексна крива за радиалния прираст. 

В резултат на калибрацията се получават математически модели, които показват как 

резултантна променлива (среден индекс за радиалния прираст) зевиси от факторните 

променливи (предимно температурно-валеженте режими). Съществен фактор в тях е и 

индекса за радиалния прираст от определена предходна година, т. е. използва се авторегресия 

със определена стъпка (lag), която обикновено е от една (-1) до три години (-3).  Общият вид 

на уравнението, което отразява и автокорелационото влияние е следния: 

 

Wi=
j

j




1

ajTij +
k

k




1

bkPik+
l m

l



 ciWi’                                      (4), 

където:  

Wi’ - отразява влиянието на авторегресията и представлява годишните индекси на 

моделните дървета върнати с определена стъпка (lag) назад със съответен регресионен 

коефициент - сi; 

Tij - влияние на средните месечни температури на въздуха изразено чрез съответен 

регресионен коефициент - aj. 

Pik - влияние на месечните валежни суми със съответен регресионен коефициент - bk. 

Верификация и интерпретация на математическите модели. Надеждността на 

получените модели ще бъде оценена чрез статистическа значимост на регресионните 

коефициенти и проверка на адекватността на модела чрез коефициента на детерминантност 

(R
2
). 

Анализите за климатичните промени в района ПП Витоша ще обхващат многогодишни 

периоди. Вниманието ни ще бъде насочено предимно към средните месечни температури на 

въздуха и месечните валежни суми заради дендрохронологичните анализи. Данните ще са от 

съответни метеостанции (ХМС), които са разположени в близост до ПП Витоша.  

Паралелно със стойностите за отделни метеорологични елементи много често в 

лесовъдството се използват и комплексни климатични показатели. Те допълват и обобщават 

наличната ценна информация чрез анализ на комбинираното влияние на няколко 

метеорологични елемента. Най-често се използват индекса на засушаването по де Мартон и 

климатограмите на Валтер. 

Многогодишните температурно-валежни данни за съответни ХМС ще ни позволят да 

изчислим индекса на засушаването по де Мартон чрез следната формула: 

 

10


t

t
t

T

P
J                                                                 (5) 
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където:  

Pt  - средна годишна валежна сума в mm/m
2
 ; 

Tt – средната годишна температура в °C. 

Обобщаването на получените данни от макроскопския, микроскопския и 

дендрохронологичен анализи при проучването ще се реализира по схемата представена на 

фигура 3. 

 

 

 
 

 

Фиг. 3. Схема за развитие на патологичния процес (Houston, 1981). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

  
 

Фиг. 4. Еталонни дървета от род Picea за визуална оценка на степените за увреждане. 

Силно увредени - 3 
 

Средно увредени - 2 
 

Здрави - 0 
 

Слабо увредени - 1 
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Фиг. 5. Еталонни дървета от род Pinus за визуална оценка на степените за увреждане. 

Здрави - 0 Слабо увредени - 1 

Средно увредени - 2 Силно увредени - 3 
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Фиг. 6. Еталонни дървета от род Quercus за визуална оценка на степените за увреждане. 

 

 

 

Здрави - 0 Слабо увредени - 1 

Средно увредени - 2 Силно увредени - 3 
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Фиг. 7. Еталонни дървета от род Fagus за визуална оценка на степените за увреждане. 

 

 

Здрави - 0 Слабо увредени - 1 

Средно увредени - 2 Силно увредени - 3 
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1.9.  ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 

1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 

Витошкият плутон се намира в пределите на Западното Средногорие, изградено от 

седиментни, вулкански и интрузивни скали. Формирането на планината започва през 

Мезозоя (преди около 87 млн. г.). Планината придобива съвременният си вид преди 5 млн. 

г., в резултат на позитивни тектонски движения интрузивните скали се издигат и оформят 

висока тектонска планина (Кръстев, 1999). 

Витошкият плутон има централно-магматична структура, представена от вулкански и 

инструзивни скали (Желев, 1999). Първите са представени от андезитобазалтови лави и 

туфи. Интрузивните скали са представени от габро, сиенити, монцонити и аплитови 

граносиенити. Планината представлява морфоструктура с надморска височина от 800 до 

2290 м. 

Образуването на планината протича през три етапа – ранен тектономагматичен, късен 

тектономагматичен и постмагматичен. Всеки един от тези етапи е различен на четири 

разновъзрастни комплекса: вулкански, субвулкански, интрузивен и постинтрузивен 

(Желев, 1999). 

Ранния тектономагматичен етап (Желев, 1999) започва в началото на Сенона в 

резултат от разтягащи напрежения с посока СИ-ЮЗ и започва бързо потъване и поява на 

Софийския вулканогенен трог. В резултат на което се образува мергелна задруга 

(Конинас), разположена върху фелдшпатови пясъчници с туронска възраст. В резултат на 

тези разтягащи напрежения се разкъсва земната кора, в резултат на което се образува 

магмен диапир, свързан с Маришката разломна зона. На пресичането й с напречни 

разломи от Етрополския линеамент (Железнишки разлом), се създава тектонски възел с 

максимална проницаемост, който се оформя като извеждащ канал на Витошкия плутон и 

със зараждането на който започва развитието на Витошката централно-магматична 

структура.  

Късният тектономагматичен етап започва в резултат на известно консолидиране на 

района, издигане и денудиране на част от продуктите на Витошкия плутон. По време на 

този етап се активизират рифтогенните процеси и мобилизират по-дълбоките части на 

литосферата. Формира се магмено огнище, в което се извършва фракциониране на алкална 

оливин-базалтова магма.  

През последният (постмагматичен) етап Витошката централно-магматична структура 

се оформя като морфоструктура. През този етап протича регионално издигане, с 

диференцирани движения, засягащи периферните части на района, водещи до образуване 

на няколко грабена с различна възраст (Желев, 1999).  

 
Най-подробна геоложка характеристика на планината е описана в Геоложката карта на 

България в мащаб 1:100 000 в картен лист Перник от Загорчев и Маринова през 1991 г. и в 
обяснителната записка към него от Загорчев и сътрудници през 1995 година. От тази карта 
се вижда (приложение 1 и фиг.1), че районът на Витоша и нейната периферия 
представлява пъстра геолого-тектонска мозайка. Тя се състои от четири групи скални 
комплекси: 

o Първата група включва допалеозойски високо метаморфни скали (гнайси, 
мигматити), вендски и старопалеозойски ниско метаморфни (филити, 
метадиабази, амфиболови шисти) и магмени скали (диорити, гранодиорити и 
габродиорити), горнопалеозойски и долнотриаски конгломерати, пясъчници, 
алевролити и аргилити, средно-горнотриаски варовици, доломити и аргилити, 
разнообразни юрски варовици, горноюрски конгломерати, пясъчници, аргилити и 
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алевролити, горнокредни (туронски) пясъчници, мергели и варовици. В тези 
литоложки разнообразни и различно деформирани скали се е оформила магмената 
камера на Витошкия плутон в края на горнокредния период (сенонския век). 
Въпросните комплекси служат за подложка на повърхностните сенонски 
вулканогенни и вулканогенно-седиментни скали в района. 

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

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

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

 

Фиг. 1. Карта на скалния фундамент. Картата е представена и в мащаб 1:100 000. 
 
- Метаморфити 

Метаморфитите имат широко разпространение в най-южните части на територията на 
парк “Витоша”, северно от Добри дол и по склоновете на Зло дере, както и на малка площ 
югозападно от с. Железница, в горната част на Брезовички дол. Представени са от 
биотитови, двуслюдени и мусковитови гнайси с различно проявена мигматизация и 
гранитизация. Характерно за тях е неравномерното, на места обилно присъствие на тънки 
пегматоидни жили. В резултат на мигматизацията и разпределението на жилния материал 
се различават ивичести, очни и очно-порфиробластични мигматити. В по-високите нива на 
метаморфния разрез се наблюдават тънки пластове и лещи от амфиболити, които в 
хоризонтално направление бързо изклинват или прехождат в дребнозърнести амфибол - 
биотитови гнайси. 
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Като цяло контактните промени в рамката на Витошкия плутон са слаби. В 

югоизточната част на областта те до голяма степен се преливат с тези от съседния Плански 

плутон и неговите апофизи. Промените включват почти всички преходи от пироксен - 

хорнфелзовия до амфиболитовия и зеленошистния фациес, а също така и прояви на 

протилитизация. Ясни контактни промени на вместващите скали се наблюдават на редица 

места: в горните отдели на Струмската долина над с. Чуйпетлово, където в непосредствен 

допир с монцонитите се разкриват кордиеритови хорнфелзи (производни на песъчливо-

глинестите туронски седименти); на запад от с. Железница, в местността Казана, където 

същият тип шисти са превърнати в полукристалинни тъмни скали с епидотови “ядки”. 

 
- Диабаз - филитоиден комплекс (ДФК) 

Комплексът се разкрива в източните склонове на Витоша (западно и северозападно от с. 
Железница), в района на с. Ярлово (на север, североизток и югозапад от него), както и в 
най-югозападните части на парк “Витоша” североизточно от с. Клисурата. Този комплекс 
се разглежда като аналог на нискостепенните метаморфити от метабазитовата асоциация в 
Югозападна България - като Фролошка метаморфна група. 

Представен е от метадиабази, метагабра и зелени амфиболови шисти, метаморфозирани 
във зеленошистен фациес. Това са плътни, синьозелени до чернозелени скали с повече или 
по - малко шистозна текстура. Разполагат се трансгресивно и дискордантно върху 
високостепенните метаморфити. Те са регионално метаморфозирани в зеленошистен 
фациес. Старопалеозойската им възраст е определена въз основа на това, че те са покрити 
от пермо - триаски и мезозойски седименти. 

В някои участъци (напр. западно и северозападно от с. Железница) зеленошистените 

метабазити се покриват от полимиктови конгломерати и пясъчници с вероятна стефан - 

пермска възраст. 

 
- Горнокарбондски конгломерати, пясъчници 

Разкриват се на запад от с. Железница (северно от Селска река), както и по склоновете 
на р. Палакария, северно от с. Ярлово. 

В седиментния разрез се редуват пясъчници, алевролити и аргилити, засегнати в 
различна степен от регионалният метаморфизъм. Най-често в основата на разреза се 
разпологат метаморфозирани конгломерати. По произход късовете от конгломератите 
показват голямо разнообразие, като преобладаващи са гнайсовите и диабазовите, напълно 
аналогични на описаните по-горе скали. Спойката на конгломератите е сивочерна, 
глинесто- песъчлива, нашистени. 

Метаморфозираните пясъчници, песъчливите алевролити и алевролитови аргилити 
алтернират с конгломератите и постепенно се налагат в горната част на разреза. По състав 
са аркозни и полимиктови. Горнокарбонските метаморфозирани седименти са процепени 
от кварцови жили с малка дебелина, разположени паралелно или секущо на фолиацията. 

 
- Пермски седименти 

Седиментите на перма в областта на Витоша се разкриват под формата на малко петно 
на около 4 км източно от с. Боснек, в ядката на т. нар. Петруска антиклинала. Подложката 
на тези седименти не се разкрива на територията на парка. Нагоре в разреза постепенно те 
преминават в пясъчниците на бундзендщайна, които ги покриват трнсгресивно и 
дискордантно. Най-добри разкрития на перма се наблюдават в Рибни дол и на юг от с. 
Боснек при Шаркова махала, където седиментите са представени от алевролити, сред 
които в подчинено количество се срещат пясъчници и варовити аргилити. 

Поради липса на фосили в тези седименти, възрастта им се определя като пермска. В 
съседство с диоритите под вр.’’Големи рид” пермските седименти са контактно променени 
в кордиерит - андалузитови хорнефелзи. 
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- Триаски седименти 
Запазени са в югозападните и южни части на Витоша, в т. нар. Задвитошката област . 

Представени са от континентални и относително плиткоморски утайки (конгломерати, 
пясъчници, разнообразни варовици и доломити, карбонатни брекчи, пъстроцветни 
алевролити и др.). Залягат върху пъстра подложка от високостепенни метаморфити, 
гранитоиди, анхиметаморфни и раннопалеозойски отложения. 

Сравнително най - пълен е разреза на долнотриаските седименти по поречието на р. 
Струма - на изток от с. Боснек. Представени са главно от пъстри пясъчници с неиздържани 
прослойки и лещи от конгломерати. Анизът се разкрива на изток от с. Боснек и през р. 
Струма продължава на север по десния склон на долината на реката. На север от с. Боснек 
той се разкрива по дола, а на запад достига яз. Студена. Между язовира и южно от с. 
Чуйпетлово от север анизките седименти възсядат юрски и сенонски скали по т. нар. 
Задвитошки възсед. По поречието на р. Струма на изток, север и югозапад от с. Боснек, 
анизът е представен изключително от доломити, като разреза завършва с тъмни варовици. 
Характерни отложения за ладина са тъмните аргилити, чиято възраст е фаунистично 
доказана. Те се разкриват на изток от с. Боснек. Нагоре в разреза (на север от селото) 
аргилитите постепенно преминават във варовици. Отложенията на карн - нора (горен 
триас) се представят в основата си от доломити и завършват с варовици. 

Най-общо в триаския разрез пъстроцветните пясъчници на долния триас се покриват 
нормално от варовиците, мергелите и доломитите на средния и горен триас (анизи ладин). 
Триаските отложения от областта на Витоша се разделят на: 

Долен Теригенен комплекс 
Изграден е от ръждивочервени и белезникави пясъчниции, песъчливи аргилити и 

алевролити. По-рядко в разреза се срещат полигенни дребнокъсови конгломерати и 
гравелити. Варовито вещество се появява само в спойката на алевролитите, които се 
разкриват в по - горните части на разреза, непосредствено под отгорележащият карбонатен 
комплекс. Наличието на варовита компонента говори за постепенно налагане на морски 
режим на седиментация в триаския басейн. 

Скалите на този комплекс се разкриват в горното течение на двата склона на р. Струма, 
южно от с. Чуйпетлово, изграждат Големия рид и височината Петрус, билото между 
Ясичкова бара и р. Палакария, височината Чукара и през долината на р. Палакария. 
Теригенният комплекс се разполага несъгласно върху пермските седименти. Покрива се 
нормално, с бърз литоложки преход от карбонатният комплекс. 

Горен Карбонатен комплекс 
В нормалния му разрез върху сиви, тънкослойни варовици, са отложени тъмни, 

червеникави варовици. Над тях следват тънкослойни мергели, над които лежат сиви 
доломитни варовици. 

Този комплекс се разкрива като непрекъсната ивица между яз. Студена и Меча могила 
(югозападно от с.Чуйпетлово). На изток от с. Боснек той се разкрива по двата бряга на р. 
Струма, а на север достига м. “Живата вода”. 

Дебелината на карбонатния комплекс е над 350м., а възрастта му - средно и късно 
триаска. 

Триаските варовици и доломити, които са силно разломени и окарстени изграждат 
Боснешкия карст. Среднотриаските отложения в района на с. Боснек са подобни на тези от 
планината Голо Бърдо, за които Стефанов определя средно триаска възраст. Предвид това 
и поради оскъдната фауна в областта на Витоша, седиментите на карбонатния комплекс 
по аналогия се приемат за среднотриаски. 

- Юрски отложения 
Юрските отложения се разкриват по дола западно от Марошки кошари и около пътя, 

южно от с. Чуйпетлово към с. Ярлово (в долината на р. Струма). Запазени са и на запад от 
м. “Живата вода” под формата на тясна, бързо изклинваща ивица. Разкриват се във вид на 
фрагментирана сравнително тясна ивица, под надхлъзнатите върху тях варовици и 
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доломити на средния триас. Същевременно юрските седименти, заедно с алохтонните 
карбонатни седименти на триаса, се покриват несъгласно от горнокредните седименти и 
вулканити. 

В разреза на юрата, отложени ята са представени от плитководни до умерено 

дълбоководни морски утайки от епиконтинентален тип. На повърхността се разкриват 

аргилити, алевролити, варовити пясъчници, по- рядко тъмни варовици или конгломерати, 

във флишка алтернация. 
- Горнокреден седиментен комплекс 

Горнокредните седименти се разполагат трансгресивно върху скалите на 
домезозойската подложка или триаските и юрските седименти. 

В основата на разреза залягат кварцитизовани фелдшпатови пясъчници, конгломерати и 
алевролити с дебелина около 50 - 60ш. Нагоре следват тъмни аргилити, пясъчници и 
мергели, а над тях - алтернация от дребнозърнести (богати на слюда) пясъчници, 
алевролити, мергели и глинести варовици с прослойки от андезитови туфи. 

В областта на с. Железница и с. Ярлово седиментите са засегнати от метаморфни 
изменения, свързани с контактното въздействие на Планския плутон. 

В източните склонове на Витоша - в района на с. Бистрица и с.Железница върху скалите 
от докъснокредната подложка и горнокредните седименти и магматити, се разполагат 
континентални неогенски и кватернерни глинесто-теригенни отложения. 

Дебелината на горнокредния седиментен комплекс е около 200 м. 
Седиментите, които се разкриват във високите части на Струмската долина са силно 

засегнати от контактните промени около Витошкия плутон. Те са метаморфозирани до 

кордиеритови хорнфелзи, кордиерит - биотитови парагнайси и параамфиболити, като са 

силно импрегнирани с пирит, който е твърде изобилен и в съседните биотитови андезити. 

В областта на Витоша сравнително широко разпространение имат и сенонските 

материали. Главно по литоложки белези авторите поделят сенона на четири 

литостратиграфски хоризонта: седиментогенен, вулканогенно - седиментогенен, 

вулканогенен и вулканогенно - седиментогенен с пирокластити. В разреза на тези скали 

участват мергели, глинести варовици, варовици, аргилити, туфи, туфити и туфобрекчи. 

- Горнокредни магмени скали (вулканогенно-седиментен и интрущвен комплекс) 

Най-високо издигнатите централни части на Витоша (вр. Резньовете, Скопарника, 

Черни връх, Селимица, Острица, Черната скала и др.), както и голяма част от западните й 

склонове са изградени от горнокредни интрузивни скали (Витошки плутон). Внедрени са 

сред горнокредните вулканеки, субвулкански и вулканогенно-седиментни скали, които се 

разкриват по североизточните, източните и южните склонове на планината, като оформят 

огромна “подкова”, отворена на запад-северозапад. Само в южния склон на Витоша (в 

горното течение на р. Струма) плутонът граничи с контактно променени туронски 

седименти. На северозапад плутонът Се припокрива транстресивно от терциерните 

седименти на Пернишкия грабен. 

Витошкия плутон се характеризира като сложна средноголяма пукна I инна интрузия, 

състояща се от четири последователни наставки (габрова, монцонитова, левкосиенитова и 

жилна), клиновидно вложени една в друга с посока SE - NW. Всяка от тях се съпровожда 

от съответни аплитови и пегматитови образувания. 

Сред горнокредните вулканити в източната половина на Витоша са описани “покровни, 

жилни андезити, хидротермално променени и пиритизирани андезити и кварцдиорити”, 

андезито - базалти, трахианде нп и. дацити и риодацити. Габровата и част от 

монцонитовата наставки на плутона. Показват значително разнообразие както по 

минерален състав така и по структурни особености. Голяма част от вулканитите са 

засегнати от неравномерно проявени метасоматични процеси, които се изразяват във 

фелдшпатизация, биотитизация и др. Широкото участие на пирокластитите показва, че 

преобладаващата част от ерупциите са имали експлозивен характер, без да Се подценява 
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ролята на пукнатинните изливи. Андезитовите базалти южно от вр, Скопарника са 

претърпели интензивна контакта промяна, в следствие на което скалата е силно 

прекристализирала и хорнфелзована. 

На територията на парк Витоша се разкриват още няколко плутонични тела: северно от 

с. Чуйпетлово сред горнокредните вулканити; северно от с. Ярлово в долината на р. 

Палакария сред карбонски седименти, както в областта на м. Ярема по долините на реките 

Ярловска и Бялата вода. 

Горнокредния вулканизъм в областта се поделя на 3 фази. в съответствие с нормалния 

ход на диференциация на магмата По време на първата се образуват базалтоидни андезити 

до андезитобазалти с голямо количество пирокластичен материал. В областта на Витоша, 

тези скали се разкриват по течението на р. Матница южно от с. Кладница, а също и на юг 

от вр. Копитото като тясна ивица с дължина около 3,5 км. През втората фаза се образуват 

послойни пироксенови. пироксен - амфиболови и амфиболови андезити и пирокластити, 

които изграждат четвъртата задруга на сенона. Разкриват се около Копитото на юг от кв. 

Княжево, по течението на Владайска река. Послойни тела с изток-западна посока се 

описват и на юг от с. Кладница по р. Жедна. Активната вулкан ска дейност завършва с 

образуването на секущи андезитови и трахиандезитови тела, които се разкриват по 

високите части на релефа с най-разнообразна форма и големина. Най-късна проява на 

вулканската дейност са няколко дайки с дацитов състав. Те проценват пирокластитите от 

четвъртата задруга и андезитите от третата фаза. 

- "Наложени" (посттектонски) скални комплекси 

Към тази група скали трябва да се отнесат палеогенските (горноеоценски и 

олигоценски) и неогенските (миоценски и плиоценски) седименти, отложени в отделни 

(линейно удължени или изометрични) басейни, формирани след главното 

структурообразуване в Средногорската област. 

- Палеоген 

Територията на парк Витоша обхваща част от олигоценските и плиоценски седименти 

от периферията на Пернишкия палеогенски басейн. Локализирани са в западните и 

северозападните части на областта (схема N 5). Седиментният разрез се поделя на 5 

хоризонта, два от които се разкриват по западните и северозападни склонове на Витоша: 

- основен - разкрива ее на широки площи, като на изток се вдава заливообразно към вр. 

Копитото, като достига самият връх. Хоризонтът бе разполага върху пъстра подложка от 

среднотриаски и сенонски скали. Тези най-долни нива от палеогенския разрез са 

представени от конгломерати, брекчоконгломерати и пясъчници; 

- моласоиден хоризонт - представен е от незакономерно редуване на алевролити и 

аргилити, алтерниращи с пясъчници и конгломерати. Разкриват се на малки площи в 

западните части на парка Витоша (на SW от с. Кладница и на NE от яз. Студена). 

- Неоген 

Миоценските седименти имат огрничено разпространение на територията на парка. 

Представени са предимно от езерни отложения, залягащи несъгласно върху скалите от 

докъснокредната подложка и горнокредните седименти и магматити. Тези утайки изпълват 

отделни разломно предопределени понижения (Железнишко - Бистришкото понижение, 

както и понижението между р« Мартинова и р. Клисурска на ЮИ от с. Боснек). Почти 

навсякъде в разреза на тези седименти се наблюдава алтернация между глинесто - 

песъчливи утайки и грубообломъчни валуни и конгломерати. Тази рязка промяна 

предполага наличието на интензивна седиментация с периоди на спокойно отлагане. С 

приближаване подножието на Витоша се увеличава размерът на едрите валуни. 

Кватернерните седименти на територията на парк “Витоша” изпълват наложените 

понижения в североизточното подножие на склоновете на планината (в района на с. 
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Княжево, Боящ, Драгалевци и Симеоново)* в отделни понижения очертавщи се в 

Задвитошката област, както и на места във високите части на планината. Въз основа на 

стратиграфски, палеогеографски и геоморфоложки белези кватернерните наслаги биха 

могли да се определят като плейстоценски и холоценски. Към плейстоцена се отнасят 

алувиалните наслаги на високите речни тераси, старите наносни конуси (пролувий), 

глациалните и периглациални образувания, а към холоцена - алувиалните наслаги на 

първата надзаливна тераса, заливните тераси, легловия алувий и младите наносни конуси. 

Елувиалната покривка е развита там, където денудацията почти е отсъствала. 

Дебелината и характерът й са в тясна зависимост от климатичните и литоложки 

особености на областта. Напр. в билните части на Витоша е развит едроблококвият 

елувий, изграден върху монцонити и андезити. Размерът на късове е до 1 - 2т. Обикновено 

андезитовите късове са силно ръбати, докато тези в монцонита показват сферично 

изветряне, Този блокаж не е претърпял транспорт и на места оформя т. нар. “каменни 

полета” (около вр. Купена, Черни връх, между Ушите и Камен дел, около Скопарника и 

др.). 

Колувиалните образувания са представени от сипеи, “каменни потоци” и “каменни 

реки”, образувани под влияние на мразовото изветряне и стръмните наклони. Колувият 

покрива големи площи около Бистришкия купен, под вр. Камен дел, вр. Купена, около 

Сухото езеро и др. 

Глациалните образувания са свързани с ледниковата дейност. Моренни материали 

намираме в циркуса Казана, в началото на Селската река, в горната част на р. Струма, при 

Сухото езеро, в горната част на Владайска река и Боянска река, южно от вр. Селимица, 

Златните мостове и др. 

Делувиалните наслаги са развити във Витошките подножия. Образувани са в резултат 

на площно свличане на изветрителните продукти от коренни скали, изграждащи горните 

части на склоновете. 

Пролувиалните образувания са наносните конуси, отложени от временните потоци, 

спускащи се от Витоша. По-значително развитие има пролувият в североизточното 

подножие на Витоша между Бояна, Драгалевци и Симеоново. Различават се конуси от 

няколко генерации. 

На много места в района се установяват още алувиални наслаги, локализирани главно в 

долината на р. Струма и отчасти в долините на нейните притоци, а също и в леглата на 

другите по-големи реки. 

 
По-голямата част от кариерите, намиращи се на Витоша са разположени в 

северозападните и западните склонове на планината. В зависимост от добиваните по време 

на експлатация те могат да се представят по следният начин (Борисов, 1957): 

 Кариери в грабро и монцонити: "Юрушки мост". 

 Кариери в монцонити: "Липата", "Първи май" и "Пладнище". 

 Кариери в сиено-монцонити: "Бъзговец". 

 Кариери в кварцови сиено-диорити (адамелинити): "Вуча падина", "Комуна", 

"Каменоделец", "Република", "Пролетарий", "Змиярника", "Плочите" и "Крив камък". 

На цвят кариерните материали на Витоша са сиви, сиворозови до тъмносиви скали. 

Всички притежават масивна зърнеста структура, от дребно до средно зърнести (0,3 до 0,9 

мм). По минерален състав в кариерите пробладава монцонитовия тип скали. Всички са 

изградени от едни и същи минерални видове, като се различават само в техните 

количествени взаимоотношения. Тези сновни минерали са: калиев федшпат, плагиоклаз, 

пироксен, амфибол, кварц и акцесорни минерали. 
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От скалите в тези кариери са били изработвани павета и бордюри за облицовка и 

пътища. Монцонитите и сиенитите са изградени от минералите ортоклаз, плагиоклаз, 

както и от малко пироксен (авгит), амфибол и биотит. Като при сиенитите се набюдава 

преобладаване на алкален плагиоклаз. 

 

Сред ювелирните минерали на Витоша преобладават разновидностите от групата на 

кварца, в  това число влизат: планинският кристал, опушен кварц, цитрин, морион, черен 

непрозрачен кварц и аметист. Те се срещат в пегматоидни образувания. От групата на 

кварца се срещат още - ахати, халцедонови прожилки и ясписоиди. От Витоша е известен 

и хиалитов тип (прозрачен безцветен) опал, който е аморфен минерал. 

Сред монцонитовите скали на Витоша се срещат пегматитови и аплитови шлири и 

жили, които са широко разпространени в западните части на планината. В пегматитовите 

жили могат да се намерят разнообразни кристали на минералите от групата на 

фелдшпатите, например калиев фелдшпат (ортоклаз) и натриев плагиоклаз (албит). 

Намират се заедно с  турмалин, титанит и амфибол. В същите образувания се срещат по-

големи кристали на други скалообразуващи минерали като дългопризматичен амфибол и 

авгит, както и люспи на черната слюда – биотит. Намирани са още други силикатни 

минерали като зелен епидот (често с радиално-лъчести агрегати), аксинит, апофилит, 

пренит, ломонтит, стилбит, хейландит и хабазит. Последен, след зеолитовите минерали 

изкристализира калцитът. 

Турмалинът се среща във вид на късопризматични до дългопризматични кристали с 

неправилно триъгълно сечение, както и иглести кристали, изграждащи понякога радиално-

лъчести агрегати, обозначавани като „турмалинови слънца”. 

В пегматитовите жили и лещи се образуват титанитови кристали. Те са силикатни 

минерали с червенокафяв до кафяв цвят и притежават пликовиден облик.  

Апатитът е фосфатен минерал, който освен като акцесорен минерал се среща и във вид 

на късопризматични до дългопризматични хексагонални бледожълтозелени до 

жълтокафяви кристали с размери до десетина сантиметра в пегматитите. 

 В пегматитовите жили се срещат - апатит, калиев фелдшпат, албит, амфибол, титанит, 

кварц, турмалин, магнетит, епидот, молибденит, халкопирит, десмин, хейландит, 

хабазит, апофилит, хематит, санидин и ахат. 

 По Стената на Алеко могат да бъдат намерени редиалнолъчести турмалини. Също 

много добри образци турмалин могат да бъдат намерени и в местността Офелиите. 

 Над село Владая и в жилите в местността Бялата кория - иглести кристали турмалин, 

много често заедно с кварц и калцит. Около селото се намират и аметист, ахат, 

апофилит, анатаз, брукит, епидот, ортоклаз, пренит, титанит, турмалин, хабазит. 

 В пегматитевите жили над село Мърчаево има аметист и сив кварц. В обхвата до село 

рударци  в пегматитите се намира опушен кварц, аметисти, турмалин. 

 Около селата Рударци и Кладница се среща брукит. 

 В околностите на селата Железница и Ярлово, в пироконтактните зони на интрузивни с 

карбонатни скали има гросулар с размери до 2 см. 

Ив. Пеев (1997) описва в публикацията си "Златоносните разсипи около Витоша" ясните 

следи от златодобивната дейност в полите на планина Витоша: "Няма долина на река, 

извираща от склоновете на Витоша, която да не е била обект на търсене и експлотация 

на разсипно злато. Останки от купища чакъли от преработени (промити) наноси се 

редят покрай речните корита. Големи грамади натрупани материали лежат по старите 

(високи) речни тераси.". 

Освен злато и желязо на Витоша е установена и самородна мед. Тя се среща в 

епидотови ядки, които при по-късни детайлни изследвания се оказаха изградени от 
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минералите кварц, пренит и епидот. Рудни полиметални минерализации са описани  

редица железооксидни и сулфидни орудявания, включващи минералите хематит, магнетит, 

пирит, халкопирит, галенит и сфалерит, както и с вторични минерали като железни 

хидрооксиди и медните карбонати малахит и азурит. В пегматит е намерен редкият за 

такава генетична среда сулфиден минерал тенантит. 

 
От таблицата за наклоните на терена в ПП Витоша (Фиг. 2, Табл. 1) се вижда, че най-

голямо участие в общата площ на парка заемат териториите с наклон между 20 - 30° (28,1 

%), следвани от тези с наклон между 10 - 15° (23,3%) и 15 - 20° (21,9 %). Стръмните 

витошки склонове заемат над 70 % от площта на парка. Те подчертават куполообразното 

тяло на планината и рязко я открояват от ограждащите я котловини – Пернишка, Софийска 

и Самоковска. Oсите с ниски и високи стойности на средния наклон имат север-

северозападна – юг-югоизточна ориентираност. Най-голям наклон има източният склон на 

Витоша (16°), а най-малък – Петруският дял (10°) (Петров, 1966). 

 

Наклон на терена в градуси Площи (ха) % от общата площ 

0-5 1593,8274 5,8 

5-10 4131,5358 15,2 

10-15 6346,0135 23,3 

15-20 5953,3129 21,9 

20-30 7669,9951 28,1 

над 30 1553,811 5,7 

Общо 27265,6989 100 

Таблица 1. Площна и процентна статистика на наклоните 

Интерпретацията на данните от таблицата позволяват да се направят следните изводи: 

 Минималните стойности на наклоните (0° - 5°) заемат едва 5,8 % от площта на парка. 

Те се покриват с денудационните заравнености, части от склоновите стъпала и някои 

привододелни пространства. Значително голяма площ с минимални наклони заема 

билната денудационна заравненост, която личи най-добре над 2100 м надморска 

височина. Над нея се издигат най-високите върхове на Витоша - Черни връх, 

Резньовете, Скопарник и Карачаир по централното било, Сиврикая и Сива грамада на 

юг, както и Селимица и Самара на северозапад. Минимални стойности на склоновите 

наклони са характерни и за платовидното било на Витоша, върху което са развити 

торфища с различна мощност. Разположено е над 1800 м надморска височина и личи 

около върховете Вуйчинов рид, Белчева могила, Голям Купен и др. Части от 

склоновото стъпало на височина 1500 м също се маркират от минимални склонови 

наклони. Могат да се проследят около върховете Меча могила, Асланов рид, Драгоин 

камък, Кръста и др. Малки участъци с минимални наклони заемат и привододелните 

пространства между реките в югозападната част на Витоша. 

 Склоновите наклони със стойности от 5° до 10° заемат сравнително по-голяма площ от 

парка – 15,2 %. Разположени са около денудационните заравнености и очертават слабо 

издигнатите витошки върхове, както и прехода към стръмните витошки склонове. Най-

големи площи заемат в централната част на планината около главното било, по-малки 

площи - в южната и югозападната част. В западната и в югоизточната част на ПП 
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Витоша фиксират долната пречупка на склона и прехода към подножието на 

планината. Именно там се формират делувиално-пролувиални шлейфове. 

 Наклоните на склона със стойности от 10° до 15° заемат сравнително голяма част от 

територията на парка – 23,3 %. Разположени са около горната пречупка на склона. 

Бележат прехода от билото на планината към стръмните витошки склонове. Заемат 

ограничени площи и в горната част на долинните склонове на някои реки. За тях е 

характерен плоскостният смив. 
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Фиг. 2. Карта на наклоните в М 1:100 000 
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 Стръмните склонове със стойности на наклоните от 15° до 20° заемат 21,9 % от 

площта на парка. Те са типични за куполообразните планини като Витоша. Заемат горната 

част на склона и покриват по-големи площи в западната част на планината. Това са активни, 

стръмни склонове, свързани с интензивни ерозионни и денудационни процеси. 

 Много стръмните склонове, със стойности от 20° до 30°, заемат най-голяма площ от 

територията на парка – 28,1 %. Те подчертават двата типа разломни системи в планината – 

концентрична и радиална. Концентричните разседи са особено добре развити в 

североизточния, източния и югоизточния витошки склон. С радиалните разломи е свързана 

речната мрежа на планината – от радиално центробежен тип. За тези стръмни склонове са 

характерни активни гравитационни процеси (сипеи, срутища, каменопади, свлачища). Една 

такава ос с високи стойности на наклона се очертава по линията Копитото – Камен дял – 

изворната част на Дълбоката река и Стара река в северния и североизточния склон на 

Витоша. Големият наклон по тази ос е причина за съвременното интензивно развитие на 

денудационните процеси, при наличието на сипеи, срутища и др. 

 Склоновете с наклон над 30° заемат ограничени площи от парка – едва 5,7 %. 

Максимални стойности на наклона се наблюдават около Резньовете, като по източния склон 

на в. Голям Резен е измерен най-големият локален склонов наклон – 59,9°. Такива големи 

наклони се обясняват с разкрита разломна повърхност в планинския релеф. Подобно е 

положението около върховете Черната скала, Петрус и др. Максимални стойности на 

склоновия наклон се наблюдават и по разломно обусловената радиална речна мрежа. Такъв е 

случаят с долината на р. Струма северно от с. Чупетлово. Големият склонов наклон показва, 

че долината в тази част съвпада с началото на радиален разлом, развит под високата 

денудационна заравненост. Такива големи наклони има и по долинните склонове на реките в 

южната, източната и североизточната част на планината - Палакария, Селската 

(Железнишка), Старата, Янчовска, Драгалевска и Боянска (около водопадите). Западните 

склонове на Витоша са по-полегати и такива наклони се срещат само в отделни участъци от 

долините на реките Владайска, Рударщица и Кладнишка. 

 

Експозицията е важен показател, който влияе върху облика на релефа и хода на 

морфогенетичните процеси. За територията на ПП Витоша тя е показана в табл. 2 и Фиг.3. 

Експозиция 

(изложение) 
Площи 

(ха) 

Общо площи по 

оценка (ха) 

% от общата 

площ 

Общо в % по 

оценка 
Посоки Оценка 

N 

Сенчесто 

2951,7965 

13048,5506 

10,8 

47,9 
NE 3442,0893 12,6 

NW 3690,137 13,5 

E 2964,5278 10,9 

SE 

Припечно 

2639,5019 

13474,81 

9,7 

49,4 
SW 3931,5875 14,4 

W 3944,6356 14,5 

S 2959,0888 10,9 

Неподе

лени 

Водни 

обекти и 

равнини 

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

Всичко 27265,6989 100 100 

Таблица 2. Площна и процентна статистика на изложението 
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Фиг. 3. Карта на изложението на релефа в М 1:100 000 
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 Анализът показва, че разпределението на териториите със северна и южна 

експозиция е абсолютно равномерно (с разлика само от 1,5 % в полза на районите с 

припечено изложение). Равномерното разпределение на териториите със сенчесто и 

припечено изложение е нещо типично за куполообразната форма на Витоша. Най-голяма е 

величината на площите от парка със западно и югозападно изложение (14,5 и 14,4 %), а най-

малка – на тези с югоизточно изложение (9,7 %). 

 

Отличителна черта на релефа на Витоша е куполовидната и форма, слабото разчленение, 

стръмните склонове и платовидното било със слабо издигнати над него върхове. 

Най-високата точка на ПП Витоша е Черни връх – 2290 м, а най-ниската се намира в 

северната част на парка – при Княжево – 707 м. Денивелацията на цялата площ на парка 

възлиза на 1583 м. Разпределението по хипсометрични пояси, както и процентното им 

участие спрямо общата площ на парка е показано в Таблица 3, Фиг. 4, Фиг. 5 и приложение 

2. 

 

Надморска височина 

(хипсометрични пояси - метри) 
Площи (ха) % от общата площ 

До 1200 9184,263 33,7 

1200 – 1900 15389,259 56,4 

Над 1900 2692,2112 9,9 

Общо 27265,6989 100 

Таблица 3. Площна и процентна статистика в зависимост надморските височини 

 

Картата с топографския модел на релефа е създадена и в мащаб 1:100 000. 

От данните в таблицата се вижда, че повече от половината от територията на парка (56,4 

%) е разположена в хипсометричния пояс от 1200 до 1900 м. Втори по площ е 

хипсометричния пояс до 1200 м, който заема 33,7 % от територията на парка. Най-малка 

площ от територията на парка заемат земите над 1900 м надморска височина – едва 9,9 %. 

От данните се вижда, че Витоша се отнася към групата на високите планини. Средната 

надморска височина на парка е 1498,5 м. Сравнително голямата средна надморска височина 

на парка може да се обясни с монолитната геоструктура на планината, липсата на 

глациална дейност и слабата речна ерозия, както и с големите абсолютни височини на 

основите на планинските склонове. 

Високопланинският релеф на парка, в съчетание с геоложкия строеж обуславят и 

спецификата на съвременните морфодинамични процеси, протичащи на негова територия – 

наличие на каменни реки, каменни морета, сипеи, срутища и лавинни улеи по разседно 

обусловените и стръмни склонове, наличие на наносни конуси и делувиално-пролувиални 

шлейфове в подножието на планината и др. 

 

Показателят за степен на нарязаност на релефа има важно значение за геоморфоложкото 

развитие на планината. Най-силно е нарязан релефът в източния склон на Витоша при 

средна надморска височина 1565 м и среден наклон 16°, а най-слабо – Петруският дял при 

средна надморска височина 1110 м и среден наклон 10° (Петров, 1966). При по-голяма 

средна надморска височина и при по-голям наклон на склона, величината на степента на 

нарязаност на релефа расте. Този показател показва интензивността на съвременното 

геоморфоложко развитие на даден склон. Във Витоша по-интензивен геоморфоложки 

живот днес имат източният, североизточният, южният и северният склон. По-слаби са 

съвременните денудационно-ерозионни процеси в останалите витошки склонове. 
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Фиг. 4. Модел на релефа в М 1:100 000 
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Фиг. 5. „Карта на релефа” с отразени хоризонтали /височинно сечение 25 м. оцветено 

в зависимост от височината на поясите – нископланински (до 1200 м н. в.), 

среднопланински (1200-1900м н. в.), високопланински (1900 м н. в. и над)/ пещери и 

специфични скални образувания. Картата е представена и в мащаб 1:25 000. 
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Минималните стойности на вертикално разчленение от 150 – 200 м/км
2
 оконтуряват 

най-високата билна заравненост на височина от 2000 – 2100 м, както и част от нивото на 

височина 1800 м (Долното плато). Този показател е характерен и за отделни фрагменти от 

староплиоценските склонови стъпала на височина 1500 м, разположени около Момина 

скала, Кръста, Асланов рид, Меча могила и др. (Константинов, 1983). 

Много по-характерни са локалитетите с максимални стойности между 450 и 550 м/км
2
. 

Те съвпадат с тектонските възли, образувани при пресичането на главните с 

второстепенните разломи на морфоструктурата. Това са локалитетите под в. Копитото, под 

Камен дял, източно от Голям Резен и Казана и южно от в. Селимица. Второстепенните 

локалитети със стойности между 300 и 350 м/км
2
 съвпадат с изворните области на Куртова 

река, Гръчки дол и Крапечка клисура. Видимото съвпадение на локалитетите с 

максималните стойности и с пресечните точки на главните и второстепенните разломи, 

както и подреждането на същите максимуми в северните, североизточните и източните 

части на планината демонстрират проявата на диференцираните блоково-разломни 

движения от началото на кватернера до наши дни (Константинов, 1983). 

 

Хоризонталното разчленение на релефа бележи по-голямо разнообразие. Тук заедно с 

разнопосочните прояви на епейрогенните движения решаващо значение са оказали и 

няколкократния тангенциален натиск, блоковият строеж на плутоничното тяло и 

специфичната петрографска основа. 

В обсега между долините на р. Владайска от север и р. Палакария от юг са   

съсредоточени 11 локалитета с максимални стойности от 5 до 6,5 км/км
2
. Най-показателни 

са локалитетите, подредени в една линия между Белите брези и в. Селимица и между 

Мечата дупка и Мечата поляна в долината на р. Струма. В цялата останала част на 

планината се оформят само два локалитета от този порядък – при Комините и под в. 

Големия Резен в долината на р. Бистрица. Причината за това нееднакво групиране на 

максималните стойности на хоризонталното разчленение може да се търси единствено в 

по-старото предиспониране на ерозионната мрежа в западната част на Витоша, в 

отсъствието на андезитната мантия в същата част, както и в наличието на няколко дълбоко 

милотизирани зони в граносиенитната основа. Полученият максимален ерозионен срез в 

западната част на Витоша се доказва и от разсипните находища на злато и желязо в 

алувиалните наслаги на реките Владайска, Мътница, Кладница и др (Константинов, 1983). 

Минималните локалитети на хоризонталното разчленение със стойности от 0,5 до 1,0 

км/км
2
 много добре покриват слабо разчленените части на върховото ниво с височина 2000 

– 2100 м, нивото на платата на височина 1800 м, както и склоновите стъпала с височина 

1500 – 1550 м (Константинов, 1983). 
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1.9.2. Геоморфология на релефа 

Въпреки компактната си форма, Витоша условно се разделя на четири дяла: Северен, 

Източен, Югозападен и Северозападен (таблица 1.9.2.1, приложение 1.9.2.1). До голяма 

степен тази подялба има субективен характер, тъй като реките (особено в горните си 

поречия) не са успели да образуват дълбоко всечени долини, които да разчленят 

планината. Всички дялове започват от планинския първенец Черни връх и се простират 

към по-ниските части. За граница между отделните дялове служат реки, които са 

оформили своите долини по радиални разломни линии, образувани при сводообразното 

издигане на планината. 

Северен (Каменделски) – ограничен е между реките Владайска и Дълбока. Склоновете му 

се спускат стръмно към Софийското поле. От своя страна той се разделя на 4 части: 

Владайска – между р. Владайска и р. Планиница, Княжевска – между р. Планиница и р. 

Боянска, Драгалевска – между р. Боянска и вододела между реките Драгалевска и Шумако 

и Симеоновска – между р. Дълбока и вододела между реките Драгалевска и Шумако. Най-

високи върхове в Северния дял са: Лъвчето (2053 м), Средец (1968 м), Ушите (1906 м), 

Черната скала (1869 м), Камен дел (1862 м), Комините (1653 м), Копитото (1348 м). 

Източен (Купенски) – ограничен от Дълбока река на север и Куртова река на юг. Този дял 

се спуска стръмно към плоския и разлат масив на Плана планина. Реките текат в източна 

посока и се дренират от р. Искър. Тук са развити дълбоките долини на реките Янчовска, 

Бистришка и Железнишка. В този дял се намират едни от най-високите и известни 

върхове: вторият по височина в планината - Голям Резен (2277 м), Скопарник (2227 м), 

Карачаир (2208 м), Малък Резен (2182 м), Голям Купен (1930 м) и др. 

Югозападен (Ветренско - Боснешки) – той е най-големият по площ. Ограничен е между 

Куртова река на изток, Егуло-Палакарийската седловина на югоизток, седловината Бука 

Преслап на юг и долината на река Матница на северозапад. Най-известните върхове тук са 

Купен (2196 м), Ярловски Купен (2173 м), Сиврикая (2113 м), Сива грамада (2003 м), 

Вуйчинов рид (1876 м) и други. Реките, особено долината на Струма, дълбоко са 

разчленили този дял и са обособили разделянето му на три части: Ветренска (на изток), с 

по-високи върхове Купена (2196 м), Сива грамада (2003 м); Петруска (в средата), най-

ниска, с връх Петрус (1454 м); Боснешка (на запад), с плоско, разклонено и ниско било, с 

най-висок връх Кръста (1561 м). В тази част е разположена най-дългата пещера в България 

– Духлата и карстовият извор Живата вода. 

Северозападен (Селимишки) – ограничен е между р. Владайска на север и р. Матница на 

юг. Спуска своите стъпаловидни склонове на запад към Пернишката котловина. Най-

високи са върховете Самара (2104 м), Селимица (2041 м), Острец (1832 м) и Острица (1696 

м), Църни връх (1641 м) и др. 
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Таблица 1.9.2.1. Морфогенетична подялба на Витоша. 

 

Дял Граници Върхове Поддялове Граници 

Северен 

(Каменделски) 

Между р. 

Владайска и  

р. Дълбока 

Лъвчето (2053) 

Средец (1968) 

Ушите (1906) 

Черната скала 

(1869) 

Камен дел (1862) 

Комините (1653) 

Копитото (1348) 

Владайски Между р. 

Владайска и р. 

Планиница 

Княжевски Между р. 

Планиница и р. 

Боянска 

Драгалевски Между р. 

Боянска и 

вододела на р. 

Боянска и р. 

Шумако 

Симеоновски Между р. 

Дълбока и 

вододела на р. 

Боянска и р. 

Шумако 

Източен 

(Купенски) 

Между  

р. Дълбока и  

Р. Куртова 

Голям Резен 

(2277) 

Скопарник (2227) 

Карачаир (2208) 

Малък Резен 

(2182) 

Голям Купен 

(1930) 

Няма Няма 

Югозападен 

(Ветренско-

Боснешки) 

Между р. 

Куртова на изток, 

Егуло-Палака-

рийската 

седловина на 

югоизток, 

седловината Бука 

преслап на юг и 

р. Матница на 

северозапад 

Купен (2196) 

Ярловски Купен 

(2173) 

Сиврикая (2113) 

Сива грамада 

(2003) 

Вуйчинов рид 

(1876) 

Петрус (1454) 

Кръста (1561) 

Ветренски На изток 

Петруски В средата 

Боснешки  На запад 

Северозападен 

(Селимишки) 

Между  

р. Владайска и  

р. Матница 

Самара (2104) 

Селимица (2041) 

Острец (1832) 

Острица (1969) 

Църни връх 

(1641) 

Няма Няма 
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 Приложение 1.9.2.1. Морфогенетична подялба на Витоша. 
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Витошката планинска морфоструктура обхваща тази част от планината, която се издига 

над горната граница на подножието. Морфоструктурното тяло не съвпада напълно с 

границите на Витоша като планина. То включва само тази част от планината, в която 

преобладават положителните движения, големите наклони и денудацията. Тази граница, с 

малки изключения, съвпада с изолинията 900 м надморска височина (Канев, 

Константинов, 1976). Тя е по-ясно изразена в релефа от Бояна през Симеоново и Бистрица 

до Ярлово. Между селата Ярлово и Боснек границата е по-неясна. Прекарана е твърде 

условно по южното подножие на в. Петрус и по долината на Кропечка клисура. Западната 

граница личи ясно в релефа. Проследява се от с. Боснек през селата Кладница, Рударци, 

Мърчаево и Владая. Тя съвпада с морфоложки изразените концентрични разседи, които 

отделят планинското тяло от околните планини или котловинни дъна. Витошката 

планинската морфоструктура има куполообразна форма, с радиално развита речна мрежа и 

широко, слабо разчленено платовидно било. Долинната мрежа е развита по-плътно само в 

планинските склонове, по които са образувани тесни и дълбоки долини. Много от реките 

достигат само до 1800 м хоризонтал – ръба на платото. Много витошки реки загубват 

речните си легла в платото (Драгалевска, Симеоновска и др.). Долината на Владайска река 

от 1800 м хоризонтал до Черни връх става широка, а долинните и склонове изчезват. 

Платовидното било на Витоша образува едно неправилно тяло, очертано от изолинията 

1800 м. Удължено е в посока югоизток – северозапад, като в северозападния край е по-

широко (5,5 км), а в югоизточния - по-тясно (2,5 км). Дължината на платовидното било по 

права линия е около 9 км. Над него е разположено по-високо, върхово плато, което се 

очертава с изолиния 2100 м. По него се издигат най-високите витошки върхове - Черни 

връх, Голям Резен, Скопарник, Купена и Самарa. Всички те представляват остатъчни 

възвишения, издигнати над върховото плато. 

По склоновете на планината всички речни долини имат радиално положение, присъщо за 

куполообразните планини. Всички склонове са стръмни, с изключение на западния, който 

е стъпаловиден. Сводообразният характер на издиганията и съществуващите на места 

радиални дислокации подпомагат формирането на радиалната речна мрежа на Витоша. 

В края на сенона и началото на палеогена започва продължителното геоморфоложко 

развитие на планината. По дъното на горнокредния (сенонския) басейн се проявява 

андезитов вулканизъм. Той натоварва района на Витоша с вулканогенно-лавови и 

седиментни скали. В тях по пукнатини се внедрява Витошкия плутон, който на интервали 

нараства (наставя се) и постепенно се издига, като асимилира в себе си образуваните вече 

вулкански блокове. Сводообразното издигане на плутона е съпроводено с голямо 

тектонско напрежение. То се изразява в огъване и разсядане на мантията. В края на 

палеогена плутонът се издига чувствително, а на изток и запад от него се образуват 

Пернишкият и Ракитският палеогенен басейн. Режима на издиганията и характера на 

денудационните процеси през палеогена определят геоморфоложкото развитие на 

планината през неогена и кватернера. С внедряването на плутона е завършил 

доморфоструктурният етап от развитието на Витоша и е започнал морфоструктурният. В 
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края на кредата и началото на терциера започва смяната на силовия режим в района на 

Витоша. Движенията на земната кора от негативни стават позитивни и едва в края на 

палеогена те създават един по-висок релеф. Старомиоценската денудация разкрива 

плутоничното тяло и образува върху него първата заравнена повърхнина. В началото на 

младия миоцен Витошкият плутон се издига с около 300 – 350 м, а планационните процеси 

образуват обширна младомиоценска заравнена повърхнина. По това време Витоша е 

свързана с Плана и останалите Средногорски планини (Канев, 1976). Нейното превишение 

над тях е незначително. В края на горния миоцен и началото на плиоцена витошкият 

плутон бързо се издига. Образуваната младомиоценска повърхнина се разсяда и отделя от 

тази на Плана. 

Многократните издигания на Витоша през неогена и кватернера, както и синхронните на 

тях ускорени прояви на денудацията, са дали отражение върху морфоложкото развитие на 

планината. Етапите на относителен тектонски покой и продължително доминиране на 

денудационните процеси над ендогенните сили са обусловили нейния етажиран релеф. 

По-силното издигане на витошкия плутон, слабото повишаване на съседните планини и 

дълбоките хлътвания на околните полета са очертали контурите на Витошкия масив. Тази 

диференцираност в темпа и посоката на тектонските движения причинява образуването на 

периферните витошки разломи. Морфоложката им изразителност се потвърждава от 

праволинейните и стръмно спускащи се склонове към периферията на околните полета и 

седловинните връзки със съседните планини. 

Формирането на съвременния витошки релеф е резултат от геоложката му структура, 

режима на тектонските движения и особеностите на денудационните процеси. Витоша 

като геоструктурно тяло представлява плутон, вместен в сенонски вулканогенен комплекс. 

Плутонът се е издигнал значително в края на палеогена и най-вече в началото на 

плейстоцена (Канев, 1976). Витоша се е издигнала заедно с вулканогенния пръстен, 

разположен около нея, като на запад той се е разкъсал. При издигането си плутоничното 

тяло е било подложено на значително разломяване и денудация до такава степен, че най-

високият му връх е изграден от интрузивни скали. В периферията на Витоша и в 

подножието и са образувани концентрични разседи, по които бликат термоминерални води 

(Княжево, Железница, Рударци и др.). Витоша представлява сводообразен хорст, отделен 

от околните планини и котловинни дъна с концентрични разседи. 

Във Витошката планинска морфоструктура са развити и добре запазени всички неогенски 

заравнени повърхнини (Приложение 1.9.2.2). Етапите в геоморфоложкото развитие на 

Витоша са тясно свързани както с броя и характера на денудационните нива, така и с 

положението и фациалното състояние на корелативните наслаги. 

Първото денудационно ниво (най-високото) – е запазено по върховото било на планината. 

Личи най-добре над 2100 м височина. Над него се издигат най-високите витошки върхове. 

Повърхнината е покрита с грубоблокажен материал, получен от активното изветряне на 

монцонитите. В района на седловините по това върхово било са натрупани и грузирани 

маси, които задържат по-продължително време топящата се от снеговете вода. Върху тях 

са развити почва и растителност. Изветрителната покривка има кватернерен характер. 
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Върховото било е остатък от една най-стара заравнена повърхнина, вероятно 

старомиоценска, подмладена от активната плейстоценска денудация (Канев, 1976). 

Второто денудационно ниво изгражда платовидното било на Витоша. То се издига над 

1800 м височина. Върху него са развити торфища с различна мощност, а реките губят 

своите долини. По платовидното било се издигат уединени върхове като Камен дел, 

Ушите, Черната скала, Острец, Селимица, Сива грамада, Белчова скала, Голям Купен и 

Лъвчето. Всички те са представени като блокови грамади, издигащи се над платовидното 

било. Второто ниво може да се нарече ниво на платата. То е покрито с дебели 

изветрителни маси, представени от груз и груби блокове. На много места грузовата маса 

надминава 2 м мощност (Канев, 1976). Второто ниво на Витоша се приема за 

младомиоценско. 

Третото денудационно ниво е запазено в склоновете на планината, където образува 

склонови стъпала. Те ограждат цялото планинско тяло и личат на средна височина 1500 м. 

Това ниво може да се проследи от левия склон на Палакария, през Голям Ветрен и Лашова 

могила. По източния склон е разположено на 1500 – 1550 м и образува широки поляни, 

като поляната до Момина скала. По западния склон може да се проследи към Босачка река, 

в. Кръста, а на юг през Асланов рид до в. Петрус, както и по вододелния рид между р. 

Струма и р. Палакария от в. Голям рид на север до паралела на с. Чуйпетлово. Върху това 

ниво има изветрителни и стари пролувиални материали, силно изветрели (Канев, 1976). Те 

са примесени с глинестоподобни материали. Това са предимно грузови пясъци, глинясали 

грузови маси, вторично отложени от временно течащите потоци или различни по големина 

валуни. Песъчливите и глинестоподобните материали с валуните наподобяват 

долноплиоценските наслаги. Приема се, че това склоново стъпало е образувано през 

долния плиоцен и има понтийска възраст. 

Четвъртото денудационно ниво е силно денивелирано. То е запазено като обширно 

подножно стъпало с твърде различна височина. Може да се проследи от Княжево до 

Симеоново, където личи на 750 – 800 м, а към селата Бистрица и Железница се повишава 

до 950 – 1050 м. Между 1000 – 1100 м това ниво се разкрива около с. Ярлово и с. 

Ковачевци, а в западното подножие е разположено на около 900 – 950 м – в района на 

селата Кладница, Рударци, Мърчаево и Владая. На много места нивото е седиментационно. 

Около Ярлово то е покрито с плиоценски седименти, а по западното подножие – с 

палеогенски седименти. Източното и северното подножие са покрити с мощни 

делувиално-пролувиални шлейфове. От Симеоново до Железница се простира една ивица 

моренен вал, вероятно еоплейстоценски (Канев, 1976), който е разкъсан на отделни 

ридове. Може да се приеме, че четвъртото ниво е образувано през един по-продължителен 

планационен етап, проявил се през горния плиоцен. 

Между третото и четвъртото денудационно ниво има многобройни склонови стъпала, 

които са свързани със структурно-петрографските особености на скалите, изграждащи 

планинските склонове и не се отразяват в надлъжните профили на реките. Следователно 

няма данни тези нива да бъдат привързани към определен планационен етап (Канев, 1976). 

Над четвъртото заравнено ниво склоновете на планината рязко увеличават своя наклон, а 

междудолинните ридове придобиват триъгълна форма и склонът е фацетиран. Този факт 
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дава основание да се счита, че между долния и горния плиоцен Витоша е увеличила бързо 

своята височина, а нейното подножие се е разседнало. 

От описаните морфостратиграфски нива се вижда, че всички те са приповдигнати на по-

голяма височина, в сравнение с нивата в съседните планини. Във Витоша 

младомиоценската повърхнина е с 600 м по-висока, отколкото в Плана. Това показва, че 

след образуването на младомиоценската повърхнина, Витоша се е издигнала спрямо Плана 

с 600 – 650 м. 
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Приложение 1.9.2.2. Геоморфоложка карта на Витоша. 
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Основната речна мрежа във Витоша се състои от 10 - 12 речни системи, представени от 

водосборните басейни на реките Владайска, Кладнишка, Матница, Струма, Палакария, 

Гръчка, Старата, Бистришка, Железнишка, Янчовска, Драгалевска, Боянска и Куртова. 

Речната система на Витоша е възникнала на етапи (Константинов, 1983). Тя е съобразена 

както със специфичните особености на морфоструктурата, така и с реакцията и 

поведението на съседните негативни морфоструктури. 

Важен показател, даващ възможност за сравнение и анализ на различните долинни 

системи, както и реакцията им към неотектонските промени през неогена и кватернера е 

порядъкът на долините. По правило, в райони с продължително тектонско издигане, 

нарастването на порядъка на долините върви прогресивно. Във Витоша обаче това не се 

наблюдава. Единствената река от 5-ти порядък е р. Владайска, главните долини на реките 

Струма, Матница и Палакария са от 4-ти порядък, а всички реки от р. Боянска на изток са 

от 3-ти порядък. Следователно речната мрежа във Витошката морфоструктура не е 

формирана едновременно (Константинов, 1983). В началото на миоцена единствената 

негативна морфоструктура в съседство на Витошката е била Пернишката. Наличието на 

миоценски седименти, доказани само в Пернишката котловина, както и ясно изразените 

разломи по р. Владайска и р. Струма говорят, че първичния отток се е осъществявал 

единствено в западна посока. Формирането на речно-долинната мрежа на Витоша е 

ставало в посока, обратна на движението на часовниковата стрелка, и то непосредствено 

след образуването на съответните локални ерозионни базиси на Пернишкия, 

Палакарийския и Софийския басейн. Заложението на р. Боянска е осъществено 

приблизително през холоцена (Константинов, 1983). Изворните и средните части на 

водосборите на реките Драгалевска и Железнишка бележат диференцираните 

неотектонски движения. Формирането на млада долинна мрежа по североизточните и 

югоизточните склонове на Витоша продължава и днес. 

Хидрографската мрежа на Витоша се състои от два типа долинна мрежа – асиметричен 

и симетричен. Те се контролират от тектониката. Асиметричният тип на сливане се 

образува, когато тектонските напрежения запазват своята първоначална посока. При всяка 

нова проява на дизюнктивни движения се формират нови тектонски нарушения. По 

разломите със старо заложение се запазват долините с по-стара възраст. Техният порядък 

се повишава много бързо (р. Владайска). По новите пукнатини, сключващи асиметричен 

ъгъл с по-старите, се образува асиметричен тип долинна мрежа. Симетричният тип на 

сливане се формира при нововъзникнали тектонски нарушения. Такива се наблюдават по 

талвезите на реките Янчовска, Старата, Селската (Железнишка) и Драгалевска 

(Константинов, 1983). Тези факти говорят за подмладяване на долинната мрежа на Витоша 

в източна посока. Конфигурацията на главните долини се отнася към долинна мрежа от 

блоково-радиален тип. 

Добре оформената радиална речна мрежа на Витоша в отделни участъци се явява 

тектонски предиспонирана. Това се дължи на дълбоко изразени дислокационни линии и на 

по-слабо проявени разломни структури (Георгиев, 1964). За формиране на долинната 

мрежа с радиална структура до голяма степен са помогнали геоложката основа на 

планината и сводообразният начин на нейното издигане. 
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По билото на Витоша преминава Главният вододел на Балкански полуостров – по 

линията Скопарник - Черни връх – Селимица – Острица. Той разделя Егейския от 

Черноморския водосборен басейн. Всички реки, които извират от Витоша, са притоци на 

Искър или Струма. 

Формата на долините в западния витошкия склон показва голяма зависимост от 

морфоложките особености на планинските стъпала: ареал, величина на наклона, посока на 

простиране, петрографски състав. Формата на долините е повлияна и от посоката и 

интензитета на издигането на Витошкия масив. По-големи реки, протичащи по западния 

склон на планината са Владайска, Струма, Матница, Кладнишка, Рударщица и Мърчаевски 

дол. 

Владайска река извира на около 300 м северозападно от Черни връх на 2 245 м надморска 

височина. Тече на северозапад, преминава през „Торфено бранище" и "Златните мостове" 

и се спуска по дълбока, стръмна и залесена долина към с. Владая. В селото реката завива 

на североизток и навлиза в Софийското поле. В долината на р. Владайска се е осъществила 

странична пиратерия, с насочване на новата долина на североизток към Софийската 

котловина. Вероятно пиратерията е извършена в началото на холоцена, с оживяването на 

младите разломи, фиксирали посоките на долинната мрежа по северния и североизточния 

склон на Витоша (Константинов, 1983). 

Река Струма се образува от няколко потока, извиращи от южния склон на Черни връх. 

Във витошкия склон тя образува плитка долина, а след това – под с. Чуйпетлово чрез 

Чуйпетловския пролом навлиза в Боснешката котловина, където приема своя десен приток 

– Добри дол. Развитието на Струмската долина във високия витошки склон е силно 

повлияно от степента на денивелация на нивото на Черни връх и на по-нисколежащите 

планински стъпала (Иванов, 1959). Наклонът в най-високата изворна част е много малък и 

врязването на първоначалните струмски потоци - незначително. От билото на Черни връх 

до около 1800 м височина са образувани едва оформени долини, които наподобяват делти. 

Те са развити върху дебела изветрителна покривка. До 1500 м при сливането на 

Черновръшка Струма (Върла) и Скопарнишка Струма, в стръмния склон, се образува V-

видната долина на р. Струма. Въпреки големия слонов наклон, долината не е дълбоко 

врязана. Това показва, че тя се намира в началния стадий на своето развитие, което е 

обусловено от младото издигане на склона. Между с. Чуйпетлово и яз. Студена р. Струма 

образува два пролома – Чуйпетловски и Крапецки. 

Река Матница се образува от потоците, извиращи между върховете Самара и Селимица. 

Влива се в р. Струма при язовир Студена.  

Река Кладнишка извира от в. Селимица и се влива в р. Матница при яз. Студена. В 

изворната област речната и мрежа има скаровидна форма (Иванов, 1959). Това се обяснява 

с развитието и върху денудационните повърхнини на височина 1800 и 2000 м. Под 1700 м 

долинната мрежа се стеснява, което се дължи на разседния склон в местността Стръмни 

рид. Този склон образува откос, висок около 200 м (1400 – 1600 м) над местността 

Поляните. От 1400 м до 1170 м не само басейнът, но и долината е асиметрична, с по-

стръмен ляв склон, изграден от андезит и по-полегат десен склон – от сиенит. Причината 

за тази асиметрия е тектонска и петрографска. При издигането на Витоша по тази линия се 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F
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е отделила по-силно издигащата се сиенитна маса от по-слабо издигащата се андезитна 

маса. 

Долината на р. Рударищица от изворите до нивото на 1500 м височина е съвсем плитка и 

се намира в началния стадий на своето развитие. По-надолу, между 1500 м и 1300 м 

височина, пресича разседен откос, разположен между Марков нож и Борачевица. В нивото 

на последното стъпало реката образува V-видна долина между равните повърхности на 

местностите Смедовица и Средни рид. Оттук до подножието долината е асиметрична, с 

по-полегат ляв склон. Това се дължи на по-силното му издигане към североизток. 

Долината в подножието се е развила по разседна линия, разделяща частта от подножието, 

изградена от андезит (рида Маниш – Разкръске), от частта от подножието, изградена от 

сиенит (ридовете към с. Мърчаево). Тази разседна линия представлява северозападно 

продължение на голяма разломна ивица, включваща: тектонската линия по долината на р. 

Кладнишка над 1200 м, разседът в долината на р. Матница при Стръмни рид и разседния 

склон над устието на р. Върла, приток на Струма. Разседът при с. Рударци е сравнително 

млад. Това се потвърждава от голямата денивелация на наносния конус на р. Рударщица. 

Долината на Мърчаевски дол започва в откос, разположен над нивото на последното 

планинско стъпало. Има V-видна форма, която се наблюдава приблизително до 1000 м 

височина. Между равнищата на местностите Калето и Погледец – 1090 м долината 

разрязва нивото на това стъпало. От там до с. Мърчаево долината има форма на широк 

асиметричен залив, с по-стръмен десен склон. Тази широка долина представлява стар 

залив от терциерния басейн. Доказателство за това са терциерните глини, които могат да 

се проследяват значително навътре в долината (Иванов, 1959). 

В рамките на източния склон на Витоша хидрографските артерии се оттичат към левите 

искърски притоци Егуля и Бистришка. От юг към север с добре изразен източен отток се 

редуват витошките притоци на Егуля – реките Куртова, Гугутица, Брезовичка и Селската. 

Долините на Егулската мрежа са сравнително по-къси и не започват от най-високия регион 

на склона. Особено къси са долините на реките Гугутица и Брезовичка. Техните дълбоки 

V-видни долини започват от среднопланинската поясна ивица (1500 м). Сравнително 

малкият им и непостоянен отток е затруднен в транспортирането на изобилния елувиално-

пролувиален материал. По-дълги и сравнително дълбоки са долините на реките Куртова и 

Селската. В средния и ниския пояс на витошкия склон тези реки са издълбали дълбоки 

долини със стръмни склонове. 

Река Куртова притежава добре развита долинна мрежа. Началните и води идват от 

югозападното подножие на връх Белчева скала (1831 м). Първоначално протича по 

дълбока и тясна долина с голям наклон на речното легло. След това преминава през 

широко и с добре изразен наклон долинно дъно. В ниския пояс на витошкия склон 

долината на р. Куртова се разширява значително. Върху широкото и плоско дъно се 

забелязва комплекс от пролувиално-делувиални и алувиални седименти (Георгиев, 1963). 

Делувиално-пролувиалните наслаги следят допира с подножието и изграждат високите 

периферни части на долинното дъно. В средата и в съвременното речно легло са отложени 

алувиални наноси с различна големина. 
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Реките Гугутица и Брезовичка имат малки водосбори и къси долини. Тяхното 

задълбочаване обаче в планинския склон е значително и напречните профили на долините 

имат типична V-видна форма. 

Река Железнишка (Селската) има ясно изразена запад-източна посока и симетрична 

приточна мрежа. Нейните начални притоци събират водите от подножията на върховете 

Белчева скала (1831 м), кота 2195 м и Голям Купен (1930 м). След тяхното сливане 

дълбоката и добре изразена долина на р. Железнишка притежава подчертан V-виден 

профил. В по-ниския пояс под 1300 м долинното и дъно се разширява и наклонът на 

речното легло значително намалява. Това важи най-вече за интервала 1200 – 1100 м, 

където ширината на нейното дъно надхвърля 300 м. Заедно с ролята на пресичащите се тук 

тектонски линии, разширението в значителна степен е дело на ерозията (Георгиев, 1963). 

Кръстосващите се в тази част на долината милонитизирани ивици, сложното 

взаимодействие между диференцираното издигане и проявата на ерозията са условията, 

които са обусловили формирането на това широко и отчасти терасирано долинно дъно. 

Източно от тектонично-ерозионното разширение на долината на р. Железнишка долинното 

дъно се стеснява рязко и реката навлиза в късия, но добре изразен пролом – Клисурчовица. 

Над с. Железница долината на р. Железнишка рязко се стеснява и напречният и профил 

отново добива V-виден изглед. 

Към водосбора на р. Бистришка принадлежат реките Лева, Цонкина, Кукулска, Умска и 

Малидолска. Самото начало на р. Бистришка се формира от буйните реки Старата и 

Янчовска. Долините от Бистришката мрежа притежават съществени различия в дължината, 

дълбочината и характера на морфоложкия облик. Докато долините на реките Лева, 

Кукулска и Умска в горната си част едва достигат средната поясна ивица (1400 м), реките 

Старата и Янчовска се отличават с дълги и добре развити долини. 

Реките Лева, Цонкина, Кукулска, Умска и Малидолска са маловодни и с голям наклон на 

речното легло. Тяхното задълбаване с изключение на р. Лева е незначително. 

Долината на река Лева в горната си част има малка дълбочина и голям наклон на речното 

легло. Върху него и отчасти по склоновете се забелязват отделни пролувиални фрагменти 

във вид на валове и покривки. Тези изключително ръбести, с различна големина скални 

късове, трудно се отличават от почти неогладените алувиални седименти. Причина за това 

е малката жива сила на реката, късия транспорт и слабата обработка. 

Малкият и временен отток на реките Кукулска и Умска, както и тяхното късо разстояние, 

възпрепятстват транспорта и обработката на речните наноси. Поройното прииждане на 

тези реки, дълбоко милонитизираните ивици и големият наклон са условия, които 

обуславят изобилието на пролувиални седименти. 

Старата река обхваща сравнително голям водосборен басейн. Нейните начални притоци 

събират водите си от подножията на върховете Голям Купен (1930 м), Скопарник (2226 м) 

и Голям Резен (2279 м). След тяхното сливане Старата река навлиза в дълбока V-видна 

долина със стръмни и добре залесени склонове. Над с. Бистрица тя напуска витошкия 

склон и навлиза в широко акумулативно долинно дъно. Тук тя се слива с р. Янчовска и 

образуват началото на буйната планинска река Бистришка. 

Река Янчовска събира началните си води от северното подножие на вр. Малък Резен (2191 

м). В средното си течение се отличава с дълбока V-видна долина, голям наклон на речното 
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легло и стръмни, добре залесени склонове. Над с. Бистрица преди сливането и със 

Старата река, р. Янчовка протича по широко, наклонено към североизток акумулативно 

дъно. 

В поясната ивица над 1800 м слабо задълбаните долини на реките Старата и Янчовска 

почти не променят облика на планинския склон. Значително дълбоките им долини в 

средно - и нископланинския пояс на планинския склон (1500 – 1100 м) имат типични V-

видни профили и голям наклон на речните легла. Непрекъснатият воден отток, голямата 

жива сила и продължителният транспорт на речните наслаги обуславят тяхната обработка 

и сортировка. Наличието на едри валуни в средното и долното течение на тези реки 

потвърждава тяхната интензивна ерозионна, транспортна и акумулативна дейност. 

Долинната мрежа източно от Копитото до Дълбоката река има подчертано изразена 

радиална структура, с насочване на отделните долинни компоненти към север – 

североизток. Долинната мрежа на запад от Копитото и уединения връх Черната скала се 

отличава също с радиално развитие, но с видимо ориентиране на нейните компоненти към 

запад – северозапад или северозапад. Различната посока на оттока и направлението на 

речните долини между североизточната (Искърска) и северозападната (Владайска) система 

се обуславя от две ясно изразени разломни структури. Границата между тези различни по 

структурни особености долинни системи се отличава с ясно обособени морфотектонски 

белези. Нейната посока на простиране е юг–югоизток – север-северозапад. В едри линии 

тя се маркира от върховете Средец, Черната скала и рида Копитото. Проследяването на 

този чисто структурен вододел дава основание да бъде свързано с предиспонацията на 

разломна структура, имаща север-северозападна компонента (Георгиев, 1963). Вододелът 

между двете долинни системи – североизточната и северозападната – представлява 

тектонски обособен праг. 

В североизточната долинна система долината на р. Боянска се отличава с особен начин на 

развитие. Докато нейното всичане в рамките на интрузивната основа показва направление 

към север - северозапад, с навлизането в твърдия андезитен пояс тя рязко изменя посоката 

си към север – североизток. Тези белези свидетелстват, че тектонската предиспонация на 

долината на Боянска река е съчетана от две разломни структури, определили посоката и 

направлението на съответните части от долината. 

В долинния морфоложки комплекс на източния витошки склон разпространението на 

речните тераси е незначително. Наблюдаваните техни следи се отнасят към заливната и 

първата надзаливна тераса. 

В средната част от долината на река Железнишка, в обсега на нейното тектонично - 

ерозионно разширение, заливната тераса, с височина до 2 м, е широко разпространена. 

Нейното съдържание е представено предимно от алувиални, а във високата част и 

пролувиални наслаги. Тяхната дребна фракция е представена от компоненти на 

диабазфилитоидната формация. Срещат се и огладени в различна степен кварцитни 

блокове (Георгиев, 1963). 

По левия склон на долината на река Железнишка, в допира с подножието, се простира 

тилната част на първата надзаливна тераса. Нейното чело в най-широката част на долината 

плавно преминава в широко развитата заливна тераса. В западна посока, нагоре по 

долината, тази тераса представлява тясна ивица, леко повишена към долинния склон и с 
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добре изразен откос към заливната тераса. Тук нейната височина над съвременното легло 

на р. Железнишка, не надминава 10 м. В профилното и съдържание ясно се откроява и 

ерозионният скален цокъл. Върху него лежи мощен терасен алувий, припокрит с груб 

делувий, пролувий и сипейни материали (Георгиев, Петров, 1962). 

В останалите долини по източния склон липсват типично изразени речни тераси. В 

основната по-ясна ивица на планинския склон на отделни места по долинните дъна на 

реките Куртува и Лява се наблюдават слабо изразени следи от заливна тераса. Подобни 

следи от тази тераса се наблюдават и в обсега на наносните конуси на реките Старата и 

Янчовска. 

Непълният терасен комплекс и слабото развитие на ниските тераси, както и пълното им 

отсъствие в по-голямата част от долинната мрежа, се обуславя от режима на тектонските 

издигания и разновидната проява на денудацията. Силните издигания на Витоша през 

кватернера и синхронните на тях потъвания на Софийското поле, заедно с понижението на 

местния ерозионен базис на р. Искър са обособили преобладаването на вертикалната речна 

ерозия в рамките на източния склон (Георгиев, 1963). 

В подножието на Витоша, почти всички витошки реки образуват наносни конуси. 

Причината за това е рязкото намаляване на наклона и живата сила на реките и 

значителното нарастване на акумулативните им възможности. Различната големина, 

изразителност и състав на наносните конуси зависи от площта на водосборните басейни, 

характера на скалната основа, наклона на речното легло и количеството и режима на 

водния отток. 

Сравнително големият водосбор на реките Старата и Янчовска, значителният наклон на 

техните легла, широко разпространеният изветрително-сипеен материал върху високата 

поясна ивица, активното участие на гравитационните процеси и голямата рушителна, 

транспортна и акумулативна дейност на тези реки са довели до формирането на големи и 

добре изразени наносни конуси при с. Бистрица. Чрез постепенно сливане на тези форми 

се е образувала една обща, леко наклонена акумулативна повърхнина. Слабо всеклите се в 

нея реки Старата и Янчовка разкриват отчасти нейното глинесто-песъчливо и чакълесто-

блоково съдържание. Големината на тези ръбести или в различна степен огладени блокове, 

рядко превишава 1 м
3 

(Георгиев, 1963). Преобладаващите блокове са с диаметър 0,5 м
3
. 

Петрографският им състав е представен предимно от сиенити, андезити, по-малко 

кварцити и сенонски варовици и мергели. 

В общия наносен конус на реките Старата и Янчовска, заедно с еродирането, 

преотлагането и промиването на плиоценските седименти, е било извършено и 

акумулиране, сортиране и прецеждане на кватернерните речни наслаги. Наклонената 

повърхнина на този наносен конус е профилирана на 2-3 м дълбочина от всеклите се в нея 

реки Янчовска и Старата. Над тази повърхнина, в основата на планинския склон се 

наблюдава промит блокаж, който бележи следите от предишните, по-стари наносни 

конуси на тези реки. Това показва, че издигащия се масив на Витоша е увлякъл със себе си 

и акумулативната повърхнина на наносните конуси. При тези условия се е извършило 

еродирането и преотлагането на техните наслаги в обсега на по-младия общ наносен конус 

на реките Старата и Янчовска (Георгиев, 1963). 
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При с. Железница в подножието на витошкия склон р. Железнишка (Селската) образува 

един наклонен и пръснат наносен конус. Валуните, които го изграждат са представени 

предимно от андезити и кварцити. Голямото различие в техните размери е дало 

възможност на реката да извърши тяхното сортиране. 

Реките Куртова и Лева при допира с подножието са образували добре изразен наносен 

конус. По-малкият водосбор на тези артерии и незначителният транспорт показват слаба 

външна обработка на речните наслаги. Преобладаващите при тях с различни размери 

андезитни и кварцитни блокове са добре огладени. В периферията и високата част на 

наносните конуси акумулативните маси са примесени и с делувиално-пролувиални 

наслаги. Останалите по-малки речни артерии в източния склон образуват по-слабо 

изразени наносни конуси. Тяхното акумулативно съдържание е представено предимно от 

пролувиални наслаги (Георгиев, 1963). 

Севрният склон на Витоша в ареала между Княжево и Дълбоката река завършва в 

основата си с ясно изразено подножие. Редуващите се по него един до друг наносни 

конуси се свързват и припокриват от различния по дебелина воал на делувиалните наноси. 

Тези белези, в съчетание с ясно изразения наклон на подножната ивица я определят като 

добре оформен непрекъснат шлейф. Този кватернерен шлейф е изграден от алувиални, 

делувиални и пролувиални седименти. 

В северното подножие на Витоша особено изразителни са наносните конуси на реките 

Драгалевска и Боянска. Техните водосборни басейни са с голяма площ и обхващат както 

еруптивна, така и интрузивна скална основа. 

Особено релефно се очертава ориентираната към север-североизток ветрилообразна форма 

на Драгалевския наносен конус. Неговият морфоложки ефект се подчертава още повече от 

регресивното задълбаване на Драгалевска река. Наблюдаваното профилно разкритие в 

обсега на наносния конус показва ясно изразена сортировка, наличие на едри андезитни 

валуни в горния пояс, по-дребни сиенитни валуни в средния пояс и песъчливо-глинеста 

фракция в основата (Канев, 1963). 

Боянският наносен конус също е разрязан от регресивната ерозия. При него обаче 

сортировката на андезитните и сиенитни валуни е по-слабо застъпена. В рамките на конуса 

ясно се открояват две части – горна и долна, отделени помежду си със стръмен откос. 

Докато Драгалевският и Боянският наносен конус са изградени от андезитни и сиенитни 

валуни, останалите наносни конуси от североизточното подножие са представени 

предимно от андезити. Те са по-малки по размери, мощност и релефен ефект. Това се 

дължи на разкриващата се геоложка основа в рамките на техните водосбори. Наносите им 

са представени от слабо заоблени валуни и преобладаващи ръбести андезитни късове. 

Шлейфовата ивица при Княжево притежава голямо фациално и морфоложко разнообразие. 

Тя е обусловена както от речна акумулация, така и от плоскостната денудация и силата на 

тежестта. По стръмния фацетиран склон на Копитото са били свлечени компонентите на 

старотерциерния конгломерат. Неговото преотлагане е спомогнало за формиране на най-

западната част от северното витошко подножие. Отделните профилни разкрития на 

младите долинни врязвания говорят за различни по големина и петрографски състав 

валуни от старотерциерния конгломерат. Преобладаващият между тях запълнител е 

представен предимно от песъчливо-глинеста фракция (Георгиев, 1964). Наблюдаваният 
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отчасти етажиран характер на княжевското подножие и изразените по него млади долинни 

врязвания разнообразяват в значителна степен морфоложкия му облик. 

В подножието на северозападния склон на Витоша кватернерната акумулативна покривка 

има по-слаб морфографски ефект. Под стръмния фацетиран склон между Княжево и 

долината на р. Планиница се очертава тясна и с малка мощност шлейфова ивица. Тя е 

представена от преотложени старотерциерни конгломерати. На югозапад към с. Владая и 

след него шлейфовата ивица се разширява. Нейната слабо наклонена повърхнина е 

нарушена от незначителни понижения и млади долинни врязвания. Очертаващите се 

контури на наносния конус на р. Планиница са изградени от промити и преотложени 

старотерциерни конгломерати. На места те са припокрити с делувиални и пролувиални 

наслаги. При наносния конус на Владайска река в района на едноименното село са 

застъпени както съставните елементи на старотерциерния преотложен конгломерат, така и 

по-късно натрупаните сиенит-монцонитни валуни. Техният транспорт и акумулация са 

осъществени не само от живата сила на водата, но и от гравитационната сила на особено 

големите скални блокове (Георгиев, 1964). 

Най-големите реки по западното подножие на Витоша са Струма и Матница. Първата 

образува своя наносен конус над с. Чуйпетлово, а втората – в местността Поляните, където 

десните притоци образуват шлейф от наносни конуси. Река Кладнишка е образувала при 

изхода си от планината наносен конус, върху който е разположено с. Кладница. При 

изхода на Рударщица от планинския склон е образуван наносен конус, който лежи върху 

терциерна основа. Той е изграден от едри сиенитни блокове с диаметър 2 м. Тялото на 

наносния конус сега е разрязано от долината на две части, като лявата (западната) му част 

лежи приблизително 40 м по-високо от дясната. Това асиметрично положение на двете 

части на конуса показва, че повърхнината, върху която той е образуван е денивелирана. 

Причина за това е издигането на подножието след образуването на наносния конус, 

осъществено вероятно към средата на кватернера (Иванов, 1959). 

Милонитизираната скална основа на разседно обусловените склонове, дълбоко 

проникналите в тях изветрителни процеси, големият наклон на терена, въздействието на 

силата на тежестта, суфозионната, ерозионната, транспортната и акумулативната дейност 

на поройните води са довели до отлагане на пролувиални наноси в периферията на 

долинните дъна и в обсега на наносните конуси. Значителна част от междуконусния 

шлейф, както и самото съдържание на по-малките наносни конуси са изградени от 

пролувиални наслаги. 

При по-големите реки периферните и по-високите части на долинните дъна и на наносните 

конуси са изградени от почти непрекъсната ивица пролувиални наслаги. Речните корита на 

по-малките реки, както и техните наносни конуси, също са покрити в значителна степен с 

такива наслаги. Отлагането им е дело на временните високи поройни води. Най-малките 

реки притежават предимно временен пороен отток. В резултат на това техните долинни 

дъна и наносни конуси са изградени почти изцяло от пролувиални наслаги. 

Върху склоновете на Витоша делувият образува тънка покривка, която се задържа в 

зависимост от величината на наклона. По-значителна дебелина достига в подножието. 

Големият наклон на северозападния и особено на северния витошки склон, както и тяхната 

милонитизирана и дълбоко изветряла скална основа, благоприятстват за широкото и 
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активно развитие на плоскостната денудация. Особено силно се е проявила тя по северния 

склон на Витоша. Резултатът от този активен ерозионнен процес е формираният в 

подножието на планината делувиален вал на шлейфовата ивица. Нейната дебелина при 

княжевското подножие надхвърля 3 м (Георгиев, 1964). 

За разлика от северното подножие, северозападното се отличава с по-малка ширина и 

мощност. Причината за това се крие не само в по-слабия ефект от денудацията, но и в 

латералната ерозия на Владайска река. 

Сравнително големият наклон на основния разседен откос в източния витошки склон са 

обусловили отлагането на делувиални наслаги в подножието му. Почти по цялото 

протежение на това подножие делувиалните наслаги изграждат един добре изразен шлейф 

с дебелина не повече от 3 м (Георгиев, 1963). 

На места в подножията на долинните склонове на по-големите реки (Янчовска, Старата, 

Лева, Селска, Куртова) делувиалните наслаги са отложени в прекъснат на места шлейф. 

В делувиална покривка се развиват най-младите ерозионни форми – ровините. Активно 

действащите ровини в западното и северозападно подножие на Витоша имат по-голямо 

разпространение около яз. Студена, между р. Рударщица и Владайската седловина. 

Наблюдаваните по северното подножие на Витоша ровини са дело на млади врязвания и 

регресивно проявление на ерозията. Режимът и се регулира от потъванията на Софийското 

поле и издиганията на подножието. 

Силно милонитизираната и дълбоко изветряла андезитна основа на фацетирания разсед 

(западно от с. Бистрица) и отложеният делувиален шлейф са дали възможност за ускорена 

проява на вертикалната ерозия. В наносните конуси на реките Янчовска и Старата се 

наблюдават дълбоко всечени ровини, които профилират изцяло изветрителната кора и 

лежащия в подножието делувиален шлейф. Подобни млади долинни врязвания се 

наблюдават и в рамките на тектонично-ерозионното долинно разширение на р. 

Железнишка. Разкриващата се по нейните долинни склонове почти смляна дълбоко 

изветряла диабазфилитоидна формация и лежащите в периферията на долинното дъно 

делувиални шлейфове са дълбоко нарязани от вертикалната и регресивна проява на 

ерозията. Наблюдаваните по тези места ровини са все още в процес на развитие. Техните 

склонове и дъна са с незначителен наклон, а максималната им дълбочина надхвърля 5 м 

(Георгиев, 1963). 

Следи от най-старо заледяване за сега са установени в периферията на Витоша (Канев, 

1971). Те представляват добре изразен в геоморфоложко отношение моренен вал между 

селата Симеоново и Железница. Въз основа на тяхната уплътненост, спойка и значителна 

степен на изветрялост на отделните блокове, Д. Канев и Х. Луи ги отнасят към по-старите 

ледникови епохи (дунавската и минделската). Имайки предвид сравнително ниското 

хипсометрично ниво на този моренен вал (около 1000 м), би следвало той да бъде свързан 

с добре развит склонов ледник, характерен за някои от по-влажните глациални епохи, 

каквито са били минделската, гюнцката, а вероятно и дунавската (Балтаков, Кендерова, 

2003). 

Въпросът дали е имало заледяване на Витоша през плейстоцена е вълнувал много дълго 

време учените. Съществуват оформени три основни мнения. Първото е, че Витоша е била 

заледявана през плейстоцена, както и другите високи планини. Като доказателство се 
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посочват редица форми на релефа със следи от екзарация, както и наличието на 

акумулативни наслаги, чието транспортиране може да се свърже само с ледниковата 

дейност, поради което те са определени като морени. Привърженици на тази идея са С. 

Бончев, Н. Пушкаров, Р. Христов, Т. Костадинов, К. Янакиев. Второто мнение напълно 

отрича заледяване на Витоша през кватернера. Като основен аргумент се сочи липсата на 

добре изразени екзарационни форми на релефа, характерни за долинните ледници. 

Отбелязва се също и малката площ на планината над 2200 м, където би следвало да се 

събират фирновите маси. Главни привърженици на тази идея са Ж. Радев, А. Пенк, М. 

Георгиев, С. Петров и др. Признавайки, че досегашните изследвания не са открили 

убедително доказани следи от вюрмско заледяване от долинен тип, трета група 

изследователи допускат възможността за стари предвюрмски заледявания на планината. Те 

се позовават най-вече на моренния вал между Симеоново и Железница. Привърженици на 

тази идея са Д. Канев, Г. Балтаков и др. В последно време някои изследователи допускат, 

че снежната линия през плейстоцена на Витоша е била на 2000 – 2100 м, тъй като се 

намира на север от Рила. Те допускат съществуването на куполен ледник, който е спускал 

къси ледникови езици по долините на Желзнишка, Палакария, Струма и Владайска. 

Циркусни задълбавания се описват в местността Казана (между върховете Карачаир и 

Купена), в района на Горното блато, южно от Черни връх – Сухото езеро. 

Периглациалните форми на релефа във Витоша са представени от каменни грамади, 

каменни морета и каменни реки. 

Каменните грамади са разпространени във високия пояс на Витоша около Черни връх, 

Резньовете, Селимица, Острица, Черната скала, Ушите и Камен дел. Техният генезис е 

свързан с изветрителните периглациални процеси през кватернера. Интензивното мразово 

изветряне тогава е било причинено от резки денонощни температурни колебания. При тези 

процеси инфилтрацията на водата в скалните пукнатини и преминаването и в твърдо 

агрегатно състояние и последвалото увеличаване на обема и е спомогнало за намаляване 

сцеплението между отделните скални блокове и за окончателното им отделяне (Георгиев, 

1963). Тяхното подреждане в хоризонтална и вертикална посока потвърждава характера и 

последиците на мразовото изветряне. Образуването на тези каменни грамади със сиенитна 

и андезитна основа е станало на място. 

Под в. Камен дел е разположено каменно море, което заема площ от около 600 дка и се 

вижда ясно от София. Състои се от тъмни сивозеленикави андезити, и представлява 

хаотично натрупване на ръбести скални блокове, продукт на изветрянето и силата на 

гравитацията. 

Като кватернерни периглациални и отчасти съвременни форми, каменните реки могат да 

бъдат проследени в изворните части на почти всички витошки реки - Голямата грамада на 

р. Бистришка, Кладнишка река, южно от в. Селимица, по поречието на р. Матница, 

Рударщица, Боянска, Владайска – най-извести „Златните мостове”. Образувани са през 

плейстоцена в условия на по-влажен и хладен климат. Образуването им е станало на 

място. За това говори различна степен на заобленост и подреждане на блоковете. 

Образуването на каменните реки се обяснява с интрузивната сиенит-монцонитна скална 

основа и специфичното за нея сферично изветряне. Някои каменните реки са привързани 

към по-дълбоките разкрития на интрузивния цокъл. Те са обусловени от дислокационните 
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и пукнатинните системи, селективната проява на изветрянето и следващите етапи от 

денудацията. Тяхното разпространение следи главните и приточни долинни дъна. Такива 

са горните и средните поречия на реките Боянска и Владайска, които притежават широки 

долинни дъна. По тези места гравитационно съсредоточените речни валуни образуват 

същински каменни реки, съпътстващи напълно леглото на речната артерия.  

Особено изразителна е каменната река на р. Владайска при „Златните мостове”. 

Нееднаквата заобленост и начин на подреждане на отделните сиенит-монцонитни блокове 

потвърждава тяхното образуване на място. Разпадналата се от сферичното изветряне 

скална маса и оцелелите заоблени блокове реагират по различен начин спрямо 

разрушителната дейност на ерозионните процеси. Измиването на изветрителната 

грузовидна маса и гравитационното съсредоточаване на оцелелите с различна големина 

заоблени блокове бележат начина, по който става формирането на витошките каменни 

реки. Морфогенезисът на тези форми продължава и при съвременните климатични 

условия. Съсредоточаването на скалните валуни към долинните дъна и съвременните 

легла на реките се осъществява от гравитационната сила, солифлукционните процеси и 

ерозионната дейност на водата (Георгиев, 1963). 

В източния витошки склон каменни реки се наблюдават в изворните части и горните 

течения на реките Старата и Янчовска. В тази част те заемат главно дъната на слабо 

изразените долини. В повечето случаи тяхното простиране съвпада с направлението на 

долината. Те съпътстват скритата под тях речна артерия. В долинната мрежа Резньовете и 

Скопарник наблюдаваните каменни реки се състоят от различни по големина сиенитни 

блокове. 

В западния витошки склон каменни реки са развити главно в две ивици: високо в 

изворните части на Струма и Матница и ниско в басейните на Кладнишка и Рударщица. 

Във високата ивица каменните реки са почти изцяло покрити от тревна растителност, а на 

места са фосилизирани от торфища. Тук те са разположени върху старо денудационно 

ниво. В ниската ивица между долините на Кладнишка и Рударщица почти всяка плитка 

долина е запълнена от каменна река. Някои от тези реки са значителни по големина. Така 

например каменната река източно от Смедовица се спуска близо до подножието при с. 

Кладница (Пенков, 1948). Тук тези форми са почти лишени от растителност, което 

улеснява тяхната подвижност. В ниската ивица каменните реки са образувани както от 

сипеите, така и от блокове от основната скала вследствие на големия наклон. Тук този 

процес продължава и днес. Първият вид каменни потоци са вероятно от стария кватернер – 

реликтни, а в ниската ивица са младокватернерни и съвременни (Иванов, 1959). 

Гравитационните процеси във Витоша са представени от сипеи, срутища и свлачища. Те 

се отнасят към опасните геологични явления, проявяващи се на територията на ПП 

„Витоша”. Повечето от тях са стабилизирани и не крият сериозен геоморфоложки риск. 

Образуването и сравнително широкото разпространение на сипеите в източния склон на 

Витоша има тясна връзка с пукнатинната тектоника, изветрителните процеси, суфозията 

на поройните води, големия наклон на склоновете и тежестта на скалните материали 

(Георгиев, 1963). 

По разседния откос на Стената северно от Камен дел, по стръмните долинни склонове на 

реките Драгалевска и Боянска се наблюдават отделни или взаимно свързани сипейни 
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форми. Те завършват в основата си с добре оформени сипейни конуси. Подхранването на 

последните се поддържа от гравитационно свличащите се сипейни материали. 

Сипеи се наблюдават и при Резньовете. Големият наклон, гравитационната сила на 

блоковете и изобилният изветрителен материал подхранват сипейните потоци и 

осигуряват движението им надолу по склона. Те от своя страна подхранват и увеличават 

ареала на сипейните конуси в основата на Резньовския разседен откос. Тук те образуват 

почти непрекъснат сипеен шлейф. 

Останалите сипейни форми по високия и средния пояс на планинския склон представляват 

отделни гравитационно свличащи се изветрителни материали. Тези отделни сипейни 

покривки дължат своето образуване главно на милонитизацията на скалната основа, 

изразеното в различна степен мразово изветряне, значителния наклон, силата на тежестта и 

суфозията на поройните води. Такива сипейни покривки се установяват в изворните части 

на реките Селска, Лева, Кукулска и Умска, а така също и върху долната част от десния 

долинен склон на р. Старата. 

Върху Западния Витошкия склон сипеите са образувани главно в 3 ивици: при гребена 

Самара, под линията на върховете Селимица – Острица и под нивото на Голината. Върху 

склона на скалистия гребен Самара образуването на сипея се дължи на особения релеф 

(острия гребен), при който механическото изветряне е действало преди и сега върху 

голяма повърхност. С намаляването на наклона движението на сипея постепенно отслабва 

и спира. Под линията, която свързва върховете Селимица – Острица, процесът на 

образуване на сипеи е затихнал. Причина за това е липсата на скалист гребен или високи 

скалисти върхове, които представляват източници на сипеен материал. Елувият на 

върховете Селимица и Острица, както и клипите при Черни връх, свидетелстват за 

някогашното съществуване на един по-контрастен релеф, различаващ се от съвременния. 

Третата ивица на сипеите е разположена под нивото на Голината. Тук образуването им е 

обусловено от разкритието на сиенита чрез разседните плоскости. В по-ниските части 

сипеи се образуват при разработването на кариерите. 

Вертикалните скални зъбери източно от Резньовете, под Камен дел и Копитото и големите 

срутища под тях се явяват като резултат от характера на диаклазите, режима на мразовото 

изветряне и гравитационната сила. Проявата на тези срутища осигурява подхранването на 

сипейните потоци с ръбест скален блокаж. 

Различните по фациес кватернерни наслаги, наличните при тях чакълесто-песъчливи 

фракции и лежащите отдолу глинести прослойки в съчетание с големите наклони създават 

предпоставка за образуване и проява на свлачища. Във Витоша те са широко 

разпространени. Слабо изразените понижения, свежо раздраните повърхнини в района на 

киноцентъра в Бояна са указание за инфилтрация и суфозионно въздействие на 

дъждовната вода. Данни за стара суфозионна дейност се наблюдават по левия полегат 

склон на Дълбоката река и север-северозападната част от витошкото подножие. Леко 

навълненият терен, запазилото се водно количество в отделните понижения и липсата на 

новоразкъсани повърхнини са доказателство за стар и загаснал свлачищен процес 

(Георгиев, 1964). 

В западното витошко подножие свлачища се наблюдават главно между с. Кладница и 

Владайската седловина. Те заемат голяма ивица върху левия склон на р. Рударщица от 
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изхода на реката от планинския склон. Тук се наблюдават загаснали и активни свлачища. 

Те повреждат шосето за Кладница и постройките върху този склон. На лице са всички 

необходими условия за образуването им: основа – терциерни глини, върху тях тежък товар 

кластичен материал (наносен конус), изобилни подпочвени води, активна тектоника, 

установена чрез денивелацията на терасата и наносния конус, който е отложен върху нея, 

както и делапсивното действие на р. Рударщица. Активните свлачища, действащи върху 

сравнително младите форми (тераса и наносен конус), показват, че тук има проява на 

съвременно активно тектонско движение (Иванов, 1959). 

Добре изразени свлачища в източния витошки склон се наблюдава по левия долинен склон 

на р. Янчовска (Таушанов валог). Профилираните тук делувиални и плиоценски наслаги са 

представени на повърхността от сравнително груб фациес. Инфилтриращата в него вода и 

нейната суфозионна дейност определят свлачищата като типични детрузивни. Това личи 

не само от свежите вертикални пукнатини, добре изразените обратни наклони, но и от 

събраната в тях вода. Лежащите отдолу фини плиоценски глини и техният слаб наклон 

към р. Янчовска служат за повърхнини на надхлъзване и циркулиране на подпочвените 

води. 

Активно проявяващите се свлачища с детрузивен характер се наблюдават и по левия 

долинен склон на р. Железнишка в рамките на нейното тектонично - ерозионно долинно 

разширение. Те се обуславят преди всичко от различния фациес на делувиалните наслаги, 

които лежат върху основа от диабазфилитоидна формация, туронски кварцити и 

пясъчници. 

В района между Бистрица и Железница се срещат значителен брой свлачища. Те се 

образуват главно в терциерните и кватернерните материали. Особено чести са свлачищата 

между в. Църква, Чипоровица и Червената скала (Христов, 1956). Теренът тук е неравен, с 

вдлъбнати и изпъкнали участъци. Вдлъбнатините са заети от малки блатца, някои от които 

не пресъхват през лятото. Стеблата на млади овощни дръвчета са подвити при основата си 

и са изменили нормалното си положение. 

Недалеч от тези свлачища, западно от Червената скала, между шосето и оврага на Сухата 

река има 3-4 свлачищни стъпала (Иванов, 1959). Те също са в терциерни материали. 

Активни свлачища има също по Мали дол (югоизточно от с. Бистрица), Дълбоката река, 

Крушкови кошари. По-значителни са свлачищата източно от Крушови кошари. Те са в 

терциерни ронливи пясъчници и глини. Свлачища има и по десния склон на р. Бистришка 

и по склоновете на Искърската долина към с. Кокаляне. Общата причина за предизвикване 

на свличания се явява преовлажняването на терциерните и кватернерните наслаги, или на 

изветрели материали от различни коренни скали. Подземните и надземните течащи води и 

обилните валежи подпомагат свличанията на земни маси. Под тяхно действие материалите 

загубват устойчивостта си и започват да се преместват надолу по склона. 

Сред рисковите геоморфоложки процеси са и снежните лавини. Те се отнасят към 

собствено-гравитационните процеси и по повърхността на склоновете образуват лавинни 

улеи, релси и конуси. Лавини са едни от най-опасните и разрушителни явления в 

природата. Те могат да унищожат за секунди вековни гори, стопански и жилищни 

постройки и да вземат човешки жертви (Пеев и Димитров, 1971). Това налага 

определянето на потенциално опасните зони в парка, които могат да бъдат засегнати от 
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лавини с различна големина. Права просека във високопланинска гора с широчина 20-30 m 

и дължина няколкостотин метра е ясен белег за активна лавинна зона (Панайотов, 2011). В 

много такива зони (лавинни улеи, лавинни конуси) обикновено дърветата с височина над 

2-3 m са малко и са разположени по периферните части. Преобладават храстови видове с 

малка височина или много жилави стебла. При дължина на подобни просеки в горите над 

200 – 300 m и наклон над 30°, са налице условия за формиране на големи лавини, които 

могат да унищожат възрастна гора (Панайотов, 2011). 

Витоша е една от планините, които крият най-големи рискове по отношение на 

опасността от лавини. Причина за това са честите и силни западни и северозападни 

ветрове, които навяват големи количества сняг по подветрените склонове и образуват 

дебели и лабилни снежни дъски. Всички лавиноопасни места във Витоша са обозначени. 

Един от най-лавиноопасните склонове във Витоша е „Лавината”, поради близостта му до 

ски лифтове и голямата посещаемост. Намира се в дясно от пистата „Горното лале”. 

Представлява широк стръмен склон с дължина няколкостотин метра, разделен от скално 

ребро на две части. Лявата част е с по-голям наклон. Обикновено до средата на февруари 

по нея има доста скали и ясно се различават няколко много стръмни улея. Дясната част се 

зарива със сняг още в началото или средата на месец януари. Централната част на склона е 

най-стръмна. След снеговалежи и умерени западни ветрове има значителна лавинна 

опасност. Обикновено в такива случаи падат лавини тип „снежна дъска”. 

По източния склон на Резньовете наблюдаваните диаклази с компонента запад-изток, 

големият наклон на разседния склон, гравитационната сила на срутищните скални блокове 

и катастрофалната проява на лавинните процеси са обусловили формирането на лавинните 

(нивално-коразионни) улеи. 

Между върховете Голям Резен и Малък Резен са разположени четири лавинни улея. 

Между първият от тях и „Лавината” е разположен „междинният улей”. Представлява 

склон, който в горната си част е умерено стръмен, а под него следва заледен скален праг. 

Под него улеят постепенно се стеснява и свършва в началото на скалния масив. 

Характерна особеност за повечето от улеите на в. Голям Резен е, че са с източно 

изложение и се огряват от слънцето повече, отколкото „Лавината”. 

Непосредствено в дясно от „междинния улей” започва първият улей („фунията”). 

Представлява постепенно стесняваща се фуния, обградена от скали. Най-тясното място 

има широчина 2 – 3 m и в началото на ски сезона представлява малък леден праг. След 

стеснението улеят се изравнява и излиза в началото на първия скален масив на в. Голям 

Резен. Лавиноопасен е след силни ветрове, тъй като най-горната и стръмна част на улея 

става изключително твърда, а понякога се образуват навяти „снежни дъски”. 

Вдясно от първи улей започва голям втори улей. Често в началото на централната и 

дясната част се образува голяма козирка. В горната част се образуват множество малки 

прагчета. Този дълъг улей се огрява от слънцето още в ранните сутрешни часове, поради 

което снега се разтапя бързо и става много тежък. Това го прави лавиноопасен. 

Третият улей е най-опасният от улеите на в. Голям Резен. Често горната му част е отвесна 

или представлява голяма козирка. 

Четвъртият улей („Булевардът”) е най-десният. Представлява две големи фунии, 

свързани със стеснение, широко няколко метра. 
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Районът на „Комините” е едно от най-лавиноопасните места на Витоша, което е взимало 

и човешки жертви. Намира се в горната част на Драгалевска река и пресича лятната пътека 

от м. Бай Кръстьо за заслон Кикиш. Улеят е голям и предлага идеални условия за падане 

на големи лавини. Намира се точно под Платото и има югоизточно изложение. При всеки 

вятър в него се навяват значителни количества сняг. Същевременно в горните части, 

поради малката надморска височина често се случва снега да се разтопи и след това да 

замръзне. Комбинацията от тези фактори създава значителна лавинна опасност. Особено 

опасен е след снеговалежи, след дни с вятър или при по-резки затопляния. 

Улей „Орлово Гнездо” се вижда ясно от София и привлича вниманието на скиори и 

сноубордисти. Началото му е в ляво от местността Комините и представлява фуния, която 

е доста стръмна. Фунията завършва между две големи скали и от там улеят продължава 

почти отвесно надолу, като широчината му не надминава 3-4 м. Постепенно става все по-

тесен и равен. Улеят е със стръмна и скалиста горна част и крие сериозна опасност както 

от падане на лавини, така и от сериозни наранявания при загуба на контрол над ските. 

Районът на в. Камен дел силно се заснежава. От източната му страна към м. Кикиш се 

спускат стръмни склонове, които са лавиноопасни. Източните склонове на в. Скопарник 

към м. Казана също са лавиноопасни. При различни снежни и температурни условия 

лавини могат да се образуват и на други места във Витоша. 

По западните склонове на Витоша, над селата Владая, Мърчаево, Рударци, Кладница и 

други, от началото на XX век до 1976 г. действат големи каменни кариери. Чрез 

пневматични компресори и взривни работи през този период се добиват каменни блокчета 

за паважни настилки, както и големи гранитни блокове за изграждането на обществени 

постройки. Кариерите са общо 11 на брой и заемат площ от 90,99 ха. Сега каменодобивът 

на Витоша е прекратен, но следите, свързани с тази дейност стоят - пътища, рушащи се 

битови сгради, работилници, трансформатори и др. Те са предпоставка за развитие на 

ерозионни процеси. В тази връзка за четири от тях (Кладница, Селимица, Селимица – 

заслон и Церова поляна) има действащи проекти за рекултивация. 

На територията на ПП „Витоша” се намира геоложкият феномен “Златните мостове”. 

Включен е в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България в категория - 

обект с естетическа и научна стойност и статут - защитен в рамките на ПП „Витоша” 

(Таблица 2). Феноменът представлява каменна река, разположена в северозападния склон 

на Витоша. Намира се на надморска височина 1350-1500 м. Каменната река е образувана 

през последните 5 млн. г. (през неогена и кватернера). Причина за образуването на 

Златните мостове е сферичното изветряне на монцонитите от Витошкия плутон в 

съчетание с ерозионното действие на водата. Наречени са „мостове”, защото по едрите и 

заоблени скални блокове може лесно да се премине Владайска река, както и да се ходи по 

нейното корито. Повечето от блоковете са покрити със златисти лишеи, откъдето идва 

името “златни”. Корените на растенията трудно достигат до хранителна среда и не ги 

застрашават от обрастване. Златните мостове са известни още от римско време. След 

Освобождението стават обект на първите туристически прояви, организирани от Алеко 

Константинов. И днес Златните мостове са едно от най-красивите и посещавани места в 

Природен парк Витоша. 
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Каменните реки са често срещани геоложки образувания, развити предимно в интрузивни 

скали – гранити, монцонити, диорити. Преобладава мнението, че те са елувиални 

образувания, получени при изветрянето на интрузивни скали на място. Под действието на 

атмосферните агенти скалите започват да се разрушават. Първоначално се разширяват 

съществуващите пукнатини и се образуват паралелепипедни блокове с големина до 

няколко метра. В последствие изветрителните процеси ги заоблят, като най-силно е 

действието им по ръбовете и върховете. Това се дължи на факта, че по ръбовете 

атмосферните агенти въздействат по две повърхности, а при върховете - по три. 

Отделените по този начин скални блокове, под действието на гравитацията, се свличат към 

понижените участъци от релефа. Обикновено се натрупват в речните долини, като по пътя 

си продължават да се заглаждат. По този начин речните долини се покриват със скални 

блокове, под които само шумът на водата напомня за съществуването на река. Понякога 

може да се долови и пукот и скърцане от триенето между отделните блокове. Вследствие 

на огромната си тежест някои от тях се натрошават, а други продължават да се заоблят. 

Същевременно в началото на реките нови блокове попълват каменния порой. 

Каменни реки са едно от най-характерните геоложки явления на Витоша. Такива „реки” се 

срещат и в други планини, но витошките са най-много, най-големи, най-известни, най-

красиви и най-посещавани. Дълго време тези образувания са приемани за ледникови 

морени. Витошките каменни реки, известни като “Витошки морени”, са популярни 

благодарение на близостта им до София. Те обаче нямат нищо общо с ледниковите 

морени. 

Освен Златните мостове такива и по-големи каменни реки има в местностите „Юрушки 

мост” и „Ветровала”, около хижите Селимица и Голямата грамада, северно от в. Камен 

дел, под Черни връх и на други места, с приблизителна обща площ около 10 km
2
. Този тип 

геоложки феномени са изключително устойчиви образувания. Те непрекъснато се 

попълват от нови заоблени блокове, вследствие на изветрянето на интрузивните масиви и 

трудно се поддават на затревяване и залесяване, поради липсата на почва под тях. 

Като ново предложение в „Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България” е 

включен и Витошкия палеовулкан, в рамките на който попада цялата територия на ПП 

„Витоша” (Таблица 1.9.2.2). 
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Таблица 1.9.2.2. Геоложки феномени с национална и европейска значимост на 

територията на ПП „Витоша” 

(по данни от „Регистър и кадастър на геоложките феномени в България”) 

 

Характеристики Златните мостове Витошки вулкан  

Пореден номер 37 94 

Регистрационен номер - ново предложение 

Вид феномен каменна река палеовулкан 

Значимост континентална регионална 

Заповед за защита № 3039/03.10.1974  

Публикувана в ДВ № 
88/12.11.1974 

 
 

Издал държавен орган 
МГОПС 

 
 

Включен в национален парк 

или резерват 

ПП "Витоша" 

 

ПП "Витоша" 

 

Област София София 

Община София София 

Землище София 
София, Бистрица, Железница, 

Студена, Владая и др. 

Местност ПП "Витоша", кв. Владая Витоша 

РУГ София София 

Площ действителна  10 км
2
 26606 ха 

Скали монцонит 
андезитобазалти и туфи, 

сиенити, монцонити 

Стратиграфска единица 
Витошки плутон 

 

Седиментно-вулканогенен 

комплекс и Витошки плутон 

Геоложка възраст 
горна креда  

(турон-долен сенон) 
късна креда 

Геоложки клас геоморфоложки вулканоложки 

Естетическа стойност 0  

Научна стойност 6 5 

Изследователска стойност 4 3 

Образователна стойност 4 3 

Екологична стойност 3 3 

Развлекателна стойност 3 3 

Етнографска стойност 0  

Социална стойност 1 2 

Духовна стойност 0  

Идентичностна стойност 0  

Възможност за включване в 

геопарк 
3 2 

Устойчивост 3 3 

Изученост 2 1 

Запазеност 2 1 

Разкритост 2 1 

Достъпност 2 2 

Обща оценка 35 29 
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Карстът и карстовите форми в ПП „Витоша” заема площ от 23 км
2 

и са разпространени в 

югозападните склонове на планината. Според районирането на пещерите в България 

(Попов, 1978) те попадат в Голобърдско - Боснешкия карстов район (303). Боснешкият 

карстов район обхваща доломитите и варовиците на средния и горен триас, включени в 

т.нар. Задвитошки навлак. Районът обхваща склоновете на в. Чучулян и в. Голяма могила 

по двата бряга на р. Струма до водослива с р. Добри дол. В него попадат и карстовите 

извори Попов чучур и Врелото, също притоци на р. Струма. На север районът достига до 

извора Живата вода, където минава челото на навлака. В тези граници Боснешкият карстов 

район заема около 30 км
2
 площ. Почти цялата негова територия е включена в границите на 

ПП „Витоша”. 

Релефът в областта е планински със средна надморска височина около 900 м. Най-висок 

връх е ридът Асланов рид (1478 м). Главна отводнителна артерия се явява р. Струма. При 

навлизане в карстовия район, след чешмата Джераница, тя губи водите си на няколко 

места и дори съвсем пресъхва за по-голямата част от годината пред пещерата "Духлата”. 

От Живата вода извира р. Добри дол, десен приток на р. Струма, която също се губи на 

места надолу по течението си. Преминавайки през карста водите излизат като карстови 

извори и отново се вливат в р. Струма. 

Водите на р. Струма играят главна роля при окарстяването на карбонатните скали и 

формирането на подземната хидрографска мрежа. На второ място по значение са 

инфилтриращите валежи в зоната на аерация на карста. Системите от губилища в леглото 

на р. Струма, почти всички запълнени с чакъл, формират две основни и несвързани 

помежду си карстови водоносни системи – тази на Духлата и тази на Врелото. Те са 

разделени от мергелен пласт с ладинска възраст. Като по-малка, но самостоятелна 

хидрогеоложка система се разглежда и зоната около извора Живата вода. Той 

представлява пулсиращ извор, който променя дебита си. Други по-известни карстови 

извори в района са Врелото, Попов извор и др. 

Повърхностният карст в по-голямата си част е покрит с почви. Най-типични негови 

форми са карните полета, въртопи, валози (напр. валогът Криволочица е с размери 

няколкостотин кв. м), губилища, извори, скални венци и др. Някои карстови извори са 

образували големи травертинови маси. 

Карбонатния състав на скалите, тектонски предопределеното напукване и преминаването 

на голямата р. Струма през района са дали възможност за развитие на дълбоки карстови 

процеси. Подземният карст се проявява в над 30 пещери (Таблица 1.9.2.3 и Таблица 

1.9.2.4), три от които със значителни размери: “Духлата, “Врелото” и “ППД”. Духлата е 

най-дългата пещера в България - с дължина 18 200 м и дълбочина 53 м. Представлява 

сложна многоетажна, лабиринтна система, разположена на 6 етажа. Името ѝ е свързано 

със звука, който вятърът издава при преминаването си през входа на пещерата. Духлата е 

една от най-сложните пещерни системи в България. Тя представлява лабиринт от тунели, 

галерии, подземни езера, водопади и синтрови езера. В нея има голямо разнообразие от 

пещерни образувания – сталактити, сталагмити, сталактони, драперии и завески, барабани 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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и щитове, пещерни бисери, еворзионни котли, синтри и др. Втора по дължина е изворната 

пещера „Врелото” (8 500 м). Най-дълбока е пропастната пещера „ППД” (125 м 

денивелация и обща дължина на галериите над 1000 м). Някои пещери са развити на 

десетки метри под леглото на р. Струма – „Духлата” на 50 м, „ППД” на 90 м и др. 

Вторичните карстови образувания са най-богати в „Духлата”, „Врелото”, „Академик”, 

„Пепелянката” и др. 

Таблица 1.9.2.3. Пещери в Боснешкия карстов район. 

 

 

№ Обект Кратка характеристика 

1 Пещера „Духлата” 

Най-дългата в България (около 18 200 м). Площ на 

карстовата система около 9 км
2 

(Benderev, Shanov, 

1997). Лабиринтна. Пещерни галерии, развити главно 

на 7 нива в триаски варовици (Benderev, Angelova, 

1999). През някои от тях протичат подземни реки и 

потоци. Част от пещерата е развита под съвременното 

легло на р. Струма (около - 60 м). Голямо богатство от 

подземни карстови форми и пещерни кристали от 

арагонит, хелектит, калцит и др., както и различни 

типове пещерни седименти. Част от пещерните галерии 

се разширяват в подземни зали (напр. „Тронните зали”, 

„Залата на лисицата”, „Прашните зали” и др.). 

2 Пещера „Врелото” 

Открита е през 1980 от СПК „Академик” след 

прокопаване на вход до едноименния извор. Дължина 

на галериите – около 5300 м, денивелация +90 м. Водна 

пещера, през която протича подземната река, 

проследена на 1600 м. Дава начало на извора 

„Врелото”. Богата на вторични карстови форми, 

включително и на гипсови кристали с дължина около 

23 см. Тук са и едни от най-големите пещерни зали у 

нас (напр. с размери 230/40/30 м). Богата на пещерни 

седименти. 

3 Пещера „Живата вода” 

Хоризонтална пещера с обща дължина около 200 м. 

Развит е къс долен воден етаж. Завършва със зала с 

каменен блокаж. 

4 Пещера „Водната” 

Къса изворна пещера, дълга около 30 м. След неголямо 

уширение се стеснява в непроходима скална цепнатина. 

Долен етаж на Живата вода. 

5 Пещера „Сухата” 

След нисък вход (около 1,2 м) е развита подземна зала 

с дължина 50-60 м и максимална височина до 7-8 м. По 

пода има дебели калцитни кори. По дъното протича 

понякога подземно поточе, свързано с комплекса 

„Живата вода”. 

6 Пещера „Чучулян” 

Изветрена галерия с лабилни блокове, 

пропастообразна, с денивелация 56 м и дължина около 

100 м. На дъното протича поток с дебит 5-6 л/сек, който 

се губи в тясна цепнатина. 
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7 Пещера „Лисичата” 
Лабиринт от тесни галерии с уширения, суха, дълга 

около 20 м. Перспективна за спелеоложки търсения. 

8 
Пропастта на 

„Лисичетата” 

Разположена на дъното на валог, дълбока няколко 

метра, суха. Дъното и е запушено със седименти. 

9 Пещера „БХПД” 
Лабиринтна, тясна и суха, развита на два къси етажа 

между скални блокове. 

10 
Пещерата при Криви 

дол 

Пещерата с най-голям вход в района, висок около 6-7 

м. Възходяща, с дължина 20 м. 

11 Пещера „Попов извор” 

Суха, хоризонтална пещера, дълга около 60 м, 

разположена в непосредствена близост до едноименния 

извор. Подът и е покрит с глина и калцитни кори. 

12 Пещера „Вертепа” 
Плитка пещера, унищожена при трасиране на 

изкуствения тунел на „Духлата”. 

13 Пещера „Низходящата” 

Разположена при големия завой на пътя между 

„Духлата” и с. Боснек. Входът е затрупан при 

преустройство на пътя. Къса, низходяща пещера, дълга 

15-20 м, вероятно има връзка с „Духлата”. 

14 
Пещера „Безименна в 

селото” 
Плитка, суха пещера, дълга 5-6 м. 

15 
Безименна пещера на 

Тракийското кале 
Къса, (-6 м), леко низходяща, суха пещера. 

16 
Безименна при валога 

на Калето 
Къса (няколко метра), суха пещера. 

17 

Ниша на север от 

„Духлата” в скалния 

венец 

Сух стар вход на пещера „Духлата”, запълнен с 

конгломерати. Дължина около 3 м. 

18 
Пропаст във венеца при 

„Зимния вертеп” 
Суха, дълга около 10 м пещера. 

19 
Пещера „Зимния 

вертеп” 

Разположена между блокажа на скалния венец на 

„Духлата”, постлана с речни валуни, усеща се силно 

въздушно течение. Плитка. 

20 
Ниша пред „Зимния 

вертеп” 

Вече унищожена от строежа на пътя суха и плитка 

пещера. 

21 Пещерата с кокалите 

Вероятно стар вход на системата на „Духлата”, силно 

задръстен със скални блокове и седименти, низходяща, 

суха, дълга десетина метра. 

22 
Трапа на завоя на 

шосето 

Малка пещера, отворена при строежа на шосето, дълга 

около 4-5 м. Входът и е затрупан. 

23 Пещера „Пепелянката” 

Суха хоризонтална пещера, дълга около 380 м. До 

скоро е била с богата пещерна украса от вторични 

образувания, унищожени от посетители. Срещат се 

хелектити, арагонитови кристали, калцитни 

образувания. 

24 Пещера „Академик” 

Хоризонтална водна пещера (дължина над 150 м), 

завършваща с голяма зала, дълга около 60 м и висока 5-

6 м. На места украсена богато с вторични образувания. 

Срещат се едни от най-дългите цевични сталактити в 

района. Част е от подземната хидроложка система на 

„Духлата”. 
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25 
„Пещерата в края на 

селото” 
Плитка няколко метра, суха пещера. 

26 
„Дупка при извора до 

чешмата” 

Къса 2-3 м галерия, свързана с водното огледало на 

изворите „Духлата” в с. Боснек. 

27 
Пещера „Малката 

пепелянка” 

Пропастна пещера с денивелация 7-8 м. Интересни са 

изкуствено подредените големи камъни. 

28 Пещера „Чичовци” 
Дълга около 50-60 м пещера, завършваща със стоящо 

езеро. 

29 
Пещера при чешма 

„Джераница” 
Суха и къса няколко метра пещера. 

30 Пещера „ППД” 

Най-дълбоката пропастна пещера в района, с 

денивелация над 100 м и дължина на галериите над 1 

км. Входът е отворен след многогодишно разкопаване 

на пещерняци от СПК „Академик”. След поредица от 

хоризонтални галерии и пропасти се достига до 

подземен поток, вероятно във връзка със системата на 

„Врелото”. Стените на голяма част от галериите и 

подът са покрити с пласт пещерна глина. 

31 
„Новата пещера” при 

чешма Джераница 

Низходяща, суха пещера, дълга около 30-40 м и с 

денивелация от 8,5 м. 

32 
Пропаст 11 м в с. 

Боснек 

Суха, низходяща пещера, с денивелация от 11 м, 

завършва със стеснение. 

33 
Пещера край чешма 

Джераница 
Суха и къса пещера (дължина няколко десетки метра). 

34 Пещера над Чучулян Цепнатина в скален венец. Денивелация 4-5 м. 

35 
Пещера при вековния 

дъб 

Стар вход, разположен над голямо губилище на р 

Струма. От тук, при разчистването му, са извадени 

големи (над 1 м) сталактити, дебели синтрови кори и 

др. Продължаването на спелеоложкото проучване е 

много перспективно с цел откриване на досега 

неизвестна пещерна система във връзка с губилището.  

36 Пещера „Бабите” 
Малка суха зала, в непосредствена близост до тесен 

вход. Дълбока е 3 м и дълга 19 м. 

37 Дупката с двете гърнета 
Къса, суха пещера, разположена на около 3 м над 

леглото на р. Струма в м. Джераница. 

38 Пропаст на Торев рид 
Вход в процес на проучване, вероятно има връзка със 

системата „ППД” – „Врелото”. 

39 Пропаст „Св. Илия” 
Разположена на южния склон на Голяма могила. 

Низходяща, суха галерия, с денивелация 15 м. 

40 

„Светата вода” или 

„Пещерата на бай 

Боре” 

Изкуствено прокопана пещера, дълга около 50 м и 

завършваща със стоящо езеро. 
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Таблица 1.9.2.4. Научно значение на пещерите и другите спелеоложки обекти в Боснешкия 

карстов район. 

 

№ Обект Научна област Характеристика 

 

1 Пещера 

„Духлата 

Зоология 

Палеонтология 

Седиментология 

Хидрогеология 

Тектоника 

Минералогия 

 

Местообитание на ендемични 

безгръбначни животни и цялата 

подземна фауна е все още непроучена. 

Седиментите, разположени на 

различни нива, са свидетелство за 

процесите на пещерообразуване, а 

вероятно съдържат и костен материал 

на плейстоценски и холоценски дребни 

бозайници. Удобен обект за 

проследяване на процесите на 

взаимодействие вода – карбонатна 

скала. Пространственото разположение 

на галериите и подземните пукнатини, 

в т. ч. и на тектонските огледала са във 

връзка с изучаване на тектониката в 

района.  

2 Пещера 

„Врелото” 

Хидрогеология 

Тектоника 

Седиментология 

Палеонтология  

Минералогия 

Една от най-големите пещери в 
района. Има подобно значение на това 
на "Духлата". Намерени са седименти  
с костен материал на едри и дребни 
бозайници и хищници, включително и 
на пещерна мечка и други животни от  
ледниковата епоха. Находището е 
непроучено. При планирано такова е 
възможно прокопаването на изкуствен  
тунел от повърхността, който ще 
улесни теренните работи.  

3 Пещера 

„Сухата” 

Палеонтология Със своята морфология е типичен 
пример за пещера - капан на 
множество  животни. Вероятно 
седиментите, наред  с ценни 
археологически находки съдържат и  
богат костен материал на дребни и 
едри бозайници. Необходими са 
сондажни проучвания.  

4 Пещера 

„Новата” в м. 

Джераница 

Палеонтология Типичен пример за пещера - капан. 
Установено е богато находище на 
костен материал от дребни бозайници,  
земноводни, влечуги и прилепи.  
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1.10 ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ 

 

1.10.1. Хидрология и хидрография 

 

Хидрографска мрежа – реки, извори, езера. 

Специфичните климатични, геоморфоложки, хидрогеоложки и почвено-климатични 

условия и палеохидроложката еволюция на планината Витоша определят регионалните 

особености и локална специфика на речната мрежа и спецификата на водния режим на 

реките. 

 

РЕЧНИ ВОДИ 

През планината Витоша преминава главния вододел на страната, който обуславя 

оттичатеното на повърхностните води към Черноморския и Беломорския отточен басейн. 

Вододелът следи билото на планината, свързващо Люлин с Верила(навлиза в югозападния 

склон на Витоша, където маркира в. Големия рид- 1458,6 м и в. Даута - 1513,6 м и в посока 

север – североизток – северозапад през в. Скопарник – 226,6 м достига в. Черни връх – 

2280,5 м. След върховете Селимица – 2040,7 м и Калето – 1059,4 м главният вододел 

пресича Владайската седловина ). По този начин по-голямата част на Витоша – нейните 

северни, източни и югоизточни дялове, се оттича чрез река Искър към Черноморския 

отточен басейн, а западните и югозападни дялове чрез р. Струма се оттичат към 

Беломорския отточен басейн. 

 

1.Хидрографска мрежа 

1.1.Речна мрежа 

Първоразрядни притоци на р. Искър са реките Палакария, Егуля, Бистришка, 

Владайска, Перловска и Слатинска.(Фиг.1)  
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Фигура:1 Водосборни басейна на територията на ПП “Витоша”
1
 

Река Палакария е най-големият приток на Искър в самоковската му част. Нейните 

извори са под върховете Купена и Острица на Витоша на 2015 m. Спускайки се от Витоша 

през Ярловската долина, р. Палакария навлиза под с.Ярлово в Самоковското поле. Отначало 

държи западна посока, а при с. Белчин се отправя на изток, опирайки се плътно до 

склоновете на Плана планина. Наклонът в полето е много малък и достига до 0.2‰, затова и 

в средната си част между селата Поповяне и Рельово съществуват локални замочурявания. 

Река Палакария се влива в Искър малко над язовир „Искър”. При топене на снеговете и при 

обилни дъждове се разлива нашироко и залива ливадите по бреговете.  

Палакарийска река има над 10 притока, които водят началото си от Витоша, по-

големите от които са реките Дълбоки дол, Старата кория, Ковачев дол, Ракевец, Гръчка река 

и др. Река Лустра е най-големият приток на Палакария и е с дължина едва 3 км. 

 Река Владайската е дълга 37 км, извира под Черни връх и Селимица и събира водите 

на по-голямата част от западната половина на Витоша. Тя минава през северозападната част 

на София и взема северна посока под нея. Реката има два големи притока, които не събират 

водите си от Витоша (р. Суходолска и р. Горнобанска или още р. Домуз дере). Притоците на 

реката, които извират от Витоша са основно три. Това са р. Планиница, р. Бистрата река и р. 

Перловска. Началото си река Владайска води от торфищата северно от Черни връх, като още 

от извора си носи основното си наименование. Близо до местността Златните мостове за 

влива левия приток р. Бистрата. Малко след като Владайска река мине през с.Владая към 

основната река се влива и десния приток р.Планинишка. След като прекоси по-голямата 

част от гр. София и малко преди да се влее в р.Искър, към реката се влива и десния приток 

р.Перловска.  

Река Перловска събира водите си от платото под Черни връх. Водосборната площ е  

106 км2 и дължината е 31 км. Води началото си от притоците на реките Боянска и 

Дреновичка. Боянската река извира съвсем близо до р. Владайска – източно от хребета 

Лъвчето под връх Малък Резен. От начало тя е незначителен поток, който тече сред влажни 

поляни, но след като мине през Горното и Долното торфено блато, водите ѝ се увеличават. 

Тя тече почти успоредно на р.Владайска, като от нея я разделя билото Лъвчето – Средец – 

Черната скала. При „Момина скала” реката завива на североизток и долината става 

извънредно стръмна. В близост се намира и Боянския водопад.  

Перловската река преминава през югоизточната част на гр.София, като при 

достигането до Малашевските гробища в нея се влива най-големия проток – р.Слатинска. Тя 

се образува при вливането на нейните два основни притока – р. Драгалевска и р. Въртопо 

(р.Дървенишка).   

Река Драгалевска също извира от торфищата – от тези, които се намират при 

Капакливец в съседство с Горното и Долното блато. Като напусне торфените блата, тя 

навлиза в дълбоко, стръмно и скалисто корито между Комините и Вълчата скала. 

Драгалевската река се влива в р.Въртопо (Дървенишка река) при четвъртия километър на 

Цариградско шосе и заедно образуват р. Слатинска.  

Река Въртопо или още Дървенишката река води началото си от планината Витоша 

като събира водите си от няколко по-големи притока. При самия извор на реката тя се 

нарича Старата река като малко след това вече получава и името си Въртопо. Първият и по-

голям приток е Сухата река – ляв приток на Дървенишката река. Неин основен приток е 

р.Копаница, която се образува от слизането на р.Скакавица и р.Симаничка. Другиян по-

голям приток на р.Въртопо е десният приток р.Рекмарица. След вливането им реката 

преминава през кварталите Дървеница и Младост до вливането си в река Слатинска.  

                                           
1
 Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. 2014 г.НИМХ, БАН, С. 
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Река Струма е най-значителната витошка река. Дължината от извора до българо-

гръцката граница е 290 км, което я поставя на пето място по дължина сред българските реки. 

Река Струма приема водите на около 42 притока от първи и втори порядък.Тя извира на 

2180 м надморска височина от обширното мочурище, което обхваща южните склонове на 

Черни връх и връх Скопарник. Това място е осеяно с каменни грамади, из които се губят 

малките потоци, докато се съберат в един по-голям поток, наречен Върла. По-надолу по 

течението се слива с приток идваш откъм връх Купер, и вече се нарича река Струма. На 

долу по течението, до вливането на реката в язовир Студена, в реката се вливат няколко по 

големи притока – левия приток р.Рибни дол, десният приток р.Широки дол и десния приток 

Добри дол, който се влива в река Струма при село Боснек. В язовира освен река Струма се 

вливат още две по-големи реки – река Матница и река Кладница. Една част от водите на 

р.Матница идва откъм вр.Кръста или по-точно река Тъмни дол (р.Жедна), друга част – 

откъм вр. Самара, а трета част чрез притока и р.Босочка – откъм вр .Селимица. Река 

Матница се нарича и още Поповска река, защото е минавала през село Попова, което се е 

намирало там, където сега е разположен яз.Студена. След язовира единствен приток на 

Струма събиращ част от водите си от Витоша е река Арката или по-точно нейният приток 

р.Маринива.  

Други реки, които водят началото си от планина Витоша са: 

Река Бистрица, известна и като Витошка Бистрица или Бистришка река, е река в 

Западна България, ляв приток на Искър. Общата ѝ дължината и е около 12 км. Образува се 

от сливането на три реки - Гъбешница, Лева и Бистрата река, като за нейно начало се счита 

Стара река (приток на Гъбешница), извираща от високите части на Витоша - между 

върховете Скопарник и Голям Резен. Реката пресича територията на Биосферен резерват 

Бистришко бранище в красива долина, характерна с каменни реки, сипеи и върхове-грамади, 

след което образува малкият, но красив водопад Самоковището. Пресича изцяло селата 

Бистрица и Панчарево и се влива в Искър при Панчаревското езеро на 600 м. н.в. Река 

Гъбешница води началото си от вливането на Бистришка река и Янчовска река в землището 

на в.з. Бистрица. Бистришка река в горната си част тече под името Старата река и след 

вливането на множество по-малки притоци от Витоша започва да тече като Бистришка. 

Янчовска река извира от североизточния склон на Витоша, местност Романски, под х. 

Алеко.  

Река Ведена е съставена е от два основни притока - Железнишка река (Стамболова), 

водеща началото си от Витоша, и Ягуля, извираща от Плана планина, които събират водите 

си под село Железница и се вливат в Искър при Дяволския мост срещу крепостта Урвич. 

Река Егуля се счита за граница между Витоша и Плана планина. Два от по-големите 

притоци на р. Егуля в долното течение извират от Витоша – Куртова река и Бяла вода. 

Куртова река е гранична между Източен (Купенски) и Югозападен (Ветренско-Боснешки) 

дялове на Витоша. В горното си течение носи името Ярловска река. Протича в източна 

посока и под шосето за с. Плана се влива в р. Егуля.  

Река Шиндра се намира в североизточната част на гр. София. Образува се от 

вливането на реките Кална и Банска (Банишка). Протича през ж.к. ”Младост 4” и кв. 

“Горубляне” и се влива в р. Искър. От вливането в р. Искър до устието на реките Кална и 

Банска коритото на р. Шиндра е изцяло коригирано.   

Река Банска е приток на р.Шиндра. Кална река от извора си тече като река Раковец, в 

участъка от Симеоновско шосе до Околовръстен път, където приема няколко по-малки 

притока, тече като Дълбоката река. 

По-голяма част от витошките реки водят началото си от торфените блата, 

представляващи обширни мочурища, разположени във високопланинската част на 

планината. Най-голямо е торфището на Високото плато. Това е и най-значителният за 

България комплекс от високопланински торфища, обявен за резерват „Торфено бранище“ с 
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обща площ 782,8 ха. Торфът със своята специфична структура, притежава изключителни 

водозадържащи свойства. На места неговата мощност достига 2 метра дълбочина.  

Проникващите в торфената покривка дъждовни води и водите от стопения сняг се 

отцеждат много бавно и поддържат съществуването на влажните поляни и мочурища през 

цялата година. Постоянен е и дебитът на изворите и реките, които извират от резервата и 

осигуряват питейна вода за гр. София. Това е причина и цялата площ на резервата да бъде 

включена във вододайната зона на града. 

Хидрографските характеристики на реките протичащи през територията на ПП 

“Витоша” са представени в (Табл.1) 

 

Таблица 1. Хидрографски характеристики на реките протичащи през ПП „Витоша“
2
 

 

 

Притоци на 

F площ 

км
2
 

Haver 

ср.надморска 

височина  [м] 

J наклон % 
L дължина 

[км] 

р. Искър 

Р. Палакария 16.830 1496 32.805 6.35 

Дълбоки дол до границата на ПП 

„Витоша“ 
4.278 1221.88 19.35 3.3 

Бистришка река 9.640 1743.6 34.89 4.32 

Янчовска река до границата на ПП 

„Витоша“ 
7.650 1633.73 31.56 4.52 

Балийна река до границата на ПП 

„Витоша“ 
1.095 1543.2 33.97 1.75 

Перловска 8.708 1704.9 20.2 9.1 

Драгалевска река 4.716 1539.50 35.7 4.38 

Владайска     

Егуля (Ведена)     

Върли дол до границата на ПП 

„Витоша“ 
1.408 1202.47 18.44 2.3 

Железнишка река до границата на 

ПП „Витоша“ 
8.803 1642.89 34.3 4.1 

Куртова река до границата на ПП 

„Витоша“ 
3.184 1651.53 31.73 2.84 

р. Струма 30.958 1504.1 29.55 12.5 

Добри дол до границата на ПП 

„Витоша“ 
6.985 1173.76 25.52 3.8 

Матница до границата на ПП 

„Витоша“ 
25.455 1374.46 25.95 9.03 

Рударщица до границата на ПП 

„Витоша 
3.680 1322.5 31.17 3.78 

Кладнишка до границата на ПП 

“Витоша“ 
5.048 445.4 7.96 2.75 

                                           
2
 Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. Изготвяне на воден баланс за 

територията на  Природен парк „Витоша”. 2014 г.НИМХ, БАН, С. 
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Фигура 2: Речна мрежа на ПП “Витоша”
3
 

 

1.1.1 Гъстота на речната мрежа 

Гъстотата на речната мрежа в границите на ПП  „Витоша“ варира от 1 в ниските части 

до 2,5 км/км
2
 във високите части. 

 

1.2.Езера  

1.2.1. Естествени езера 

Днес на територията на ПП „Витоша” липсват естествени планински езера, но 

съществуват исторически данни, които потвърждават наличието на такива до средата на 

19 век. Според някои автори (проф. Делирадев) тези естествени витошки езера били 

пресушени по времето на османското владичество за нуждите на рудодобива. 

                                           
3
 Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. Изготвяне на воден баланс за 

територията на  Природен парк „Витоша”. 2014 г.НИМХ, БАН, С. 
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Местността, на чиято територия са били разположени двете езера, днес носи името 

„Сухото езеро“. 

1.2.2. Изкуствени езера 

На Витоша няма естествени езера, но в замяна на това са оформени изкуствени водни 

площи. Най-голяма сред тях е язовир Студена (с площ 1416 дка), разположен в западната 

част на планината, построен с цел водоснабдяване на гр. Перник, както и изкуственото 

Боянско езеро, разположено в близост до обиколната пътека Драгалевци-Бояна. То е 

създадено на мястото на голяма влажна зона. 

 

1.3.Извори 

Витоша е извънредно богата на извори. Общият им брой надхвърля 40, като около 33 

са подходящи за питейно водоснабдяване. Голяма част от тях са каптирани за местни 

нужди, предимно обекти за отдих и туризъм, както и за крайпътни чешми (около 240).  

Термалните извори са разположени в подножието на планината (Рударци, Княжево, 

Железница, Панчарево). Това са топли минерални извори с температура на водата между 

28оС и 32оС, слабо минерализирани, подходящи за лечение, както и за питейни цели. 

Витошките извори са в контакт с подвитошките дълбини, откъдето и получават своята 

топлинна енергия. Температурата, както и минерализацията им е най-различна, в 

зависимост от техния подземен път и скалните и минерални пластове, които пронизват. 

Прави впечатление, че колкото изворите са по-близко до масива, толкова е по-ниска 

температурата на техните води. 

Карстовите извори са разположени в югозападните варовикови части. Местността 

Живата вода (на 3 км западно от Чуйпетлово) се състои от дебели пластове варовици и 

доломити. Целият Боснешки карстов район, в който попада местността, изобилства с 

пещери, подземни потоци и реки. Особен интерес представлява пулсиращият карстов 

извор Живата вода, чиято пулсация обясняват с особеното му устройство на принципа на 

скачените съдове. Най-големият за района карстов извор е Врелото – при с. Крапец. Той е 

източник на питейни води за гр. Радомир. 

На Витоша се намира и известният Боянски водопад, разположен на Боянска река на 

височина 1200 м н.в. и пад на водата 15 метра. 

 

2. Формиране, структура и обем на речния отток 

 

2.1.Фактори и условия за формирането на речния отток 

За протичане на хидроложките процеси доминираща е ролята на климатичните 

условия, които определят обема на водите постъпващи в речните течения. Влиянието на 

хидрогеоложките фактори е значително при речните течения които дренират карстовите 

водоносни хоризонти, формирани на територията на ПП. Влиянието на растителността 

върху формирането на речните води се определя от размера на горските площи, от вида 

на дървесните видове, плътността и възрастта на горите.  

 

2.2. Среденомногогодишена водност 

 

2.2.1 Методика за изчисляване на средномногогодишния отток на реките протичащи 

през територията на ПП “Витоша” 

 

За изчисляване на годишния отток се прилага водобалансовото уравнение: 

 R = P – AET, където  

R[мм] е повърхностен отток,  

P[мм] валеж,  
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АЕТ[мм] е реалната евапотранспирация.  

В многогодишен разрез инфилтрацията и подземното подхранване на речния отток 

се пренебрегват. 

Изследваните периоди са 1961-1990, 961-2010 и др., и са избрани за да се направи 

изследване влиянието на промяната на климата върху валежа, температурата и оттока. 

Периодът 1961-1990  е посочен от WMO като представителен за изчисляване на различни 

статистически характеристики на метеорологични параметри. 

Методът използва ГИС базирано пространствено представяне на хидроложките 

елементи  и дава възможност да се оценят параметрите на водния цикъл и други 

хидроложки характеристики към всяка точка от изследваната област на парк Витоша. В 

създаденият модел са използвани ГИС инструменти за пространственото разпределение 

на валежа и температурата и създаване на опростен пространствен модел за изчисляване 

на речния отток.  

 

Процесът може да се раздели на следните основни етапи 

 Създаване на файл с хидрометричните станции в ESRI ArcGIS формат 

Получените резултати са сравнени с реалните измервания на речния отток в 

хидрометричните станции от мониторинговата мрежа на НИМХ: 

ХМС № 18370 р. Палакария с. Рельово  

ХМС № 18420 р. Владайска София кв. Княжево 

ХМС № 51650 р. Струма  гр. Перник 

 

 Определяне на водосборите към хидрометричните станции и към границата на парк 

Витоша 

Водосборите към хидрометричните станции и към границата на ПП „Витоша“ на р. 

Палакария, р. Владайска и р.Струма и са изчертани използвайки Arc Hydro Tools в 

ArcGIS. Изчертаните водосбори са на основата на 50 м DEM. Водосборите са представени 

като полигони в shape ESRI ArcGIS формат и координатна система WGS 1984 проекция 

UTM 35N (Фиг.3) 

 

 
Фигура 3. Водосбори към хидрометричните станции и до границата на парк Витоша 

 

 Създаване на файл с метеорологичните станции от наблюдателната мрежа на 

НИМХ, които са използвани за пространственото разпределение на валежа и 

температурата в ESRI ArcGIS формат 
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Измерванията на валежите обикновенно са в ограничен брой метеорологични станции. В 

моделът са използвани 11 метеорологични станции. Тези станции са разположени главно в 

по-ниските части, също така те са твърде неравномерно разпределени и не са достатъчни за 

представяне на особеностите на валежите във Витоша. Планинският релеф усложнява 

значително разпределението на валежите и закономерностите на тяхното изменение с 

надморската височина. В планините при сложните условия на пресечения релеф се 

наблюдава от една страна вертикално разпределение, при което доминира височинният 

фактор, съчетан с орографските особености, а от друга разпределението, свързано с 

изложението на планинските склонове по отношение на влагоносните въздушни маси. В 

най-високите части на  планините се отбелязва известно забавяне (дори намаление) в 

изменението на валежите. 

За да се представи по-правдоподобно пространственото разпределение на валежите са 

използвани допълнителни точки за които валежите са определени с използване изчислени 

вертикалните градиенти на валежите. 

 Пространствено разпределение на средно многогодишната сума на валежа за 

изследваните периоди 

За пространственото разпределение на средно многогодишната сума на валежа за периода 

1961-1990г. е използван ArcGIS Geostatistical Analyst. ArcGIS Geostatistical Analyst е една 

много ефективна връзка между геостатистиката и анализите в географската 

информационна система (ГИС). Основната задача, която се решава е използвайки 

измервания в определени точки на дадена изучавана област (например валеж, температура 

и др.) да направи акуратно и точно прогноза за други точки в които няма преки измервания. 

Той разполага с голямо разнообразие от интерполационни методи за създаването на 

оптимална пространствена интерполация на данните. Geostatistical Analyst развива 

интерполационни техники, които могат да се разделят на две основни групи: 

детерминистични и геостатистически. Всичките методи се основават на допускането, че 

стойностите в точки близкостоящи една от друга са подобни, за да създадат повърхност. 

Детерминистичните техники използват математически функции за интерполация - Inverse 

Distance Weighted (IDW) и Radial Basis Function (RBF). Геостатистическите се опират и на 

математически и на статистически методи, които включват автокорелация (статистически 

връзки между измерените точки) за създаване на повърхност и за оценка точността на 

прогнозираните стойности. Много методи се причисляват към геостатистическите, но те 

всички са от семейството на kriging. 

Използвани са три метода за интерполиране на средно многогодишната сума на валежа 

периода 1961-1990 г.- Kriging, Radial Basis Function (RBF)  и Cokriging. При 

интерполирането на данните за валежите след сравняване на получените статистически 

резултати е избрана  Radial Basis Functions   интерполация. На Фиг.4 е представено 

пространственото разпределение на средно многогодишната сума на валежа за периода 

1961-1990 г.  
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Фигура 4. Пространственото разпределение на средно многогодишната сума на 

валежа за периода 1961 - 1990г. 

 

 

 

Използван метод за интерполация - Radial Basis Function 
(RBF) за периода 1961-1990 
 

Контури 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 
1100mm 
 

 

 

 

Запълнени контури  
573,3-600 mm 
600-700  mm 
700-800  mm 
800-900  mm 
900-1000 mm 
1000-1100 mm 

1100 - 1202,6 mm 
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За понататъшните изчисления в ГИС среда, разпределението е представено в грид с 

големина на клетката 100 м. 

 Пространствено разпределение на средно многогодишната температура за 

изследваните периоди 

За пространствено разпределение на температурите са избрани климатични 

метеорологични станции. Определени са вертикалните градиенти на температурата с 

отчитане влиянието на надморската височина и  особеностите на температурите в 

различните климатични райони и планински райони. С помощта на тези градиенти са 

определени допълнителни точки. За пространственото разпределение на данните е 

използван ArcGIS Geostatistical Analyst. След сравняване на резултатните при 

интерполирането на данните за температурите е избрана  Radial Basis Functions. 

Пространственото разпределение на температурите е представено на Фиг.5. 

 
 

 
Фигура 5: Пространствено разпределение на средномногогодишна температура за 

периода 1961-1990 г. 

 

Използван метод за интерполация - кригинг за периода 
1961 - 1990 
 
Контури 1оС, 2 оС, 3 оС, 4 оС, 5 оС, 6 оС, 8 оС. 

 
 
 
 
Запълнени контури  
0,1-1 оС 
1-2 оС 
2-4 оС 

4-6 оС 
6-8 оС 
8-9,9 оС 
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 Пространствено разпределение на реалната евапотранспирация 

Средномногогодишната реална евапотранспирация AET се определя от връзката  

AET = P – R, 

където P е годишната сума на валежите в mm и R е речния отток в мм. 

Много различни емпирични формули са изведени за изчисляване на реалната 

евапотранспирация. Една от най-разпространените в практиката формули  е разработена 

от Turc през 1954г. Той е извел формулата използвайки статистическата връзка между 

годишните суми на валежа, средногодишните стойности на оттока и температурата за 

254 водосбора с различен климат в Европа, Африка, Америка и Азия: 

2

2

9.0
EPI

P

P
AET



 , където:    

Р(мм) e годишната сума на валежа; EPI = 300 + 25 T+ 0.050 T3, T(0C) е 

средногодишната температура. 

(Гридът на реалната евапотранспирация е изчислен в ArcInfo  използвайки Spatial 

Analyst и е представен на Фиг.6. 

 

 
  

Фигура 6.  Изчисляване на грида на реалната евапотранспирация за периода 1961-

1990 г. 

 



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 

128 

 Пространствено разпределение на оттока 

От гридовете на средната многогодишна сума на валежа и на 

средномногогодишната реална евапотранспирация се получава гридът на 

средномногогодишната  стойност на оттока за територията на парк Витоша. 

Изчисляване на грида на оттока  R =  P – AET в Spatial Analyst от грида на 

валежа и грида на евапотранспирацията (Фиг.7). 

 

 
Фигура 7.  Грид на оттока за периода 1961 - 1990 г. 

 

 Определяне на средно многогодишния отток към границата на парк Витоша на р. 

Палакария, р. Владайска и р. Струма за изследваните периоди 

Изчислена е средната височината на отточния слой за отделните водосбори в  

ArcGIS (фиг.8).  

Изчислено е формираното водното количество на трите реки към границата на 

парк Витоша и е направено е сравнение с приведените водни количества реално 

измерени при  съответните хидрометричните станции.  

 

 

Пространствено разпределение на оттока 
 

Максимална стойност 928 мм 

 
Минимална стойност 248 мм 

Граница на ПП Витоша 
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Фигура 8. Отделяне  на разпределения отток за водосборите към границата на 

парк Витоша 

Изчислено средномногогодишно водно количество с модела за водосборите на 

територията на парк Витоша е представено в Табл.2. 

Таблица 2. Изчислено средномногогодишно водно количество 

Водосбор Средногод.отток 1961-1990 от ГИС 

модела Q [м
3
/сек.] 

р. Палакария до границата на ПП „Витоша“ 0,263 

р.  Владайска до границата на ПП 

«Витоша» 

0,414 

р.  Струма до границата на ПП «Витоша» 0,490 

 

Средномногогодишните водни количества (регистриран отток) за периода 1961 

- 1990 г. към хидрометричните станции от мониторинговата мрежа на НИМХ са 

изчислени от редиците със средногодишни водни количества за периода - Табл.3.    

Таблица 3. Средномногогодишни водни количества (регистриран отток) 
Хидрометрична станция Средногод.отток 1961-1990  

Q [м
3
/сек.] 

XMC 18370   р.Палакария, с.Рельово  1,759 

XMC 18370  р. Владайска, София, кв.Княжево  0,503 

XMC 18370  р.Струма , гр.Перник 2,217 

 

 Сравняване на получените резултати с реални измервания 

За привеждане на тези средномногогодишни водни количества  на реките към 

границата на Природен парк „Витоша” са използвани зависимостите и резултатите на 

разработката на НИМХ “Определяне на средни,  минимални и максимални водни 

количества с различна повторяемост” с възложител Министерство на околната среда и 

водите (МОСВ). Използвани са районни емпирични зависимости между водните 

количества Q  и площта на съответните водосбори A, както и между отточните модули 

M Q A /  и среднонадморската височина на водосборите H . Крайните резултати са 

дадени в Табл.4.  

 

Таблица 4. Средномногогодишни водни количества  към границата на Природен парк 

„Витоша” 
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Водосбор Средногод.отток 1961-1990 Q 

[м
3
/сек.] 

р. Палакария до границата на ПП „Витоша“ 0,225 

р.  Владайска до границата на ПП «Витоша» 0,327 

р.  Струма до границата на ПП «Витоша» 0,243 

 

Сравняване на получените резултати за моделираният с регистрирания  нарушен 

отток. Резултатите са представени в Табл.5. 

Таблица 5.  Сравняване на моделирания отток с регистрирания нарушен отток 

Водосбор 

Средногод.отток 

1961-1990 

Q [м
3
/сек.] 

Средногод.отток 

1961-1990 от ГИС 

модела 

Q [м
3
/сек.] 

Разлика 

р. Палакария до границата на ПП 

„Витоша“ 

0,225 0,263 -0,037 

р.  Бладайска до границата на ПП 

«Витоша» 

0,327 0,414 -0,088 

р.  Струма до границата на ПП 

«Витоша» 

0,243 0,490 -0,247 

 

Таблица 6. Характеристики на годишния отток за периода 1935/36 – 1974/75г. 

ХМС Река Местополож. 

Площ на 

водосбора 

F,  kм
2
 

Средна 

надм. 

вис. Hav, 

м 

Средномногогодишен Воден 

обем  

W, 

м
3
.10

6
 

Коеф. 

Вариация 

СV 
Отток 

м
3
/с 

Модул на 

оттока, M 

л./с.km
2
 

18370 Палакарийска с. Рельово 275,00 1150 1,740 6,33 54,9 0,429 

18420 Владайска кв. Княжево 48,90 1354 0,770 15,70 18,3 0,441 

51650 Струма гр. Перник 284,00 756 2,040 7,18 64,2 0,317 

 

С представения модел може да се изчисли естествения отток към всяка точка на 

Природен парк „Витоша”.   

2.2.2 Методика за изчисляване на средногодишния отток по хипсометрични (височинни 

зони) 

Методика за изчисляване параметрите на годишния отток е представена от Мандаджиев, 

1989 г.
4
 

Изчисляването на средногодишния отток се изчислява поотделно за хипсометричния пояс 

над 1600 m и за пояса от 600 до 1 600 м. Причината за това е, че оттокът е интегрална 

характеристика, т. е. оттокът от хипсометричния пояс 600 – 1 600 м включва и оттока от 

хипсометричния пояс над 1 600 м. 

a) За пояса над 1 600 м от карта на модула на средногодишния отток в мащаб 1:400 

000, разработена за периода 1935 - 1955 се изчислява средният за площта 

средномногогодишен модул на оттока по формулата. Данните за годишния отток след 

предварително отстраняване на грешките от наблюденията, измерванията и първичната 

обработка са приведени към естествения окмплекс от условия
5
: 

𝑀𝑘 =  
∑ 𝑀𝑖𝑘𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑓1
𝑛
𝑖−1

, 

                                           
4
 Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1. Природни ресурси. БАН, 1989, С. 

5
 Мандаджиев, Д. Влияние на хидромелиоративните мероприятия върху режима на речния отток.- 

Хидрология и метеорология, 1979, №6 
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където за площта f1 след последната изолиния модулът на оттока се определя по 

равенството: 

𝑀𝑖𝑘 =  𝑀цк , 

където Мцк е модулът на оттока, отговарящ на центъра на тежестта на фигурата, 

заградена от последователната изолиния; за площта f1, (km
2
) между две изолинии съответно 

i и (i-1) модулът на оттока се определя по зависимостта: 

𝑀𝑖𝑘 =  
𝑀𝑖𝑘 + 𝑀(𝑖−1)𝑘

2
 

б) изчислява се средният за площта корекционен коефициент Кр като средно 

тежестна стойност между Кpj на всяка от използваните в района хидрометрична станция, т. 

е.  

Кр =  ∑ 𝑃𝑗 𝐾𝑝𝑗,      ∑ 𝑃𝑗 = 1, 

където Pj  са тежестите, които се дават от станциите и се определят, като целият пояс 

се разпределя на участъци по метода на аналогията, за които се приема, че отговарят на 

условия на тези за съответната хидрометрична станция; тези участъци се планиметрират, а 

получените площи се разделят на площта на целия пояс; 

в) изчислява се редуциращият към 40 – годишен период средномногогодишен модул 

на оттока, среден за пояса , по зависимостта: 

Мp = Kp Mk; 

г) редуцираното средномногогодишно водно количество 𝑄𝑝
̅̅̅̅ (м3/с) и обемът на 

оттока Wp се изчисляват по зависимостите: 

𝑄𝑝 =  
𝑀𝑝𝐹

1000
,      𝑊𝑝

̅̅ ̅̅ = 31, 536 𝑀𝑝𝐹, 

Където F (kм
2
) e площта на пояса с н.в. над 1 600 м. 

 За пояса от 600 до 1600 м изчисленията са следните: 

a) изчислява се средномногогодишния модул на оттока по формула (2) като среден за цялата 

площ на пояса с н. над 600 м (𝑀𝑘
̅̅ ̅̅ ); 

b) по затварящите по съответната долна граница станции се определят среднотежестно 

редуцираният коефициент и редуцираният средногодишен модул 𝑀𝑝
̅̅ ̅̅  по формулата, 

водното количество 𝑄𝑝
̅̅̅̅  и обемът на оттока 𝑊𝑝

̅̅ ̅̅ ; всички стойности са отнесени към цялата 

площ над 600 м; 

c) изчисляват се обемите на оттока само за съответния пояс като разлика между обема на 

оттока над долната и обема на оттока над горната 𝑊𝑝1600 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  или 𝑊𝑝600

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  граница, т.е. 

𝑊𝑝 
̅̅ ̅̅ =  𝑊′

𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑊𝑝600

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,     𝑊𝑝
̅̅ ̅̅ =  𝑊𝑝

′̅̅ ̅̅ −  𝑊𝑝1600
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

От 𝑊𝑝
̅̅ ̅̅  се пресмятат средномногогодишните водни количества и средномногогодишните 

модули Мр. 

 

2.2.3 Средномногогодишни водни количества на реките протичащи на територията на ПП 

„Витоша“  

 

 Моделирането на водния баланс за целия период 1961-2010г. е реализирано 

по описаната вече методология. Резултатите са представени на фиг. 9 - 12.  

Пространствено разпределение на валежите за 1961-2010 е на фиг.9, на температурите – 

фиг.10. Пространственото разпределение на реалната евапотранспирация и оттока са 

дадени на фиг. 11 и 12.  
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Фигура 9. Пространствено разпределение на валежите за периода 1961-2010г. 

  
 

Фигура 10. Пространствено разпределение на температурите за периода 1961-2010г. 

 

Пространствено разпределение на валежа за периода 

1961 - 2010 в mm 

Максимална стойност 946 mm 

 

 

Минимална стойност 660 mm 

 

Графично представяне на обект река  

Графично представяне на обект язовир 

Графично представяне на границата на Парк Витоша 
 

  

Пространствено разпределение на температурата за периода 

1961 - 2010 в оС 
 

Максимална стойност 8,7 оС 
 

 

Минимална стойност 0,2 оС  

Графично представяне на обект река  

Графично представяне на обект язовир 

Графично представяне на границата на ПП Витоша 
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Фигура 11. Пространствено разпределение на реалната евапотранспирация за 1961-2010г. 

 

 
Фигура 12. Пространствено разпределение на оттока за периода 1961-2010г. 

 

 

 

 

Пространствено разпределение на актуалната 

евапотранспирация за периода 1961 - 2010 в mm 

Максимална стойност 448 mm 
 

 

 

Минимална стойност 292 mm 

Графично представяне на обект река  

Графично представяне на обект язовир 

Графично представяне на границата на ПП 

Витоша 
 

 

Графично представяне на обект река  

Пространствено разпределение на оттока за периода 

1961 - 2010 в mm 

Максимална стойност 647 mm 

 

 

Минимална стойност 235 mm 

Графично представяне на обект язовир 

Графично представяне на границата на ПП Витоша 
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Таблица 6. Средномногогодишни водни количества на реките протичащи на територията на ПП 

“Витоша”, изчислени по метода на водния баланс 

 

Име река/водосбор 

F площ 

kм
2
 

Q водно 

количество1961-2010  

[м
3
/с] 

Haver ср.надморска 

височина  [м] 

Палакария до границата на ПП „Витоша“ 16.830 0.232 1496 

Водосбор водохващане Владайска 1 4.773 0.090 2024.24 

Водосбор водохващане Владайска 2 4.945 0.093 2019.33 

Водосбор водохващане Владайска 3 5.023 0.094 2016.8 

Владайска канал 21.048 0.337 1724.2 

Боянска до границата на ПП”Витоша” 8.708 0.138 1704.9 

Боянска до водохващане 4.884 0.086 1915.4 

Струма до границата на ПП”Витоша” 30.958 0.422 1504.1 

Рударщица до границата на ПП”Витоша” 3.680 0.044 1322.5 

Кладнишка до границата на ПП”Витоша” 5.048 0.071 445.4 

Матница до границата на ПП”Витоша” 25.455 0.321 1374.46 

Матница до водохващане 1,2,3 1.465 0.026 1941.7 

Варнишки дол до границата на 

ПП”Витоша” 3.563 0.032 985.19 

Добри дол до границата на ПП”Витоша” 6.985 0.074 1173.76 

Дълбоки дол до границата на ПП”Витоша” 4.278 0.046 1221.88 

Злата река до границата на ПП”Витоша” 9.698 0.097 1137.7 

Чегарица до границата на ПП”Витоша” 2.100 0.024 1240 

Върли дол до границата на ПП”Витоша” 1.408 0.016 1202.47 

Острица до границата на ПП”Витоша” 2.373 0.028 1300.147 

Гръчка река до границата на ПП”Витоша” 4.150 0.057 1499 

Куртова река до границата на ПП”Витоша” 3.184 0.049 1651.53 

Бяла вода до границата на ПП”Витоша” 2.153 0.025 1280.44 

Гугутица до границата на ПП”Витоша” 3.250 0.040 1344.4 

Железнишка река до границата на 

ПП”Витоша” 8.803 0.135 1642.89 

Железнишка река до водохващане 8.056 0.127 1680.6 

Лева река до границата на ПП”Витоша” 1.185 0.017 1519.96 

Балийна река до границата на ПП”Витоша” 1.095 0.015 1543.2 

Витошка Бистрица до границата на 

ПП”Витоша” 9.640 0.155 1743.6 

Янчовска река до границата на ПП”Витоша” 7.650 0.117 1633.73 

Янчовска река до водохващане 1 0.188 0.003 1833.6 

Янчовска река до водохващане 2 2.557 0.044 1839.4 

Янчовска река до водохващане 3 6.946 0.109 1677.7 

Витошка Бистрица до водохващане 9.313 0.151 1764.3 

приток Владайска 4.929 0.064 1379.11 

Драгалевска река/Слатинска 4.716 0.066 1539.50 

между Драгалевска и Старата река 1.971 0.026 1428.31 

Старата река 2.644 0.031 1290.46 

Палакария Витоша водохващане 1 4.758 0.078 1785.40 

Струма водохващане 2 11.898 0.199 1805.79 

Струма водохващане 1 1.850 0.036 2129.41 
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2.2.4 Водни ресурси на ПП „Витоша“ по хипсометрични (височинни) пояси 

Трите станции са разположени така, че не могат да послужат за извличане на районни 

зависимости. Проф. Д.Мандаджиев и колектив (“Характеристики на годишния и минималния 

отток в планинските райони на България”, 1982г.) дават следните характеристики на 

средногодишния отток по височинни зони  - Табл.7. 

Специфичните климатични и ландшафтни условия диференциарт отточните условия 

през годината и по територията на планината и определят значителните различия във 

водността на отделните хипсометрични/височинни пояси/Табл.7/. 

 
Таблица 7. Характеристики на естествените водни ресурси на Витоша по височинни  зони за период 

1935 – 1975 г. 

 
 

Човешката дейност не се е отразила забележимо върху естествените водни ресурси на 

Витоша, които според изследването на Д.Мандаджиев, е в рамките на точността, с която се определя 

оттока, т.е. до 10%, и в момента на изследването са в размер такъв, какъвто е бил през 1935г., от 

когато има данни.
6
 

 

2.3.Генетична структура на речните води 
 

 Съгласно географската концепция в хидрологията речният отток се състои от две основни 

генетични съставки - постоянна
7
, т. е. тази която се формира от постоянно излизащите 

върху земната повърхност изворни и други подпочвени води и непостоянна
8
, която се 

формира от стичащите се по земната повърхност води само по време на дъжд и сняг. 

 Генетичната структура на речния отток на реките протичащи през териотирята на ПП 

“Витоша” се формира от следните природни фактори: геоложки строеж, геоморфоложки 

услофия, почвена и растителна покривка. 

 В резултат на значителното подземно подхранване от пукнатинни карстови и порови води 

в структурата на речния отток преобладава устойчивата съставка. Пукнатинните води се 

оттичат от напуканите плутонични скали във Витоша – т.н.  карстовите води от 

Боснешките карстови извори и Попов извор. Това се потвърждава и от генетичната 

структура на р. Струма до яз. Студена. Тя се характеризира със значително преобладаване 

на постоянната съставка на речния отток –  77% от годишния отток. Снежното подхранване 

значително превишава дъждовното подхранване – 15% от год. отток. (Табл.8) 

 

 

 

 

 

 

Източник:
9
 

                                           
6
Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1, Природни ресурси. 

7
 Постоянната генетична съставка е известна в хидроложката литература като „подземно“ или „подпочвено подхранване“. 

8
 Непостоянната генетична съставка се стъои от двете си разновидности – „дъждовно“ и „снежно подхранване“ 

9
 Пенчев,П. Бележки върху хидрологията  на изворната област на р. Струма до яз. Студена. Год на СУ, 1960, С. 

PW , м
3
.10

6
 Зона 

Н 

м. 

Площ 

F 

км.
2
 

Модул 

M  
л/с/км.

2
 

Водно  

колич.Q 

м
3
/сек 

Обем  

 отток W  

м
3
.10

6
 

 

СV 

 

СS 
5 25 50 75 95 

I.       Над 1600 91,68 26,94 2,47 77,90 0,280 0,484 116,50 91,42 76,16 62,41 51,29 

II. 600 до 1600 1442,56 5,07 7,32 230,65 0,440 0,869 418,90 289,00 215,90 156,60 93,64 

III.  300 до 600 162,63 2,33 0,379 11,97 0,560 1,176 24,73 15,49 10,73 7,01 4,70 

Общо над 300 1696,87 5,99 10,16 320,52 0,443 0,878 583,90 402,20 299,90 216,90 156,50 
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Таблица 8. Генетична структура на р- Струма – до яз. Студена 
Вид на 

подхранването, 

% 

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

снежно 40 23 17 11 18 3     1 37 15 

дъждовно 

 

    4 30 19 2 19 19 10  8 

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

 

Значително водорегулиращо въздействие оказват зачимените планинско-ливадни 

почви, торфищата, сипейните покривки и каменните реки. Река Владайска се подхранва  

предимно от подземни води – 72,0% от годишния отток. Средномесечните стойности на 

подземния отток са най-големи през пролетното пълноводие(април - юни) – 11,0 – 14,1%, 

докато през останалите месеци се характеризират с незначителни колебания – 6,2 – 9,2% от 

годишния подземен отток. През периода юли – март е налице тенденция за непрекъснато 

намаляване на подземния отток от началото на лятото към зимата вследствие изтощаване на 

подземните водни запаси. Противоположен характер имат колебанията на месечните 

относителни стойности спрямо абсолютните месечни водни количества. Подземните води 

през периода юли – март формират от 60,0 до 100,0%, а през периода април – юни от 20,0 до 

80,0% от месечните водни количества. През пролетното пълноводие подземното 

подхранване намалява, защото значително нараства повърхностния отток от снеготопенето 

и дъждовните валежи. 

 Повърхностното подхранване съставлява средно 28% от годишния отток. То се 

осъществява предимно през пролетното пълноводие – средногодишно около 74,2% от 

годишния повърхностен отток. През периода юли – октомври повърхностния отток се 

формира предимно от кратковременни дъждовни прииждания. През периода ноември – март 

повърхностния отток намалява и се формира, както от дъждовете(ноември), така и от 

снеговете.   

 

Таблица 9. Генетична структура на р. Владайска – ХМС „Златните мостове“ 
Вид на подхранването, % 

от абсолютните месечни и 

годишни стойности 

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

Средно от 

месечните 

водни 

количества 

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

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

Средно % 

от год. 

отток 

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

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

Източник:
10

 

 

Стойностите на коефициента на подземното подхранване на реките се изменя за 

отделни участъци от 0 до 0,95.(Фиг.13) 

 

                                           
10

 Зяпков, Л. и др. Генезис и режим на оттока на р. Владайска – горно течение. Сп. Проблеми на географията, 

1976,БАН,С. 
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Фигура 13: Карта по коефициента на подземното подхранване на реките на територията на 

Природен парк „Витоша“
11

 

 

 С най-високи стойности са участъците със сравнително заравнен релеф, в обсега на 

разкритие на карст и в района на разпространение на солифлукационните пясъци. С 

отсъствие на подхранване са зоните на разкритие на здрави скали, които обикновено са 

свързани и със стръмен наклон на терен, спомагаш повърхностното оттичане на падналите 

валежи. Определени са средно тегловните стойности на коефициентът на подземното 

подхранване на реките за сметка на подземните води във водосборите на реките на 

територията на парк „Витоша“, а осреднената му стойност за цялата площ е 35,79%.  

Благодарение на получените резултати и имайки информация за оттока в реките, лесно 

можем да определим величината на подхранването на подземните води, която от своя страна 

съответства на базисния отток. 
   

Таблица 10. Средни стойности на коефициента на подземното подхранване на реките 

Река 

Коефициент на подземното 

подхранване 
Площ  на територията на 

парка, kм
2
 

Арката 0,355 17,34793 

Бистрица 0,283 24,70167 

Владайска 0,376 43,10906 

Дълбоката 0,345 2,576215 

Егуля 0,315 20,85365 

Палакария 0,337 39,18558 

Перловка 0,324 15,79935 

Слатинска 0,307 13,79603 

Струма 0,401 95,0937 

 

                                           
11

 Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. Изготвяне на воден баланс за 

територията на  Природен парк „Витоша”. 2014 г.НИМХ, БАН, С. 
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Единствено в частта от водосбора на р. Струма, в обсега на разкрития на 

окарстяващи се скали взаимодействието между речни и подземни води е значително 

усложнено. В този участък река Струма активно участва в подхранването на карстовите 

води,  като губи частично или напълно оттока си с навлизането в триаските варовици и 

доломити (фиг.14).  

 
 

Фигура 14. Схематичен хидрогеоложки профил по течението на р. Струма с резултати от 

хидрометричните изследвания (Михайлова и др., 2006) 
 

Част от водите от р. Струма (в обсега на долния хоризонт) се пренасочват от 

основната  речна долина към локален страничен водосбор, чиито води се насочват 

директно в язовир Студена и формира основните водни количества на извор Врелото. По-

малка част (понираща в горния хоризонт)  излиза в изворите при с.Боснек. Получените 

стойности за валежното подхранване в обсега на разкритие на окарстените скали, при 

наличие на данни за водите на р.Струма при навлизането им в тях, ще позволи да се 

направи отделен воден баланс на Боснешкия карстов басейн. 

    

Липсва информация за съставяне на таблица съдържаща генетичната структура на водните 

ресурси в ПП “Витоша” по височинни пояси през 200 м. 

 

2.4.Водни запаси в снежната покривка 

 

Формирането на снежните водни запаси е в тясна връзка с твърдите валежи по 

отношение на тяхното количество и продължителност, както и с температурните и ветрови 

условия при които падат. 

Във височининя пояс 1000 - 1600 м се формират най-големите снежни водни запаси. Те 

се увеличават от октомври – ноември, когато започва снегозадържането достигат 

максимални стойности през февруари – март и намаляват до цялостно стопяване на 

снежната покривка. През март те съставляват 29 млн. м
3
(12 – 18 л/с на kм

2
).  
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Над 1600 м височина, поради по-малката площ водните запаси намаляват въпреки 

увеличаването на снеговалежите и съставляват 27 млн. м
3
.   

 

3.Отточен режим 

  

3.1. Фактори за отточния режим  

Речният отток се обуславя от влиянието на физикогеографските фактори. Тяхното 

отражение върху речния режим е особено изразително върху сезонното разпределение на 

оттока.  

3.2.Фазово разпределение на речния отток 

 Във вътрешногодишните колебания на речния отток се обособяват две основни 

отточни фази, които се повтарят ежегодно и преходни, ограничени между основните, 

които нямат подчертана ежегодна периодичност./Табл.12 /. 

Таблица 12.  Характеристики на типовете отточен режим (по Запков и др. 1989)
12

 

Н.в., m Отточни фази Тип отточен режим 

Пълноводие Маловодие Преходна 

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

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

 

Реките протичащи на територията на ПП „Витоша“ се отнасят към 

Умерноконтиненталния клас фазова структура. Той се отличава с пролетно-лятно 

пълноводие. Пролетно-лятното пълноводие се формира първоначално в резултат на 

снеготопенето и продължава през месеците май -  юни в резултат предимно от дъждовните 

валежи. 

Умереноконтиненталният клас се подразделя на два подкласа – IA 

високопланински(характерен за началните речни участъци на реките протичащи през ПП 

„Витоша“, с надморска височина над 1500 – 1600 м) и IБ среднопланински(включващ 

речните участъци с надморска височина под 1500 – 1600 м).  

Речните участъци попадащи във високопланиския подклас се отнасят към IА1 тип 

отточен режим. Те се характеризират със следната фазова структура: пролетно - лятно 

пълноводие, основно лятно-есенно маловодие и и преходно лятно – есенно маловодие. 

Участъците от реките попадащи  в среднопланинския подклас се отнасят към       IБ2 

тип отточен режим. Фазовата структура се характеризира с основно пролетно – лятно 

пълноводие, подобно на подклас  IА1, но с лятно – есенно маловодие и преходно зимно 

пълноводие. 

Обемът на оттока през периода на пълноводие е 60 до 70% от годишния отток, а по 

време на маловодието – 10% - 20%. 

3.3.Сезонно разпределение на речния отток 

 Най-големи водни маси във височинния пояс 600-1200 м.н.в. се формират през 

пролетния сезон – около 40 - 45%, докато през лятния сезон намаляват на 20 – 35% от 

годишния обем. В пояса 1400 – 2000 м. н.в. най-големи водни маси се формират през 

летния сезон –  също около 40-50%. Минималните водни маси във височинния пояс 600-

1600 м се формират през есента и съставляват между 7 и 13% от годишния отток. Във 

височининя пояс над 1600 м минималните водни маси се формират през зимата и 

съставляват между 10 – 12% от годишния отток. Останалите водни маси се оттичат през 

                                           
12

 Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1. Природни ресурси. БАН, 1989, С. 



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 

140 

преходните сезони. Очевидно сезонните разлики доказват контрастните колебания на 

водния режим /Табл. 13/. 

  

Таблица 13.  Сезонна структура на речния отток / % от годишния отток/ 

H, m Зима Пролет Лято  Есен  Год 

600 24.2 46.8 22 7 100 

800 21.6 44.8 25.8 7.8 100 

1000 19.9 40.8 30.5 8.8 100 

1200 18.4 36 34.6 10.2 100 

1400 16.9 32.9 38.7 11.7 100 

1600 14.9 31.2 42.9 13 100 

1800 11.8 28 46.3 14.1 100 

2000 10.1 25.2 49.1 15.6 100 

  

3.4.Месечно разпределение на речния отток 

 Водният режим се потвърждава и от месечното разпределение на речния отток. 

Най-подчертани в месечния режим са умерено – континеталните  колебания на водните 

количества във височинния пояс от 600 до 800 м н.в. Там средномесечните максимални 

водни количества се проявяват през м. март, когато се формират между 17 и 18% от 

годишния отток. Средномесечните минимални водни количества в същия височинен пояс 

се проявяват през м. август, когато се формират между 2 и 2,5% от годишния отток. 

 С нарастване на н.в.(1000 – 1200 м) средномесечния максимум се измества през м. 

април и едновременно с това обаче, намалява относителния дял на формираните водни 

количества/ между 15 и 16%/. Средномесечният минимум се измества към м. септември, 

като относителният дял на формираните водни количества нараства и достига между 3 и 

4% от годишния отток../Табл. 14 / и /Фиг.15/. 

 

Таблица 14. Месечно разпределение по височинни пояси на речния отток във Витоша/%  

от годишния отток/ 
H, m XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

600 4,6 8,7 10,9 15,3 17,7 13,8 10,4 8,0 3,6 2,0 2,3 2,7 

800 4,4 7,4 9,8 12,8 17,5 14,5 11,4 9,9 4,5 2,3 2,5 3,0 

1000 4,2 6,7 9,0 10,6 15,0 15.2 13.2 11.8 5.5 2.8 2.6 3.4 

1200 4.2 5.8 8.4 8.4 11.8 15.8 15.2 13.2 6.2 3.3 3.1 3.8 

1400 4.1 5.2 7.6 6.7 10.0 16.2 17.5 14.2 7.0 3.9 3.6 4.2 

1600 4.1 4.5 6.3 5.3 8.9 17.0 20.6 14.8 7.5 4.3 4.1 4.6 

1800 3.8 3.3 4.7 4.2 7.4 16.4 23.6 15.0 7.7 4.9 4.2 5.0 

2000 3.8 2.6 3.7 3.0 5.8 16.4 26.3 15.0 7.8 5.3 4.8 5.5 

2200             

Източник: 
13

 

 Във височининя пояс 1400 – 2 000 м средномесечните максимуми се порявяват през 

м. май(между 18 - 26% от годишния отток), средномесечните минимуми се проявавт през 

м. ноември или декември(между 3 - 4,5% от годишния отток). 

                                           
13

  Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1. Природни ресурси. БАН, 1989, С. 
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Фигура 15: Месечно разпределение на речния отток по височинни пояси на речния отток във 

Витоша /%  от годишния отток/
14

  

                                           
14

 Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1. Природни ресурси. БАН, 1989, С. 
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Описаните закономерности във вътрешно годишното разпределение на речния 

отток се потвърждават и от вътрешногодишните колебания на регистрирания отток за р. 

Палакария при ХМС Рельово и р. Владайска при ХМС гр. София(кв. Княжево).  

Средномесечните водни количества през периода на пълноводие са със значително 

по-ниски стойности в периода 1981-2010г. 

Най-ниски  стойности са регистрирани през периода на засушаване 1985-1994г. 

През последния десет годишен анализиран период 2001-2010г. се наблюдава увеличение 

на оттока, но анализът на тенденциите ще се задълбочи през следващия етап на 

разработката при оценка на естествения отток, анализ на оттокообразуващите фактори, 

влиянието на  антропогенната дейност и прехвърлянето на води.(Фиг. 16 и 17) 

 

 
Фигура 16: Месечно разпределение на оттока за ХМС № 18370 р. Палакария при с. 

Рельово за периодите 1961 - 1990, 1971 - 2000, 1981 - 2010, 2001 - 2010, 1985 - 1994 и 

1961 – 2010 
 

 

 

 
Фигура 17: Месечно разпределение на оттока за ХМС № 18420 р. Владайска при гр. 

София кв. Княжево за периодите 1961 - 1990, 1971 - 2000, 1981 - 2010, 2001 - 2010, 1985 

- 1994 и 1961 - 2010
15

 

 

                                           
15

 Изготвяне на воден баланс за територията на  Природен парк „Витоша”. Изготвяне на воден баланс за територията на  

Природен парк „Витоша”. 2014 г.НИМХ, БАН, С. 
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3.5.Минимален отток 
 

Д.Мандаджиев като използва картата с изолинии на средногодишния модул на 

оттока (Атлас на НРБ, Р.Русев) и въвежда съответни зависимости за изчислителен период 

дава следните характеристики на минималния отток на реките протичащи през 

територията на ПП „Витоша“.(Табл.15) 
 

Таблица 15. Характеристики на минималния отток на Витоша за периода 1956 – 1975г. 

ХМС Река Местополож. 

Средна 

 надм. вис. 

Hav, м. 

Средномногогодишен Коеф. 

вариация 

СV 
Отток 

Q  м
3
/с 

Модул на оттока, 

 M,   л/с/kм
2
 

18370 Палакарийска с. Рельово 1150 0,080 0,291 0,811 

18420 Владайска кв. Княжево 1354 0,041 0,383 1,271 

51650 Струма гр. Перник 756 0,606 2,130 0,724 

 

 Минималният отток в по-ниската част на поречието на р. Струма най-рано се 

проявява през втората половина на август, а на територията на ПП “Витоша” в началото на 

септември.
16

   

3.5.1.Гарантирани водни ресурси по височинни пояси 

 Разпределението на минималния отток във Витоша и конкретно на територията на 

ПП е в зависимост от разпределението на основните фактори, влияещи върху неговото 

формиране. От данните в Табл. 17 се вижда, че средногодишния минимален отток е с най-

висок във височининя пояс над 1600 м, където модулът на минималния отток е 2, 66 л/с от 

км
2
. Той намалява във височининя пояс между 600 – 1600 м на 1,72 л/с от kм

2
. (Табл.17)   

 

Таблица 17.  Гарантирани водни ресурси на ПП „Витоша“ по височинни пояси за периода 

1935 – 1975 г. 

Район Хипсометричен 

рояс, 

m 

Площ, 

F kм
2

 

Модул �̅�, 

л/с на kм
2 

Водно 

количество, 

�̅�, м
3
/с 

Гарантиран 

обем,  

�̅� 10
6
 м

3 

Cv 

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

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

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

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

* В гранииците на ПП “Витоша”; Източник:
17

 

3.5.2.Минимално допустим отток по поречия 

Съгласно българското законодателство нормирани изисквания за минимално 

допустимия отток предстои да бъдат определени по силата на Закона за водите (чл. 

135(1)). Съгласно § 125 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на закона за водите „До издаването на методиката по чл. 135, т. 1 

минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от 

средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно 

водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение за регулиране 

на оттока или за водовземане“.(Табл.16) 

 

 

 

                                           
16

 Дакова, Сн.1984. Оценка на минималния отток от планините в България. Хидрология и Метеорология,1. 
17

 Природният и икономическият потенциал на планините в България, т.1. Природни ресурси. БАН, 1989, С. 
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Таблица16. Екологични водни количества по разрешително – извадка от регистър 

Място на 

водовземане/ 

Водохващане 

Титуляр 

разреши-

телно 

Място на 

водоползването 

Оценен 

естестве

н отток 

Q 1961-

2010 м³/с 

Минимално 

допустим 

отток, l/s 

(10% от год. 

отток) 

Разрешено водно 

количество разре-шително 

л/с 

Еколо-

гичен 

отток по 

разре-

шително 

л/с 

р. Владайска 

водохващане I 

СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

с. Владая, с.Мърчаево, 

с.Железница, 

с.Бистрица и обекти 

на Витоша планина 

0.089 8,9 р. Владайска І - 23,00 10 

р. Владайска 

водохващне II 

СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

Може да прехвърля 

води от р.Владайска 

към р.Боянска 

0.093 9,3 
водохващане алпийски тип 

на р. Владайска II 
10 

р. Владайска 

водохващане III 

СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

с. Владая, с.Мърчаево, 

с.Железница, 

с.Бистрица и обекти 

на Витоша планина 

0.094 9,4 р. Владайска ІІІ - 5,00 10 

р.Владайска 

при канал 

Владайски 

ВК"Перник" 

прехвърля води от 

поречието на Искър 

към яз.Студена 

поречие Струма 

0.336 33,6 

застроено количество 

водохващане Владайска 

1500 
20 

р. Боянска,  

водохващане 

"Каменно 

здание" 

СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

с. Владая, с. 

Мърчаево, с. 

Железница, с. 

Бистрица и обекти на 

Витоша планина и 

Бояна/София 

0.086 8,6 р. Боянска - 3.00 10 

Пречиствателна 

станция 

питейни води 

Рударци 

ВК"Перник" 

ПСПВ 

Рударци-

Драгичево 

с.Рударци и 

с.Драгичево 

на 

границат

а 

ПП"Вит

оша" 

0.0440 

4,4 
водно к-во от 50 л/с 

постъпва в ПСПВ 
10 

р. Кюнеца 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

с. Владая, с.Мърчаево, 

с.Железница, 

с.Бистрица и обекти 

на Витоша планина 

подава вода към 

водопровода от 

р.Владайска III 

  р. Кюнеца - 1,50 0.32 

р.Матница до 

водохващане 

1,2,3 

"ВиК" ООД 

гр.Перник 

Витошка 

Водоснабдителна 

група (ВГ): 

с.Кладница с.Рударци 

с.Д.Драгичево 

кв.Църква-Перник 

 12,7 

община Перник общо  55,0 

л/сек. р.Матица застроено 

15,0 л/с р.Струма - 30 л/с, 

р.Сива грамада - 10 л/с 

4 

р. Железница 
СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

подава вода в 

аварийни случаи към 

Рилския водопровод 

0.127  р. Железнишка - 0,180 10 

р. Янчовска  

водохващане 3 

СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

подава вода в 

аварийни случаи към 

Рилския водопровод 

0.109 10,9 р. Янчовска - 0,600 10 

р. Витошка 

Бистрица 

СОФИЙСКА 

ВОДА АД 

подава вода в 

аварийни случаи към 

Рилския водопровод 

0.151 15,1 
Р. Витошка Бистрица 

(Стара река)- 0,600 
10 

р.Струма 

водохващане 1 

"ВиК" ООД 

гр.Перник 

Витошка 

Водоснабдителна 

група (ВГ): 

с.Кладница с.Рударци 

с.Д.Драгичево 

кв.Църква-Перник 

0.036 3,6 

община Перник-общо  55,0 

л/сек. р.Матица застроено 

15,0 л/с р.Струма  30 л/с 

р.Сива грамада 10 л/ 

8 

р.Струма 

водохващане 2 

"ВиК" ООД 
гр.Перник 

Витошка 

Водоснабдителна 

група (ВГ): 

с.Кладница с.Рударци 

0.199 19,9 

община Перник-общо  55,0 

л/сек. р.Матица застроено 

15,0 л/с р.Струма  30 л/с 

р.Сива грамада 10 л/с 

8 
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с.Д.Драгичево 

кв.Църква-Перник 

яз."Студена" 

"ВиК" 

ООД-

Перник 

Водоснабдителна 

група Перник 

гр.Перник, 

собствен 
водосбор, 

Владайск

Палакари
йски 

 1800 

Под 

язовира 

 

 

4.Многогодишни колебания на речния отток  

 

В многогодишните колебания на речния отток (1961 – 2010)  се очертава един пълен 

цикъл на водност, обхващащ периода 1973 – 2005 г. Фазата с повишена водност на речния 

отток е с продължителност 9 години и е с начало през 1974 г. и край през 1982 г. Втората 

фаза на понижена водност е със значително по-голяма продължителност от 22 години. Тя 

обхваща периода от 1982 г. до 2005 г. (Фиг.18) 

 

 
Фигура 18:  Сумарна крива на регистрирания годишен отток на ХМС № 18370 р. Палакария 

при с. Рельово 

 
 

Фигура 19:  Сумарна крива на регистрирания годишен отток на ХМС № 18420 р. Владайска 

при гр. София кв. Княжево 

 

 От 2005 г. започва нова фаза с повишена водност, която продължава до края на 

изследвания период 2010 г. 
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1.10.2 Хидрохимия  

В процеса на разработване на настоящия план за управление на ПП „Витоша“, съгласно 

изискванията на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС, транспонирана в Закона за 

водите (чл.135) и чрез използване на „Система Б“ (Приложение 1 и Приложение 6 от 

Наредба Н4 за характеризиране на повърхностните води, 2012, 2014) са определени 2 

категории водни тела на територията на парка- „реки“ и „езера“, и са идентифицирани 3 

типа водни тела в категория „реки“: R2 (планински реки в Понтийска провинция, 

Дунавски басейн, притоци на р. Искър), R3 (планински тип в Западно-Беломорски басейн, 

р. Струма), R4 (полупланински реки в Понтийска провинция, Дунавски басейн, притоци 

на р. Искър) и 1 тип “езера” L3 (яз. Студена, Боянско езеро, Симеоновски езера). Водните 

тела от поречието на р. Струма са с код BG4ST900R1001, а тези от поречието на р. Искър- 

съответно BG1IS789R1004 (р. Палакария), BG1IS500R1130 (р. Владайска), 

BG1IS500R1109 (р. Перловска и р. Боянска), BG1IS500R1010 (р. Кюнеца), 

BG1IS700R1007 (р. Бистришка, р. Каменна и р. Янчовска), BG1IS500R1006 (р. 

Железнишка) и др. 

Изворните води се подразделят на 3 основни групи: подпочвени, карстови и термални. От 

около 40 извора, водите на 33 се използват за питейно-битово водопотребление. Те са 

хлоридно-хидрокарбонатни калциеви, ултра пресни и меки, често с твърдост по-малка от 1 

мгек. дм
-3

. Преобладаващата част от каптираните извори за чешми (до х. „Алеко“, х. 

„Селимица“, х. „Еделвайс“, х. „Звездица“, до лифт „Бай Кръстю“ и др.) се характеризират 

с кисели води, чиито стойности на рН варират от 5,07 (м. Конярника) до 6,28 (х. Алеко) 

при пределни норми от 6,5 до 9,5 рН единици (Наредба 9/2001, 2011).  

По-кисели от нормите са и водите от чешми, захранвани от някои речни водохващания, с 

диапазон от 6,24 до 6,38 рН единици („Меча поляна“, „Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и 

др.).  

Органично замърсяване не се наблюдава, за което свидетелстват ниските стойности на 

БПК5 и Перманганатната окисляемост на водите от водохващанията за питейно- битово 

водопотребление (по-малко от 1 мг.дм
-3

), много често по-ниски от границите на 

откриваемост, по данни на „Софийска вода“ АД (Проекти за Санитарно-охранителните 

зони, 2011). 

Карстовите води са съсредоточени в Босненския карст и се характеризират с неутрална 

реакция, ниска твърдост (около 2 мгек. дм
-3

) и ниска електропроводимост (100- 600 µS.cm
-1

). 

На територията на Природен парк „Витоша” липсват естествени планински езера, но 

съществуват исторически данни, които потвърждават наличието на такива до средата на 

19 век в местността „Сухото езеро“. Оформени са няколко изкуствени водни тела в 

категория „езера“, от които най-голямото е язовир „Студена“ (с площ 1416 дka и код 

BG4ST500L1002), разположен в западната част на планината, построен с цел 

водоснабдяване на гр. Перник, както и изкуственото „Боянско езеро“, разположено в 

близост до обиколната пътека Драгалевци-Бояна. То е създадено на мястото на голяма 

влажна зона. 

Минералните води са разположени извън парка, но повечето от тях се подхранват от 

неговата територия (Панчарево, Горна баня, Княжево, Рударци, Железница). Те са с 
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температура от 23 до 48 
о
С, алкални с рН от 7,8 до 10,2 и слабо минерализирани ( 110 до 

490 мг.дм
-3

). 

Всички водни тела на територията на парка се отнасят към Екорегион ЕР 7 (Източни 

Балкани).и Екорегион ЕР 12 (Черноморска провинция) и разпределението им по 

водосбори е отразена на Фиг. 1.10.2.1. Черноморски водосборен басейн: Палакария, 

Куртова, Железнишка, Лява, Бистришка, Янчевска, Симеоновска, Драгалевска, Боянска, 

Владайска. Беломорски водосборен басейн: Струма, Матница, Танчовица, Рударщица. 

 

Фиг. 1.10.2.1. Разпределение на водните тела на територията на ПП „Витоша“ по водосбори. 

Поради липса на достатъчна информация върху състоянието на водните тела по 

физикохимични показатели за качество е извършена теренно-проучвателна работа на 

територията на парка и са определени 14 водни тела, категория „реки“, от които са взети 

водни проби за анализ на пресечните точки с границите на парка, 2 водни тела, категория 

„езера“ и 6 карстови извора. Това са реките Струма, Матница, Рударщица, Мърчаевска, 

Владайска, Планинишка, Перловска, Боянска, Драгалевска, Симеоновска, Бистришка, 

Янчовска, Железнишка, Палакария, Куртова, От категория „Езера“- яз. „Студена“ и 

Боянското езеро и изворите от Боснешкия карст Чуйпетлово, Джераница, Горен 

Боснешки, Попов, Врелото и Живата вода (Фиг. 1.10.2.2., Фиг. 1.10.2.14).  

В съответствие със заданието, от посочените водни тела са вземани по 3 вида водни проби 

в 23 контролни пункта (15 на реки, 2 на езера и 6 от карстови извори) по 1 дм
3
 за 

извършване на химични анализи в лабораторни условия и по 2 водни проби в кислородни 

шишета за определяне на разтворен кислород, наситеност с кислород и биохимична 

потребност от кислород. На терена са измерени координатите и надморската височина с 

GPS/GIS Controler LT 30, температурата, рН и електропроводимостта на водата (Табл. 

1.10.2.1 и 1.10.2.2), и е фиксиран разтвореният О2 в една от двойките кислородни шишета 

водни проби с 40 % MnSO4 и 40 % KOH. 
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N Водно тяло Тип 

1 р. Струма R3 

2 р. Матница R3 

3 яз. Студена L3 

4 р. Рударщица R3 

5 р. Рударщица R3 

6 р. Мърчаевска R3 

7 р. Владайска R2 

8 р. Планинишка R2 

9 р. Боянска R2 

10 Боянско езеро L3 

11 р. Палакария R4 

12 р. Куртова R2 

13 р. Железнишка R2 

14 р. Бистришка R2 

15 р. Янчовска R2 

16 р. Симеоновска R2 

17 р. Драгалевска R2 

 

Фигура 1.10.2.2. Разпределение на контролните пунктове за вземане на проби от водните 

тела на територията на ПП „Витоша“, април 2015 г.. 

След транспортиране на водните проби до ЛТУ се определя съдържанието на разтворен 

кислород по метода на Винклер в едното от кислородните шишета, в които кислородът е 

фиксиран на терена, и с получения резултат се определя наситеността с кислород при 

измерената на терена температура в момента на пробовземането. Във второто кислородно 

шише, оставено на тъмно в термостат при температура 20 
о
С, след 5 денонощия се 

определя Биохимичната потребност от кислород (БПК5) по метода на Винклер. В третата 

водна проба от 1 дм
3
 се определя съдържанието на неразтворени вещества тегловно, след 

филтруване с мембранен филтър с размер на порите 0,45 микрометра, перманганатната 

окисляемост по метода на Кубел, общата твърдост (Ca + Mg) и съдържанието на хлориди 

по метода на Мор. Във филтрата се определя съдържанието на NH4
+
 и NO3

-
 по метода на 

Келдал чрез автоматична дестилация и титруване на автоматичен азотен анализатор 

„Келтек“ (Текатор, Швеция), съдържанието на SO4
2-

 и PO4
3-

 спектрометрично (Perkin- 

Elmer, Lambda 5, USA), и металите Ca, Mg, Na, Pb, Cd и Mn с атомно абсорбционен анализ 

(Perkin- Elmer, M 5000, USA). С резултатите от анализа на Na
+
, Cl

-
 и SO4

2-
 се определя 

иригационния коефициент за оценка на пригодността на водата за напояване (Игнатова, 

1998) (Фиг. 1.10.2.3).. 

 

Карст: 18- Врелото; 19- Попов извор; 20- Джераница;  

21- Горен Боснек; 22- Чуйпетлово; 23- Живата вода 
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Фигура 1.10.2.3. Водни тела на територията на ПП „Витоша“, април 2015 г. 

На базата на получените резултати е направена оценка на състоянието на изследваните 

водни тела по физико-химични елементи за качество по Закона за водите, чл. 135, ал.1, т. 

17, Стандартите за качество на околната среда (ДВ 4/2008 г.) и Наредба Н4/14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностни води (ДВ 22/5.03.2013 г.), с направените изменения към 

тази наредба в ДВ, бр. 79/23.09.2014 г. Тази оценка е част от комплексната екологичната 

оценка, направена в раздел „Хидробиология“. Пригодността на карстовите извори за 

питейни цели е оценена по Наредба 9/2001 с последно изменение от 2011 г. (ДВ, бр. 

1/2011). 

Стойностите за физичните показатели за състоянието на водните тела на територията на 

ПП „Витоша“ pH и електропроводимост са много близки, както за категория „реки“, така 

и за категория „езера“. Киселинността на реките варира между 6,89 рН единици за р. 

Струма и 7,75 за р. Рударщица, а на езерата е 7,2 и 7,5 (Фиг. 1.10.2.4). В много тесни 

граници са разположени и стойностите за електропроводимостта на водите. Този 

показател е най-нисък за водите на Боянското езеро (49 µS.cm
-1

), а най натоварени с йони 

са водите на яз. „Студена“ (127 µS.cm
-1

). За речните водни тела електропроводимостта се 

движи между 61 µS.cm
-1

 (р. Рударщица) и 98 µS.cm
-1

 (р. Янчовска). Състянието на 

повърхностните водни тела на територията на ПП „Витоша“ за категoриите „реки“ и 

„езера“ се оценява по pH и електропроводимост като „отлично“ във всички изследвани 

контролни пунктове (Фиг. 1.10.2.5) (Наредба Н4 / 2014), 

Като цяло, кислородният режим във водните тела на парка също се характеризира с 

високи стойности, което е показател за високо качество. Анализът на резултатите показва, 

че съдържанието на разтворен кислород във водите е в границите от 7,05 мг.дм
-3 

до 11,25 

мг.дм
-3

, резултат от добре изразената турболентност и аерационните процеси в 

планинските течения. Показаните стойности гарантират съхранението и нормалното 

развитие на екосистемите. Качеството на водите по този показател е „отлично“ и в двете 

категории водни обекти, като изключение има единствено в концентрацията на разтворен 

кислород за р. Симеоновска и р. Драгалевска, чиито стойности са съответно 7,05 и 7,56 

мг.дм
-3

 и могат да се оценят в „добро“ състояние (Табл. 1.10.2.3).  

 

Качеството на водите по показателя биохимична потребност от кислород (БПК5) е 

отлично единствено в р. Симеоновска, където отчетената стойност е 0,85 мг.дм
-3

, добро в 

р. Драгалевска 1,55 мг.дм
-3

 и умерено във всички останали изследвани повърхностни 

водни тела. Това показва наличието на замърсяване с органични вещества, което може да 

се обясни с внасянето им от различни туристически обекти, като най– голямо е в р. 

Планинишка (5,59 мг.дм
-3

). (Фиг. 1.10.2.6) 

Перманганатната окисляемост дава информация за общата замърсеност на водите с 

органични вещества – както биологично разградими, така и устойчиви на 
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самопречистване. Водите от р. Матница и р. Планинишка са със стойности за 

перманганатна окисляемост 5,31 и 5,55 мг.дм
-3

, поради което те не са подходящи за 

питейно – битово водоснабдяване, надвишавайки нормата от 5 mg.dm
-3

 (Наредба №9/2001, 

2011). Всички останали водни тела са подходящи за питейно– битово водоснабдяване като 

стойностите варират от 1,18 мг.дм
-3 

в р. Железнишка до 4,25 мг.дм
-3 

в р. Владайска (Фиг. 

1.10.2.7). 

Изследваните водни тела, категория «езера» са в отлично състояние по показателите 

съдържание на разтворен кислород, наситеност с кислород и перманганатна окисляемост, 

но по биохимична потребност от кислород попадат в умерено състояние.  
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Таблица 1.10.2.1. Характеристика на контролните пунктове за пробовземане от 

повърхностни водни тела в ПП „Витоша“, 2015 г. 

 

 

В същото време стойностите на БПК5 варират в много широк диапазон за категория 

“реки”- от 0,85 до 5,59 мг.дм
-3

, което е показател за различно ниво на замърсеност с 

биологично разградими вещества. Освен тях, обаче в някои водни тела има и 

консервативни вещества, които не се поддават на биологично разграждане. Така например, 

в р. Симеоновска, където БПК5 възлиза едва на 0,85 мг.дм
-3

, перманганатната окисляемост 

е 2,83 мг.дм
-3

, което формира коефициент на консервативност за тези води 3.33, показващо 

наличие на устойчиви на биологично разграждане замърсяващи вещества 

 

 

 

 

 

 

№ Водно тяло Тип Код Координати 
Надм. 

Вис., m 

1 р. Струма R3 BG4ST900R001 187288; 4711367 972,6 

2 р. Матница R3 BG4ST900R001 184897; 4717065 853,5 

3 яз. Студена L3 BG4ST900R002 184483; 4717004 846,2 

4 
р. Рударщица, на 

граница на парка 
R3 BG4SТ900R001 186357; 4720899 907 

5 
р. Рударщица след 

ПСПВ 
R3 BG4SТ900R001 186357; 4720899 907 

6 р. Мърчаевска R3 BG4SТ900R001 186652; 4723340 1020,5 

7 р. Владайска R2 BG1IS500R1130 188827; 4726250 938,8 

8 р. Планинишка R2 BG1IS500R1130 188845; 4728145 782,2 

9 р. Боянска R2 BG1IS500R1109 193572; 4727974 822,5 

10 Боянско езеро L3 BG1IS500R1109 194107; 4727166 1049,3 

11 р. Палакария R4 BG1IS789R1004 193577; 4709742 1104,9 

12 р. Куртова R2 BG1IS500R1006 198632; 4712693 1308,4 

13 р. Железнишка R2 BG1IS700R1006 200450; 4715625 1147,7 

14 р. Бистришка R2 BG1IS700R1007 199401; 4720005 1125 

15 р. Янчовска R2 BG1IS700R1007 199589; 4721476 1068,1 

16 р. Симеоновска R2 BG1IS500R1108 199093; 4723999 930,9 

17 р. Драгалевска R2 BG1IS500R1108 196779; 4725530 952,2 
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Таблица 1.10.2.2.  Характеристика на контролните пунктове за пробовземане от карстови 

извори в ПП „Витоша“, Април, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.10.2.3. Кислороден режим и съдържание на неразтворени вещества в 

повърхностни водни тела в ПП „Витоша“, 2015 г. 

 

Водно тяло Тип Разтв. О2, 

мг.дм
-3

 

Насит. О2, % Нераз. в-ва, мг.дм
-

3
 

р. Струма R3 10,44 89,20 14,8 

р. Матница R3 10,40 88,88 15,2 

р. Рударщица R3 10,72 90,42 18 

яз. Студена L3 10,85 92,98 17,6 

р. Рударщица R3 10,93 93,11 12 

р. Мърчаевска R3 11,25 94,61 14,8 

р. Владайска R2 9,01 75,76 8,4 

р. Планинишка R2 11,17 98,70 17,2 

р. Боянска R2 8,55 77,31 14 

р. Палакария R4 9,34 79,01 8 

Боянско езеро L3 9,68 80,61 13,6 

р. Куртова R2 8,94 72,26 12,4 

р. Железнишка R2 9,17 79,17 5,6 

р. Бистришка R2 9,03 78,19 9,6 

р. Янчовска R2 9,04 76,63 9,2 

р. Симеоновска R2 7,05 65,14 12,4 

р. Драгалевска R2 7,56 65,80 4,8 

Отлично Син 10,5 – 8,0   

Добро Зелен 8,0 – 6,0   

Умерено Оранжев ≤ 6,0   

 

 

№ Водно тяло Дата 
Температура, 

о
С 

Координати 
Надм. 

Вис, m 

1 Врелото 20.04.2015; 13,50 12,9 423055.4; 230937.1 974 

2 
Попов 

извор 

20.04.2015; 12,40 
13,5 4230.401; 2309.448 993 

3 Джераница 20.04.2015; 10,15 12,3 4229.844; 2312.909 1150 

4 
Горен 

Боснешки 

20.04.2015, 11,20 
12,6 4229.694; 2311.772 975 

5 Чуйпетлово 20.04.2015; 9.20 14,2 4712195.222; 191666.502 1227 

6 
Живата 

вода 

20.04.2015; 15,10 
14,5 4231.451; 2312.112 1095 
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Фиг. 1.10.2.4. Киселинност на водните тела, категория „реки“ (ляво) и категория „езера“ 

(дясно) в ПП „Витоша“, Април, 2015 г. 

 

   
 

Фиг. 1.10.2.5. Електропроводимост на водните тела, категория „реки“ (ляво) и категория 

„езера“ (дясно) в ПП „Витоша“, µS.cm
-1

, Април, 2015 г. 

 

   
 

Фиг. 1.10.2.6. БПК5 на водните тела, категория „реки“ (ляво) и категория „езера“ (дясно) в 

ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 
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Фиг. 1.10.2.7. Перманганатна окисляемост  на водните тела, категория „реки“ (ляво) и 

категория „езера“ (дясно) в ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 

За категория “езера” перманганатната окисляемост е еднаква и за двете изследвани водни 

тела и е по-ниска от БПК5, което показва, че част от замърсяващите вещества се 

разграждат още при транпортиране на водните проби. Водите на яз. Студена, обаче, са по-

замърсени с органични вещества от тези в Боянското езеро, въпреки, че се използват за 

питейно-битово водопотребление. Това съответства на многократно по-високото 

съдържание (55 пъти) на амониев азот в яз. Студена от Боянското езеро. 

От направеното изследване се установява, че по съдържание на сулфати и фосфати 

водните тела са в отлично състояние със стойности много по– ниски от нормираните, 

което ги предпазва от еутрофизация, въпреки високите концентрации на азот в тях.( Фиг. 

1.10.2.10). (Съдържанието на амониевата форма на азота варира в много широки 

граници.)Да се изтрие, защото се повтаря!!!!)  

Съдържанието на амониевата форма на азота варира в много широки граници в реките. 

Качеството на водите по отношение на амониев азот е добро в 9 от реките и умерено в 6 

от тях, като стойностите варират от 0,05 до 1,62 мг.дм
-3

. От категория „езера“ яз. Студена 

е в умерено състояние, а Боянското езеро- в добро (Фиг. 1.10.2.8). Тези стойности за 

съдържанието на амониев азот свидетелстват за активни разграждащи процеси на 

органична материя, попаднала във водите с битово – фекалните отпадъчни води от хижите 

и почивните станции. 

Реките Матница, Мърчаевска, Железнишка и Рударщица след пречиствателната станция 

за питейни води са в умерено състояние по концентрация на нитратен азот (0,56- 0,89 

мг.дм
-3

), в отлично състояние са 5 реки със стойности от 0,05 до 0,15 мг.дм
-3

, а реките 

Струма, Рударщица, Планинишка, Боянска и Куртова, както и езерата са в добро 

състояние (0,24- 0,36 мг.дм
-3

) (Фиг. 1.10.2.9). 
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Фиг. 1.10.2.8. Съдържание на амониев азот във водните тела, категория „реки“ (ляво) и 

категория „езера“ (дясно) в ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 

 

   
 

Фиг. 1.10.2.9. Съдържание на нитратен азот във водните тела, категория „реки“ (ляво) и 

категория „езера“ (дясно) в ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 

 

  
 

 

Фиг. 1.10.2.10. Съдържание на фосфатен фосфор във водните тела, категория „реки“ 

(ляво) и категория „езера“ (дясно) в ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 
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Съдържанието на тежките метали кадмий и манган в изследваните водни тела е доста 

хомогенно и съпоставимо между категория “реки” и категория “езера”. Всички водни тела 

са подходящи за питейно – битово водоснабдяване по отношение на тези два метала (Фиг. 

1.10.2.11 и 1.10.2.12), но концентрацията на олово е доста разнообразна за отделните 

водни тела и не надвишава нормата от 0,01 mg.dm
-3 

 (Наредба № 9, 2001, 2011) само във 

водите на р. Планинишка и р. Струма, а във всички останали водни тела съдържанието на 

олово надвишава допустимата норма (Фиг. 1.10.2.13), следователно тези води не могат да 

бъдат използвани за питейно– битово водопотребление преди да преминат през 

пречиствателни съоръжения за утаяване на оловото под формата на хидроксиди.  

 

 
 

Фиг. 1.10.2.11. Съдържание на кадмий във водните тела, категория „реки“ и „езера“ 

в ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 

 

 

 
 

Фиг. 1.10.2.12. Съдържание на манган във водните тела, категория „реки“ и „езера“  

в ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 
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Фиг. 1.10.2.13. Съдържание на олово във водните тела, категория „реки“ и „езера“ 

в ПП „Витоша“, мг.дм
-3

, Април, 2015 г. 

 

В общи линии, всички водни тела се характеризират с ниски концентрации на калциеви и 

магнезиеви йони, определящо ниската им буферна способност по отношение на кисели 

замърсители, поради което и общата им твърдост е ниска и е разположена в диапазона от 

0,21 мгeкв.дм
-3  

за р. Мърчаевска до 0,72 мгeкв.дм
-3  

за язовир „Студена“. Тъй като 

съдържанието на натриевите йони е по-ниско от това на хлоридните във всички 

изследвани водни тела в парка, при изчисляване на иригационния коефициент на водите, 

за да се оцени тяхната пригодност за напояване в селското стопанство и озеленителната 

практика, се получават много високи стойности между 226 за р. Матница и р. Владайска, 

и 406 за р. Железнишка (Табл. 1.10.2.4). Това доказва, че всички водни тела в парка са 

много подходящи за напояване. 

 

Таблица 1.10.2.4. Състояние на водните тела категория „реки“  и „езера“ в ПП "Витоша" 

по съдържание на хлориди, базични йони (мг.дм
-3

), иригационен коефициент (Ка) и обща 

твърдост (мгeкв.дм
-3  

), Април, 2015 г. 
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Водно тяло Тип Mg
2+

 Ca
2+

 Na
+
 Cl

-
 Ka 

Твърдост,  

мгeкв.дм
-3  

 

р. Струма R3 1,07 5,53 2,12 7,52 271 0,37 

р. Матница R3 1,90 9,72 3,16 9,03 226 0,64 

р. Рударщица R3 1,03 3,64 2,77 7,83 261 0,27 

яз. Студена L3 3,60 8,46 3,38 7 291 0,72 

р. Рударщица R3 0,96 3,50 2,73 6,92 295 0,25 

р. Мърчаевска R3 0,74 3,00 3,55 6,32 323 0,21 

р. Владайска R2 1,26 4,11 3,13 9,03 226 0,31 

р. Планинишка R2 1,60 4,94 3,38 8,73 234 0,38 

р. Боянска R2 1,10 4,97 2,92 7,83 261 0,34 

р. Палакария R4 1,28 5,00 2,80 8,73 234 0,36 

р. Куртова R2 0,89 8,93 1,68 5,87 348 0,52 

р. Железнишка R2 0,74 4,96 1,96 5,02 406 0,31 

Боянско езеро L3 1,11 2,58 1,72 6 339 0,22 

р. Бистришка R2 0,77 5,01 2,37 6,32 323 0,31 

р. Янчовска R2 1,17 7,17 3,21 6,92 295 0,46 

р. Симеоновска R2 0,97 4,95 2,97 6,02 339 0,33 

р. Драгалевска R2 1,23 6,45 3,00 8,43 242 0,42 
 

 

Карстовите води са с неутрална киселинност от 7,26 до 7,75 рН единици и 

електропроводимост от 176 µS.cм
-1 

(Горен Боснешки извор)
 
до 586 µS.cм

-1
 (Живата вода). 

Те се характеризират с високо съдържание на разтворен кислород, ниска твърдост (от 0,54 

мгeкв.дм
-3  

за извор Джераница до 2,17 мгeкв.дм
-3  

за Живата вода) и неразтворени 

вещества (между 4 мг.дм
-3 

за извора в Чуйпетлово и 14 мг.дм
-3 

за Попов извор) (Табл. 

1.10.2.5).  

 

С изключение на водите от извор Джераница, останалите карстови извори не отговарят на 

изискванията за питейни цели по съдържание на амониев азот (от 0,72 до 2,26 мг.дм
-3 

при 

норма 0,5 мг.дм
-3

), но съдържанието на нитрати, сулфати и фосфати във всички карстови 

водни тела е по ниско от нормите за питейни води (Табл. 1.10.2.6).  

 

Всички изследвани карстови извори не съответстват на изискванията и за олово, чието 

съдържание варира от 0,34 мг.дм
-3

 (Чуйпетлово) до 1,18 мг.дм
-3

 (Живата вода) при норма 

0,01 мг.дм
-3

. Водите на Попов извор и Джераница не съответстват на нормите за питейни 

води и по съдържание на кадмий, а тези на извор Врелото и по съдържание на манган 

(Табл. 1.10.2.7) (Наредба № 9, 2001, 2011).  

 

Всъщност, водите на извор Джераница съществено се отличават почти по всички 

показатели от останалите изворни води, поради което може да се предположи, че те нямат 

карстов произход (рН е 6,69, електропроводимостта 74 µS.cм
-1

, NH4
+
 - 0,59 мг.дм

-3
, SO4

2-
 - 

0,75 мг.дм
-3

). 
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Таблица 1.10.2.5. Физико-химични показатели за карстови извори в ПП „Витоша“, 

20.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.10.2.6. Физико-химични показатели за карстови извори в ПП „Витоша“, 

мг.дм
-3

, 20.04.2015 г. 

 

№ 
Водно 

тяло 
рН 

Електр., 

µS.см
-1

 

Нераз. в-ва,  
мг.дм

-3
 

Калций Магнезий Твърдост, 

мгекв.дм
-3

 
мг.дм

-3
 мг.дм

-3
 

1 Врелото 7,38 307 12 28,4 5,9 1,91 

2 
Попов 

извор 
7,55 253 14 21,4 5,6 1,54 

3 Джераница 6,68 74 12 5,6 3,14 0,54 

4 
Горен 

Боснешки 
7,47 176 7 13,89 4,95 1,1 

5 Чуйпетлово 7,75 250 4 18,5 5,7 1,71 

6 
Живата 

вода 
7,26 586 8 32,3 6,6 2,17 

Норма 
Наредба 9, 

2011 
6,5–

9,5 
2000 - 150 80 12 

 

Таблица 1.10.2.7. Съдържание на натрий, олово, кадмий и манган в карстови извори в ПП 

„Витоша“, мг.дм
-3

, 20.04.2015 г 

 

№ Водно тяло Натрий Олово Кадмий Манган 

1 Врелото 1,38 0,62 0,002 0,07 

2 Попов извор 1,66 0,73 0,01 0,05 

3 Джераница 1,08 0,5 0,01 0,05 

4 
Горен 

Боснешки 
1,65 0,72 0,003 0,03 

5 Чуйпетлово 1,94 1,18 0,003 0,03 

6 Живата вода 1,56 0,34 0,001 0,03 

Норма 
Наредба 9, 

2011 
200 0,01 0,005 0,05 

№ Водно тяло 
Амониев 

йон 
Нитрати Фосфати Сулфати 

1 Врелото 2,26 2,04 0,0002 4,5 

2 Попов извор 2,04 2,26 0,0002 7 

3 Джераница 0,5 1,95 0,0018 0,75 

4 Горен Боснешки 1,59 1,81 0,0002 4,25 

5 Чуйпетлово 1,17 3,77 0,0002 9,75 

6 Живата вода 0,72 2,9 0,0002 6,75 

Норма Наредба 9, 2011 0,5 50 0,5 250 
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Фиг. 1.10.2.14. Карстови извори, отляво надясно Попов извор, Горен Боснешки, Врелото и 

Живата вода 

Следователно, по преобладаващата част от определените показатели, в съответствие със 

заданието, всички изследвани водни тела по пресечните точки с границите на парка, са в 

отлично състояние по физико-химични показатели за качество. Съдържанието на Na
+
 е 

по-ниско от Cl
-
, иригационният коефициент е висок (226- 406), което определя висока 

пригодност на водите за напояване. 

Изключение прави органичното замърсяване, оценено чрез БПК5, и съдържанието на 

амониев азот, по които показатели за преобладаващата част от водните тела не може да се 

постигне добро състояние, по изискванията на Рамковата Директива за водата 2000/60/ЕС. 

Това налага да се обърне сериозно внимание на пречистването на отпадъчните битово-

фекални води от всички обекти на територията на парка, преди заустването им във 

водоприемниците. Внимание заслужава и повсеместното замърсяване на речните, 

езерните и карстовите води с олово над нормите за питейно-битови цели, а в изолирани 

случаи и на кадмий и манган. 



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  

161 

 

1.10.3. Хидробиология 

 

 

 

1.10.3.1. Екологично състояние на течащи води по биологичен елемент за качество 

фитобентос съгласно Наредба Н-4 в ПП „Витоша“ 

 

Източници на информация:  

Не са установени. Липсват данни за изследване на фитобентос и екологична оценка по 

този елемент за качество на течащи води по Наредба Н-4 за територията на парка. 

 

Полеви изследвания:  

През юни 2015 г. бяха проведени полеви изследвания на реки на територията на ПП 

„Витоша“ за фитобентос във връзка с определяне на екологичното състояние на течащи 

води по Наредба Н-4. Бяха изследвани реките: Владайска в м. „Конярника” под 

резерват „Торфено бранище”; Боянска на долната граница на парка, над кв. Бояна; 

Драгалевска на долната граница на парка, над кв. Драгалевци; Бистришка на долната 

граница на парка, под резерват „Бистришко бранище”, над кв. Бистрица. Пунктовете 

бяха подбрани така, че да представят референтните антропогенно неповлияни условия 

във високата зона на планината (пункта на р. Владайска) и на долната граница на парка 

(пункта на р. Бистришка), както и такива в които да се оцени антропогенното влияние 

върху фитобентосните съобщества (пунктовете на реките Боянска и Драгалевска). 

 

Резултати: 

Екологичното състояние на реките в изследваните пунктове на територията на ПП 

„Витоша“ по биологичен елемент за качество фитобентос, по методиките на Наредба 

Н-4 е отлично. Стойностите на диатомейния индекс IPS за реките  

Владайска и Бистришка са близки до максималната му стойност (20.0) и са съответно 

19.7 и 19.8. Стойностите на IPS за реките Драгалевска и Боянска са по-ниски – 

съответно 19.5 и 18.4. Протоколите от анализа са приведен по-долу. Доминантните 

видове кремъчни водорасли (в списъците) са индикатори за много чисти води, 

олигосапроби и олиготрофи, развиващи се при много високо кислородно съдържание и 

отсъствие на органично замърсяване. 

В реките Владайска във високата зона на планината (м. „Конярника”, под резерват 

„Торфено бранище“) и в р. Бистришка на долната граница на парка (под резерват 
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„Бистришко бранище“) отсъстват индикатори за органично замърсяване, стойностите 

на диатомейните индекси в тях са най-високи. Видовият състав на фитобентоса, както и 

стойностите на диатомейния индекс IPS за изследваните пунктове в тези реки може да 

приемем за референтни, определящи антропогенно неповлияните условия за тези два 

височинни пояса на парка. 

В реките Драгалевска и най-вече в Боянска на долната граница на парка, макар и в не 

големи количества има развитие на видове устойчиви на органично замърсяване и 

стойностите на диатомейните индекси в тях са по-ниски (особено за р. Боянска). Това е 

сигурна индикация за антропогенно замърсяване нагоре по течението и водосборите на 

тези реки, протичащи през най-урбанизираната част на ПП „Витоша“. 
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Протокол за екологичното състояние на река Владайска в м. „Конярника” по 

биологичен елемент за качество фитобентос, по методиките на Наредба Н-4 

Код на проба(No/дата): 01/01.06.2015 

Код на типа: R2 

Географски  координати: 

N 42
о
 35‘ 09.59‘‘ 

Е 23
о
 15‘ 23.62‘‘ 

Река: Владайска 

Пункт (текстово описание): 

под резерват „Торфено бранище“ 

в м. „Конярника” 

Бележки по пробонабирането: 

Епилити,  малки камъни, 

незабележими обраствания 

Събрал пробата: Пл. Иванов 

    

Стойност на диатомеен индекс IPS/20: 19.7 

Екологично състояние по ФБ: отлично 

Бележки по видовия състав и ЕС: Индикатори за много чиста вода 

Лабораторна обработка на пробата: Пл. Иванов 

Анализирал пробата: Пл. Иванов 

        

No Видов състав Код Бр. валви 

1 Achnanthidium minutissimum ADMI 252,00 

2 Ceratoneis arcus CARC 89,00 

3 Fragilaria capucina var. capucina FCAP 28,00 

4 Diatoma mesodon DMES 21,00 

5 Fragilaria capucina var. rumpens FCRU 20,00 

6 Gomphonema rhombicum GRHO 11,00 

7 Encyonema silesiacum ESLE 5,00 

8 Meridion circulare var. circulare MCIR 5,00 

9 Eunotia sp. EUNS 4,00 

10 Achnanthidium lineare ACLI 1,00 

11 Cocconeis placentula var. pseudolineata CPPL 1,00 

12 Encyonema neogracile ENNG 1,00 

13 Fragilaria capucina var. perminuta FCPE 1,00 

14 Gomphonema acidoclinatum GADC 1,00 

15 Gomphonema clavatum GCLA 1,00 

16 Nitzschia alpina NZAL 1,00 
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Протокол за екологичното състояние на река Бистришка на долната граница на 

ПП „Витоша“ по биологичен елемент за качество фитобентос, по методиките на 

Наредба Н-4 

Код на проба(No/дата): 02/01.06.2015 

Код на типа: R2 

Географски  координати: 

N 42
о
 34‘ 05.43‘‘ 

Е 23
о
 19‘ 14.85‘‘ 

Екорегион (07 или 12): 12 

Река: Бистришка 

Пункт (текстово описание): Долна граница на парка 

Бележки по пробонабирането: 

Епилити,  малки и големи 

камъни, много нежни 

обраствания 

Събрал пробата: Пл. Иванов 

    

Стойност на диатомеен индекс IPS/20: 19.8 

Екологично състояние по ФБ: отлично 

Бележки по видовия състав и ЕС: Индикатори за много чиста вода 

Лабораторна обработка на пробата: Пл. Иванов 

Анализирал пробата: Пл. Иванов 

        

No Видов състав Код Бр. валви 

1 Achnanthidium subatomus ADSU   193 

2 Achnanthidium lineare ACLI 104 

3 Achnanthidium minutissimum ADMI   50 

4 Gomphonema pumilum var. elegans GPEL   15 

5 Ceratoneis arcus CARC   12 

6 Gomphonema rhombicum GRHO   9 

7 Diatoma mesodon DMES   6 

8 Gomphonema tergestinum GTER   6 

9 Cocconeis placentula var. pseudolineata CPPL   5 

10 Cocconeis placentula var. lineata CPLI   3 

11 Encyonema silesiacum ESLE   2 

12 Encyonema minutum ENMI   1 

13 
Psammothidium grischunum f. 

daonensis 
PGDA   1 
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Протокол за екологичното състояние на река Боянска на долната граница на ПП 

„Витоша“ по биологичен елемент за качество фитобентос, по методиките на 

Наредба Н-4 

Код на проба(No/дата): 03/01.06.2015 

Код на типа: R2 

Географски  координати: 

N 42
о
 38‘ 21.14‘‘ 

Е 23
о
 15‘ 38.79‘‘ 

Река: Боянска 

Пункт (текстово описание): 

На долна граница на ПП 

„Витоша“ 

Бележки по пробонабирането: 

Епилити,  малки и големи 

камъни, много нежни 

обраствания 

Събрал пробата: Пл. Иванов 

    

Стойност на диатомеен индекс IPS/20: 18.4 

Екологично състояние по ФБ: отлично 

Бележки по видовия състав и ЕС: 

Доминират индикатори за много 

чиста вода, но се срещат и 

индикатори за органично 

замърсяване 

Лабораторна обработка на пробата: Пл. Иванов 

Анализирал пробата: Пл. Иванов 

        

No Видов състав Код Бр. валви 

1 Achnanthidium minutissimum ADMI   220 

2 Cocconeis placentula var. placentula CPLA   48 

3 Achnanthidium subatomus ADSU   41 

4 Achnanthidium lineare ACLI 22 

5 Encyonema minutum ENMI   20 

6 Fragilaria capucina var. vaucheriae FCVA   18 

7 Navicula reichardtiana NRCH   17 

8 Planothidium lanceolatum PTLA   16 

9 Gomphonema rhombicum GRHO   12 

10 Cocconeis placentula var. pseudolineata CPPL   10 

11 Nitzschia dissipata var. dissipata NDIS   6 

12 Gomphonema micropus GMIC   5 

13 Planothidium frequentissimum PLFR   5 

14 Ceratoneis arcus CARC   4 

15 Diadesmis perpusilla DPER   2 

16 Diatoma mesodon DMES   2 

17 Reimeria sinuata RSIN   2 

18 Navicula cryptocephala NCRY   1 

19 Navicula gregaria NGRE   1 

20 
Psammothidium grischunum f. 

daonensis 
PGDA   1 

21 Rhoicosphenia abbreviata RABB   1 
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Протокол за екологичното състояние на река Драгалевска на долната граница на 

ПП „Витоша“ по биологичен елемент за качество фитобентос, по методиките на 

Наредба Н-4 

Код на проба(No/дата): 04/01.06.2015 

Код на типа: R2 

Географски  координати: 

N 42
о
 37‘ 10.67‘‘ 

Е 23
о
 18‘ 05.71‘‘ 

Река: Драгалевска 

Пункт (текстово описание): 

На долна граница на ПП 

„Витоша“ 

Бележки по пробонабирането: 

Епилити,  малки и големи 

камъни, много нежни 

обраствания 

Събрал пробата: Пл. Иванов 

    

Стойност на диатомеен индекс IPS/20: 19.5 

Екологично състояние по ФБ: отлично 

Бележки по видовия състав и ЕС: 

Доминират индикатори за много 

чиста вода, но се срещат и 

индикатори за органично 

замърсяване 

Лабораторна обработка на пробата: Пл. Иванов 

Анализирал пробата: Пл. Иванов 

        

No Видов състав Код Бр. валви 

1 Achnanthidium minutissimum ADMI   133,00 

2 Achnanthidium lineare ACLI 120,00 

3 Achnanthidium subatomus ADSU   78 

4 Diatoma mesodon DMES   25 

5 Cocconeis placentula var. klinoraphis CPLK   13 

6 Amphora pediculus APED   12 

7 Fragilaria capucina var. capucina FCAP   12 

8 Gomphonema pumilum var. elegans GPEL   12 

9 Cocconeis placentula var. lineata CPLI   10 

10 Planothidium lanceolatum PTLA   8 

11 Rhoicosphenia abbreviata RABB   4 

12 Planothidium frequentissimum PLFR   3 

13 Encyonema minutum ENMI   2 

14 Fragilaria capucina var. vaucheriae FCVA   2 

15 Gomphonema rhombicum GRHO   2 

16 Navicula reichardtiana NRCH   2 

17 Nitzschia dissipata var. dissipata NDIS   2 

18 Reimeria sinuata RSIN   2 

19 Cocconeis placentula var. pseudolineata CPPL   1 

20 Fragilaria ulna FULN   1 

21 Frustulia vulgaris FVUL   1 

22 Navicula tripunctata NTPT   1 
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1.10.3.2.Хидробиология (актуални данни от проведените изследвания) 

 

Най-актуалното екологично състояние на реки в ПП „Витоша” се предоставят от 

изследванията, във връзка с разработването на настоящия План за управление – 

собствени проучвания. Събирането на проби от макрозообентосните съобщества е 

извършено на 21 и 23 юни 2015г. Подборът на пунктовете бе определен така, че те да 

съвпадат с тези, в които се извършват изследвания по другия хидробиологичен елемент 

за качество – фитобентос (диатомейни водорасли). Съгласно предварителното проучване 

на картни материали, литературни източници и собствени изследвания, както и при 

направените теренен обход и огледи, за анализ бяха избрани следните пунктове: река 

Витошка Бистрица в района над с. Бистрица (около 1 км. над селото), в географска точка 

с координати С.Ш.42
о
34'25,6'', И.Д.23

о
20'13,7'' и надморска височина от 1126м.; река 

Драгалевска в района при Драгалевски манастир (С.Ш.42
о
37'14,8'',     И.Д.23

о
18'10,0'', 

964м. нм.вис.); река Владайска при местността „Златни мостове (С.Ш. 42
о
36'35,5'', 

И.Д.23
о
14'14,3'', 1410м. нм.вис.); река Боянска над кв. Бояна, около 200м. над последния 

мост  (С.Ш.42
о
38'34,5', И.Д.23

о
15'43,7'', 810м нм.вис.). И четирите реки според своята 

типология на изследваните участъци следва да се приемат като R2 тип (планински тип) в 

Екорегион 12 (Понтийска провинция). Основните хидрологични и хидрохимични 

параметри на изследваните речни участъци по време на настоящото изследване са както 

следва и както е посочено в Таблица 1: 

 

Река Бистришка (фиг.1). Дънният субстрат е представен основно от различни по 

размери (2-40см) камъни и чакъл, на места покрити в водни мъхове, което прави реката 

подходяща за добро развитие на макрозообентосни организми. Течението в момента на 

пробонабиране е бързо до поройно, което донякъде може да е ограничаващ фактор за по-

добре плуващите бентосни организми, за сметка на добре прикрепящите се. 

Осветеността в участъка е ниска, следствие от добро развитие на иглолистна и 

широколистна крайбрежна дървесна растителност. Това също може да е ограничаващ 

фактор, по отношение синтезирането на собствена (автохтонна) органична материя от 

фотосинтезиращите във водата организми (мъхове, диатомейни водорасли, перифитон). 

Хидрохимичните показатели на водата отговарят на антропогенно неповлияна планинска 

река: разтворен кислород 10,7mg.dm
-3

; кислородно насищане 104%, електропроводимост 

46,8ms/Cm, температура 8,3
о
С. 

 

 

а)  б)  

Фигура 1. Река Бистришка в района на изследването: а) нагоре по течението б) надолу по 

течението. 
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Река Драгалевска (фиг. 2). Реката е характерна с много висока засенченост, което 

определя пълна липса на водни мъхове и незначително количество перифитонни 

организми, покриващи камъните. Ограничаващ фактор за някои зообентосни организми 

може да е силния наклон, определяш бърза до поройна скорост на течението, както и 

неблагоприятния дънен субстрат – коритото е изградено основно от едри камъни и 

канари, а между тях се наблюдават много клони и листен опад. Хидрохимичните 

показатели на водата са характерни за антропогенно неповлияна планинска река: 

разтворен кислород 11,5mg.dm
-3

; кислородно насищане 110%, електропроводимост 

58,4ms/Cm, температура 9,2
о
С. 

 

а)  б)  

Фигура 2. Река Драгалевска в района на изследването: а) нагоре по течението, забелязва 

се силно наклонения, стъпаловиден характер на речното корито б) надолу по течението, 

виждат се клони и депозиран листен опад между камъните. 

 

Река Владайска (Фиг. 3). Дънният субстрат е изграден основно от канари (т.нар. 

„морени”), между които обаче има достатъчно разстояние, където се депозират по-малки 

камъни и чакъл – подходящи за развитие на макрозообентосните организми. Над точката 

на пробонабиране реката е изцяло покрита от огромни скални образувания и не е 

подходяща за пробонабиране. В района на изследване дървесната и крайбрежна 

растителност не засенчват речното течение, което е предпоставка за добро развитие на 

водни мъхове – основен източник на собствена (автохтонна) органична материя за 

водната екосистема. Хидрохимичните показатели на водата отговарят на антропогенно 

неповлияна планинска река: разтворен кислород 9,7mg.dm
-3

; кислородно насищане 98%, 

електропроводимост 32,2ms/Cm, температура 8,4
о
С. 

 

а)  б)  

Фигура 3. Река Владайска в района на изследването: а) нагоре по течението, реката е 

изцяло покрита от канари и не е достъпна б) надолу по течението, наблюдава се 

участък, свободен от канари, с подходящ за макрозообентоса субстрат и с добра 

осветеност. 
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Река Боянска (Фиг. 4). Реката е с много голям наклон на коритото, което определя бърза 

скорост на течението. Субстратът е разнороден, но много подходящ за развитие на 

макрозообентосните организми – между големите канари се разполагат едри и дребни 

камъни, чакъл. Въпреки големия наклон, на някои места се образуват характерни 

прагове, зад които се създават условия за образуване на малки вирчета (до 1м
2
). 

Хидрохимичните показатели на водата отговарят на антропогенно неповлияна планинска 

река: разтворен кислород 9,8mg.dm
-3

; кислородно насищане 99%, електропроводимост 

64,1ms/Cm, температура 11,4
о
С. 

 

а) б)  

Фигура 4. Река Боянска в района на изследването: а) нагоре по течението, вижда се 

силния наклон б) надолу по течението, заснети са няколко по-бавно течащи участъка, 

формирани от по-дълбоки вирчета. 

  

 

При събиране на бентосни проби бе прилаган разписания в Наредба H-4 (2012) 

мултихабитатен метод за пробонабиране (Cheshmedjiev еt. al., 2011) от повърхностни 

течащи води. Този подход е заложен и в европейския стандарт за събиране на проби от 

плитки реки БДС EN 16150/2012. На всеки пункт (на всяка река) са събирани по 10 

отделни сбора от различни микрохабитати, според различната им представеност в 

участъците, като са избягвани най-дребните дънни фракции (пясък, нанос) и най-едрите 

(скални легла, канари), тъй като обикновено са най-бедни на макрозообентосни 

организми. Всеки един от десетте сбора е събиран посредством ръчна хидробиологична 

рамка с квадратен отвор (размери 30х30), което дава възможност да се отчете 

приблизителното количество (численост) за 1м
2
 дънна площ.  Този хидробиологичен 

уред е съобразен със стандарт БДС EN ISO 10870 : 2012. След събирането на пробите, 

всички 10 отделни сбора са обединявани в една обща извадка, прехвърляни са в 

херметична банка, фиксирани са с етанолов разтвор, етикетирани са и са приготвяни за 

лабораторен анализ. В лаборатория пробите са преглеждани под стереомиктоскоп при 3 

до 10 кратни увеличения. Всички макрозообентосни организми са прехвърляни в 

отделни епруветки и подлагани на таксономична обработка. За определяне на 

таксономичния състав е използвано основно ръководството на Узунов и др. (2010). 

Определянето е извършено до ниво „вид”, „род” или „семейство” – според нуждите за 

пресмятане на метриката, според която се определя екологичното състояние.  

 

Екологичното състояние на изследваните речни участъци е определено според 

регламентираната в Наредба Н-4/2012 метрика „Биотичен индекс”. Като подкрепяща 

метрика е използван и индекса ОБТ (общ брой таксони), пресмятан като част от стъпките 
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при определяне на Биотичен индекс. И тази метрика е регламентирана чрез Наредба Н-

4/2012. Стойностите на двата индекса дефинират екологичното състояние, в 

съответствие с разработена петстепенна типово специфична скала (от „отлично” до 

„много лошо”), съгласно критериите на РДВ. Използвана е скалата за R2 тип реки, която 

според Наредба Н-4 има следния обхват: за „отлично” екологично състояние - БИ между 

4,5 и 5; ОБТ над 16; за „добро” състояние – БИ между 3,5 и 4, ОБТ между 11 и 15; за 

„умерено” състояние – БИ между 2,5 и 3, ОБТ между 6 и 10 ; за „лошо” състояние – 

БИ=2, ОБТ между 2 и 5 ; за „много лошо” състояние – БИ между 1 и 1,5, ОБТ между 0 и 

1. 

 

Резултатите от проведеното изследване върху таксономичния състав и участието на 

отделните биоиндикатори във формиране на макрозообентосните съобщества, чрез които 

се установява екологичното състояние, са както следва, и както са отразени в Таблица 1.  

 

Река Бистришка. Макрозообентосът от реката е съставен от 17 отделни таксона. С по-

висока численост и роля на доминанти са еднодневките от род Baetis (124 екз.), а 

останалите таксони са представени в единични екземпляри, с изключение на 

ручейниците Hydropsyche sp. и турбеларията Dugesia gonocephala, които имат по-висока 

численост (18, съотв. 25 екз.). Може да се предположи известен негативен ефект от 

поройното течение в момента на пробонабирането – част от организмите е възможно да 

са отнесени надолу по течението (биологичен дрифт) или да са проникнали в по-

дълбоките зони на речните седименти (рефугиум в хипорейната зона). Характерни 

индикатори за най-чисти води (група А по Биотичен индекс) са еднодневките Epeorus sp. 

и Ecdyonurus sp. Въпреки, че таксономичния състав е най-беден, сравнено с останалите 

изследвани реки, той е достатъчен да се се определи „отлично” екологично състояние 

(ОБТ=17). Това „отлично” екологично състояние се потвърждава и от стойността на 

Биотичен индекс (БИ=4,5).  

 

Река Драгалевска. Е характерна с 18 различни таксона, според критериите за БИ. Като 

доминанти се явяват единствено турбелариите Dugesia gonocephala, които имат 

численост от 48 екз. Останалите таксони са представени с единични екземпляри (между 

1 и 10). Ниската численост може да е комбинация от естествени негативни фактори като 

силно течение и неблагоприятен дънен субстрат. Почти се изключва възможност за по-

сериозно антропогенно обусловено влияние – в пробата се откриват индикатори за най-

чисти води (група А): еднодневки Ecdyonurus sp. и Epeorus sp. Според двата проложени 

индекса, екологичното състояние се определя на “отлично” (ОБТ= 18, БИ=4,5).  

 

Река Владайска. Изследвания речен участък е характерен с по-голямо таксономично 

разнообразие на макрозообентоса. Тук се откриват общо 21 различни таксона, сред които 

доминират еднодневките Paraleptophlebia sp. (57 екз.) и перлите Protonemura sp. (24 

екз.). От група „А” (характерни за най-чисти води) са открити перлите Perla marginata, 

Isoperla sp. и еднодневките Ecdyonurus sp., Rhithrogena sp. И двата приложени индекса 

показват „отличен” статус на речната екосистема, като Биотичния индекс достига най-

високата си възможна стойност (ОБТ=18, БИ=5).  

 

Река Боянска. Изследвания участък е характерен с най-голямо видово разнообразие от 

всички проучени реки. Тук са установени цели 24 таксона, чиято численост е добре 

разпределена помежду им. С по-голямо значение (численост между 21 и 48 екз.) са 

еднодневките Baetis sp., Rhithrogena sp., ручейниците Sericostomatidaе, диптерите Atheryx 

sp. и Prosimulium sp. Високият брой таксони указва “отлично” екологично състояние. 
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Това състояние се доказва и про прилагане на метриката Биотичен индекс, който за тази 

река достига максимална стойност (БИ=5). Биоиндикаторните особености и числеността 

на отделните таксони демонстрират, че в река Боянска не съществуват по-значими 

антропогенни въздействия и речните екосистеми са биологично пълноценни. 
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Таблица 1. Основни хидробиологични особености (макрозообентос( и екологично състояние на 

изследваните реки. 
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едри камъни, 

камъни и чакъл, на 

места - водни 

мъхове (aff. 

Fontinalis). 

Течението е бързо 

до поройно. 

Осветеността е 

ниска, следствие 

от развитие на 

иглолистна и 

широколистна 

растителност.  

Съобществото е 

доминирано от ларви на 
еднодневки от род Baetis sp. 

(124 екз/1м2). 

Субдоминанти са 
турбелариите Dugesia 

gonocephala и ручейници от 

род 
Hydropsyche.Съобществото 

е характерно за чисти 

планиски реки. 
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чакъл. Течението е 

бързо. Върху 

дънния субстрат 

има значително 

количество 

депониран листен 

опад. 

Осветеността на 

речното корито е 

ниска.  

Съобществото е изградено 
от много таксони, но 

повечето са в единични 

екземпляри (1 -5). 
Доминанти са само Dugesia 

gonocephala (48 екз./1м2). 

Субдоминанти са перлите 

Protonemura (10 екз.) и 

ручейниците 

Sericostomatidae (11 екз). 
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основно канари 

("морени"), както 

и разположен 

между тях едър 

чакъл. 

Засенчеността е 

средна. 

Незначително 

покритие от водни 

мъхове. Наклонен 

характер на 

речното корито. 

Доминанти в съобществото 

са еднодневки от род 
Paraleptophlebia, 

характерни като 

индикатори за чисти води 
(57 екз./1м2). Като 

субдоминанти са също 

чистолюбивите перли 
Protonemura sp.   
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Наклонът на 

коритото е много 

висок. 
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1.11. ПОЧВИ 

 

1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 

 

Почвите на територията на ПП “Витоша” са добре проучени. 

На основата на Държавна дигитална карта за почвената покривка и категориите 

земеделски земи в М 1:10000 (2000г.) в „План `2 на територията на ПП “Витоша” е 

дефинирано присъствието на канелени горски почви – 0,2 хa; кафяви горски почви 

– 17135.5 хa, тъмноцветни горски почви – 1144.86 хa, планинско-ливадни почви – 

789.39 хa, хумусно-карбонатни почви – 1071.84 хa, алувиално-ливадни – 13.70 хa, 

примитивни почви, торфенисти, торфенисто-блатни и антропогенни почви – 0,06 

хa. Тяхното разпространение е представено на фиг. 1.11.1.1. Без данни за почва са 

1389,32 хa от територията на Парка, заети със скални сипеи, скални реки, открити 

скали и грамади. 

 

Фиг. № 1.11.1.1. Разпространение на почвите в ПП „Витоша” 

Събрана е и е анализирана цялата информация от получени резултати от почвени 

анализи, направени през: 1999 г., 2005 г. (ПУ ПП “Витоша”), 25 почвени профила (ПУ 

2005; ЛП на ДЛС „Витошко-Студена” 2008; ЛП на ДГС „София”, 2009), 

мониторингови изследвания на почвите (МКП-Гори), изследвания, извършени за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” по „Геохимия”, както и 

изследвания при изпълнение на настоящето проучване, чието обобщение позволява да 

се оценят следните по-важни характеристики по почвени типове: 
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1.11.1.1. Канелени горски почви (Chromic Luvisols) 

Разпространени са върху площ от 0,20 хa. 

Силно излужени до слабо оподзолени канелени горски почви 

Разпространени са в най-ниските части от територията на парка. Формирани са върху 

изветрителни и преотложени продукти на кисели скали под влияние на горска 

растителност. Имат добре оформен и сравнително дълбок почвен профил (средно от 

80-90 до 120 cм). Хумусното съдържание ги характеризира като средно до малко 

хумусни. Почвите са средно запасени с общ азот, със средно кисела реакция на 

разтвора (по Пенков, 1996). Резултатите са представени на фиг. 1.11.1.1-1., фиг. 

1.11.1.1-2, фиг. 1.11.1.1-3 . 

  
Фиг. 1.11.1.1-1 Активна киселинност Фиг. 1.11.1.1-2. Промени в съдържанието на 

хумус в дълбочина по профила 

  
Фиг. 1.11.1.1-3. Промени в съдържанието 

на общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.1-4. Съотношение C:N 

 

В границите на разпространение на канелените горски почви в ПП „Витоша” се намира 

1 пробнa площ от мрежата за широкомащабен мониторинг на горските екосистеми 

в страната, който се изпълнява в рамките на Международната кооперативна програма 

(МКП-Гори) „Оценка и мониторинг на влиянието на замърсения въздух върху горите”. 

Получените резултати показват, че канелената горска почва от западните склонове на 

Витоша (район Владая) е: малко до средно хумусна (съдържанието на С, g/kg е 

преизчислено до хумусно съдържание), малко запасена с общ азот и средно кисела 

реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996). Съдържанието на общи форми на 

изследваните тежки метали (Cu, Zn, Pb и Cd) е под максимално допустимите 
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концентрации (МДК) съгласно Наредба №3/2008 г.  (табл. 1.11.1.1-1). 

 

Таблица 1.11.1.1-1.   Реакция на почвения разтвор, съдържание на общ С и общ N в 

излужени канелени горски почви (По МКП - Гори, 2003 г.) 

 

Дълбочи

на, cm 

pH 

C, г/кг 
N, 

г/кг 
С/N 

Общи форми, мг/1000 г 

pH 

(H2O) 

рН 

(СаСl2) 
Cu Zn Pb Cd 

М05 5.3 4.2 22.68 0.974 23.29 23.95 14.43 32.54   

М51 5.4 4.5 13.86 0.666 20.81 25.95 15.37 20.32 1.00 

М12 5.7 4.7 10.08 0.563 17.90 31.44 16.31 36.40 1.00 

М24 5.65 4.65 8.82 0.414 21.30 33.93 15.94 23.20 1.25 

М48 5.7 4.7 2.52 0.148 17.03 28.94 16.03 30.36 1.25 

 

1.11.1.2. Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos) 

На територията на парка са отделени: 

- 4839,27 хa кафяви горски почви тъмни, заемащи 49 % от 

дървопроизводителната площ на ДГС София в ПП “Витоша” и 11,5% от 

дървопроизводителната площ на ДЛС „Витошко –Студена”;  

- 11594,85 хa кафяви горски почви преходни, заемащи 46,8% от 

дървопроизводителната площ на парка и 71,2% от дървопроизводителната площ на 

ДЛС „Витошко –Студена”;  

-  703,28 хa кафяви горски почви светли, заемащи едва 2,5% 

дървопроизводителната площ на парка и 5,3% от дървопроизводителната площ на ДЛС 

„Витошко –Студена”.  

В наличната литература за почвите от територията на ПП „Витоша” отсъства 

необходимата информация за дефинирането им като Dystric или Eutric на ниво вид 

почви по базовата класификация на почвите в страната (1992). 

 

Кафяви горски почви, тъмни 

Кафявите горски почви, тъмни са разпространени на надморска височина 1400-1750 m 

предимно на сенчестите склонове със северно изложение. Формирани са върху 

изветрителните продукти на кисели скали под влияние на букова, смърчово-букова и 

дъбова растителност. 

Профилът е от типа АВС. Съгласно резултатите от почвените изследвания (ПУ на ПП 

„Витоша”, 2005), почвите имат: мощен хумусно-акумулативен хоризонт; средно кисела 

реакция на почвения разтвор, която се запазва в дълбочина по профила; обилна 

хумусност и много голяма запасеност с общ азот (по Пенков, 1996) – фиг. 1.11.1.2-1., 

фиг. 1.11.1.2-2,  фиг. 1.11.1.2-3 и фиг. 1.11.1.2-4. 
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Фиг. 1.11.1.2-1. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

 

Фиг. 1.11.1.2-2. Промени в съзържанието 

на хумус в дълбочина по профила 

  

Фиг. 1.11.1.2-3. Промени в съзържанието на 

общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.2-4. Съотношение C:N 

 
 

Кафяви горски почви, светли 

Те са широко разпространени и заемат по-припечните части от релефа. Формирани са 

върху много леки по механичен състав изветрителни продукти на кисели скали. 

Горската растителност тук е представена от габър, бук и бор. По механичен състав са 

песъкливи. Характеризират се като малко до средно хумусни, с малка запасеност с общ 

азот и средно кисела реакция на почвения разтвор (по Пенков, 1996). Резултатите са 

представени на фиг. 1.11.1.2-5, фиг. 1.11.1.2-6, фиг. 1.11.1.2-7. 

 

  
Фиг. 1.11.1.2-5. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.2-6. Промени в съдържанието 

на хумус в дълбочина по профила 
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07 
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Фиг. 1.11.1.2-7. Промени в съдържанието 

на общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.2-8. Съотношение C:N 

 

Кафяви горски почви, преходни 

Характеризират се с маломощен хумусен хоризонт, средно до малко хумусно 

съдържание, средна до малка запасеност с общ азот и силно до слабо кисела реакция на 

почвения разтвор (по Пенков, 1996). Резултатите са представени на фиг. 1.11.1.2-9, 

фиг. 1.11.1.2-10, фиг. 1.11.1.2-11 и фиг. 1.11.1.2-12 . 

 

  
Фиг. 1.11.1.2-9. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.2-10. Промени в 

съдържанието на хумус в дълбочина по 

профила 

 

 
 

Фиг. 1.11.1.2-11. Промени в съдържанието 

на общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.2-12. Съотношение C:N 

 

0.13±0,0
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Кафяви горски почви, плитки, неерозирани и слабо ерозирани 

Разпространени са в средните и по-ниски части на планината. Заемат участъци от 

релефа със значителни наклони, които са силно дренирани и засегнати от геологична и 

съвременна ерозия. Твърдата почвообразуваща скала е плитко заложена. Формирани са 

върху изветрителни продукти на различни кисели скали. Механичният им състав 

варира в зависимост от почвообразуващите скали и е леко до средно песъкливо-

глинест. Значителна част от площта на тези почви е под горска или тревна 

растителност, а друга част в по-ниските части на планината е включена в 

селскостопанския фонд. 
 

Кафяви горски почви, плитки, слабо до средно ерозирани 

По разпространение и условия на почвообразуване тези почви не се различават от 

предходните. По механичен съсътав са глинесто-песъкливи. 
 

Кафяви горси почви, плитки, средно до силно ерозирани 

Тези почви заемат участъци от релефа с голям наклон. Активните ерозионни процеси 

са довели до силно скъсяване на почвения профил и неговата мощност варира от 30 до 

50 см. Почвената реакция е много силно кисела. По механичен състав са глинесто-

песъкливи до леко песъкливо-глинести. 
 

Кафяви горски почви, плитки, силно ерозирани и скали 

При тази почвено-картографска единица, в резултат на много силно изразени 

ерозионни процеси, почвеният профил е много силно скъсен и мощността му варира от 

15-20 до 30 см. На места се разкрива твърдата почвообразуваща скала. По механичен 

състав са глинесто-песъкливи. Почвената реакция е много силно кисела. 

 

В зоната на разпространение на кафявите горски почви, обект на наблюдение в 

мрежата за мониторинг на горските екосистеми в страната е наситена кафява горска 

почва в местността „Златните мостове”. Изследванията са извършени от Малинова – 

ЛТУ (2000). Получените резултати (табл. 1.11.1.2-1 и табл. 1.11.1.2-2) показват, че: 

- Активната киселинност се изменя в дълбочина по профила от силно кисела до 

средно кисела (рНН2О – 4,82±0,25 – 5,49±0,21);  

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на хумус характеризира 

почвите като обилно до средно хумусни  (10,23±0,89 – 2,20±0,8); 

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на общ азот характеризира 

почвите като обилно до средно запасени (0,54±0,09 – 0,14±0,05); 

- Съотношението C:N е под 14 и показва нормални процеси на разлагане и 

минерализация на органичното вещество (11,94±1 – 9,14±1,1); 

- Няма замърсяване с тежки метали и металоиди (Наредба №3/2008 г.). 
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Таблица 1.11.1.2-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот 

в кафяви горски наситени почви (по Малинова, Л. „МПК-Гори”, 2000) 

 
Пробна 

площ 

Дълбо-

чина 

/cm/ 

рН H2O рН CaCl2 C  С Хумус N N С:N 

g/kg % %  g/kg %   

6L3 M05 5.04 4.25 53.51 5.35 9.23 4.48 0.45 11.94 

  M51 4.86 4.04 35.52 3.55 6.12 2.93 0.29 12.12 

  M12 4.82 4.12 26.49 2.65 4.57 2.14 0.21 12.38 

  M24 5.32 4.49 17.82 1.78 3.07 1.97 0.20 9.05 

  M46 5.73 4.89 7.59 0.76 1.31 0.83 0.08 9.14 

6L1 M05 4.54 3.93 63.33 6.33 10.92 6.35 0.64 9.97 

  M51 4.62 3.93 52.41 5.24 9.04 5.86 0.59 8.94 

  M12 4.96 4.21 44.08 4.41 7.60 4 0.40 11.02 

  M24 5.22 4.4 24.31 2.43 4.19 3.23 0.32 7.53 

  M46 5.36 4.6 14.2 1.42 2.45 1.8 0.18 7.89 

73 M05 4.87 4.05 61.26 6.13 10.56 5.39 0.54 11.37 

  M51 4.89 4 57.01 5.70 9.83 5.19 0.52 10.98 

  M12 4.78 4.12 47.3 4.73 8.15 4.33 0.43 10.92 

  M24 5.01 4.12 39.6 3.96 6.83 3.93 0.39 10.08 

  M46 5.38 4.5 16.55 1.66 2.85 1.65 0.17 10.03 

 

Таблица 1.11.1.2-2.  Съдържание на макро- и микроелементи в наситена кафява 

горска почва (по Малинова, Л. „МПК-Гори”, 2000) 

 
Пробна 

площ 

Дълбо-

чина 

/cm/ 

P  K  Ca  Mg Fe  Mn  Na  Zn Cu  Pb  

mg/kg mg/kg mg/kg  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg  mg/kg mg/kg mg/kg 

6L3 M05 800 1050 6200 3550 33800 650 1300 85 91 61 

  M51 665 950 5600 4000 38600 550 100 71 89 43 

  M12 640 1050 5500 4400 40400 550 150 79 102 42 

  M24 885 1150 5350 4500 39450 650 500 86 129 42 

  M46 1200 1250 6800 6500 36500 700 100 90 159 38 

6L1 M05 1000 2200 1850 3450 31500 800 200 68 26 47 

  M51 990 2250 1700 3600 34250 700 150 61 24 34 

  M12 875 2100 1900 3200 36100 700 150 52 22 26 

  M24 860 2700 2100 4450 38500 650 50 60 24 22 

  M46 655 2900 2100 4200 39000 550 50 51 23 17 

73 M05 895 1750 2100 3350 51000 900 1500 65 32 36 

  M51 960 1550 2250 2550 48800 800 700 63 29 40 

  M12 935 1700 2300 2950 49700 750 1250 65 22 31 

  M24 915 1800 2100 3300 51750 900 700 64 24 38 

  M46 710 1950 2400 3950 55350 950 850 64 23 22 



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 

182 

 

1.11.1.3. Тъмноцветни горски почви (Umbiric Cambisols) 

Разпространени са във високите части на Витоша, с надморска височина 1750-1900 м, 

под формата на големи петна в района на резервата Бистришко бранище и от хижа 

Кумата до хижа Острица. Формирани са в условията на студен високопланински 

климат, силно овлажнен и слабо дрениран релеф, под влияние на смърчови гори. По 

механичен състав са леко песъкливо-глинести като преобладават едрочастичните 

фракции. Тези почви са с мощен хумусен хоризонт (60-80 см) и съдържание на 

органично вещество в него от 5.7% до 13.6%. Богато запасени са с общ азот. Почвената 

реакция е много силно кисела (по Пенков, 1996). Резултатите са представени на фиг. 

1.11.1.3-1, фиг. 1.11.1.3-2, фиг. 1.11.1.3-3 и фиг. 1.11.1.3-4. 

 

 
 

Фиг. 1.11.1.3-1. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.3-2. Промени в 

съдържанието на хумус в дълбочина по 

профила 

 
 

Фиг. 1.11.1.3-3. Промени в съдържанието 

на общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.3-4. Съотношение C:N 

 

В зоната на разпространение на тъмноцветните горски почви са изследванията 

извършени от Петрова (1988) във връзка с кандидатстването на София за столица на 

Зимните олимпйски игри. Резултатите (табл. 1.11.1.3-1). показват, че: 

- Активната киселинност характеризира почвата като силно кисела, като 

реакцията на разтвора се запазва силно кисела в дълбочина по профила (рНН2О – 

4,92±0,56 – 5,02±0,8);  

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на хумус характеризира 

почвите като обилно до средно хумусни  (12,94±3,6 – 2,40±0,8); 

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на общ азот характеризира 
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почвите като обилно до средно запасени (0,43±0,14 – 0,13±0,03); 

- Съотношението C:N в А хоризонт превишава 14 и показва забавени процеси на 

разлагане и минерализация на органичното вещество (17,95±2,31); 

- Добра запасеност с усвоими форми на калий (23,80±9,9 - 19,50±7,7); 

- Много слаба запасеност с усвоими форми на фосфор (1,23±0,17 - 1,60±0,8). 

 

Таблица 1.11.1.3-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот 

в тъмноцветни горски почви (по данни на Петрова, Р., 1988 г.) 

Почвен 

разрез 
Хоризант 

Дълбо-

чина 

/см/ 

рН H2O 
Хумус, 

% 
N, % С:N 

Усвоими  

Р2О5, 

мг/100г 

К2О, 

мг/100г 

ПР1 - 1770 

м. н.в. 

А 0-40 4.4 13.1 0.49 15.63 следи 16.5 

В 41-90 4.0 3.7 0.17 13.01 1.0 11.0 

ПР2 - 1780 

м.н.в. 

А 0 - 36 4.4 15.3 0.52 17.17 1.0 20.0 

В 37-66 6.3 2.2 0.09 13.58 1.2 17.5 

ПР3 - 1790 

м.н.в. 

А 0 - 22 4.8 8.5 0.23 21.82 1.2 14.5 

В 23-58 5.0 2.2 0.12 10.46 1.1 18.5 

ПР4 - 1840 

м.н.в. 

А 0 - 52 5.6 17.6 0.57 17.79 1.4 30 

В 53-120 5.2 1.7 0.16 6.28 3.0 18.5 

ПР5 - 1850 

м.н.в. 

А 0-45 5.4 10.2 0.34 17.35 1.3 38.0 

В 46-70 4.6 2.2 0.11 11.60 1.6 32.0 

 

1.11.1.4. Планинско-ливадни почви (Modic Cambisols) 

Те са формирани върху денудационна повърхност на субалпийския и алпийския пояс 

на Витоша, под влияние на високопланинска тревна растителност, изобилни валежи и 

температура под 0 
о
С в продължение на 4 до 6 месеца през годината. Характеризират 

се със силно изразени хумусно-акумулативни процеси. Хумусният им хоризонт е 

много добре оформен. Мощността на почвения профил варира в зависимост от 

микрорелефа. Притежават висока хигроскопичност и влагоемност. Механичният им 

състав се определя от минералогичния състав на почвообразуващите скали и 

преобладаващо е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест. Почвите са обилно 

хумусни, обилно запасени с общ азот със силно кисла реакция на почвения разтвор (по 

Пенков, 1996). Резултатите са представени в таблица 1.11.1.4-1. 

Таблица 1.11.1.4-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот 

в планинско ливадни почви (по ПУ, 2005) 

 

Хоризонт 
Дълбочина, 

cm 
рН (Н2О) 

Хумус Общ N 
Орг.С/N 

% 

А1 0-12 4.2 21.2 1.18 10.42 

А2 12-32 4.6 15.4 0.78 11.45 

АС1 32-42   6.5 0.26 14.50 

АС2 42-60 4.6 6.9 0.43 9.31 

 

Изследванията, извършени от Велизарова (2014) върху въздействието на горски 

пожари върху състава и свойствата на планинско ливадните почви от територията на 
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биосферен резерват (БР) „Бистришко бранище” и местност „Витошко лале” показват, 

че: 

1) Киселинността на почвата от БР „Бистришко бранище” варира от pH 5.1 - 6.2. 

По този показател почвите от ПП 2 са силно-кисели – (рН 5.11 – 5.36), а в останалите 

опитни площи кисели или слабо-кисели (фиг. 1.11.1.4-1). Почвената киселинност се е 

повишила след пожара в почвите от пробните площи от местността „Витошко лале“.  

Почвата от контролния вариант  U 3 – е кисела (рН 5.0), а в повлияните от пожар почви 

настъпва значително повишаване на рН (фиг. 1.11.1.4-3). В почвите от пробни площи 

ПП 3  и ПП 4 се отчита повишаване на рН с около 1.0. Повишаване на рН е с около 2 

единици в повлияните от пожар постилки (фиг. 1.11.1.4-2.); 

2) Съдържание на Собщ (%). Краткосрочно въздействие на пожара върху почвите 

от БР ”Бистришко бранище”, изразено в съществено понижаване на съдържанието на 

общ въглерод – с около 10%  и азот – с 0.1%. (фиг. 1.11.1.4-4); освобождаване в 

атмосферата като  СО2 в процеса на горене на растителните остатъци образуват 

овъглени растителни остатъци. Краткосрочно въздействие на пожара върху почвите от 

местността „Витошко лале” чрез понижаване на съдържанието на общ въглерод (фиг. 

1.11.1.4-5). 

3) Съдържание на N общ, %. В почвите от БР”Бистришко бранище” съдържанието 

на общ азот намалява с около 0.1%, като спада продължава и през следващия период. 

Основна причина за намаляването на съдържанието на азот е отделянето му като газ в 

атмосферата (фиг. 1.11.1.4-6). В почвите от местността „Витошко лале” почти не се 

променя съдържанието на азот (фиг. 1.11.1.4-7). 

4) Съдържание на С: N. В почвите от БР ”Бистришко бранище” увеличаване на 

стойностите на C/ N в края на 2-годишния период се дължи на по-ниското съдържание 

на N поради отделянето му във вид на газ и загуба от излужване. В почвите от 

местността „Витошко лале” почти не се променя съдържанието на азот. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.11.1.4-1. Промени в почвената киселинност на почви от БР „Бистришко 

бранище” (по Велизарова, Е., 2014) 
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Фиг. 1.11.1.4-2.  Промени в почвената 

киселинност на МГП – Витошко лале   (по 

Велизарова, Е., 2014)     

Фиг. 1.11.1.4-3. Промени в 

почвената киселинност на Почвен 

слой – 0-5см – Витошко лале  (по 

Велизарова, Е., 2014)      

 

 

  

Фиг. 1.11.1.4-4.  Промени в съдържанието 

на Собщ, % - БР ”Бистришко бранище” 

(по Велизарова, Е., 2014) 

 

Фиг.  1.11.1.4-5.   Промени в 

съдържанието на Собщ, % - местност 

”Витошко лале” (по Велизарова, Е., 

2014) 

  

Фиг.  1.11.1.4-6. Промени в съдържанието 

на Nобщ, % - БР”Бистришко бранище” (по 

Велизарова, Е., 2014) 

Фиг.  1.11.1.4-7. Промени в 

съдържанието на Nобщ, % - местност 

”Витошко лале” (по Велизарова, Е., 

2014) 
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Резултатите от извършените за целите на актуализацията на ПУ на ПП “Витоша” 

изследвания на Планинско ливадни почви от територията на ски писта „Витошко лале” 

и района на х. Алеко са представени в таблица  1.11.1.4-2 и таблица 1.11.1.4-3. 

 

Таблица 1.11.1.4-2. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус, общ азот 

и усвоими форми на Р2О5 и К2О в планинско ливадни почви  

Почвен 

разрез 

Хоризо

нт 

Дълбо-

чина 

/см/ 

рН H2O рН CaCl 
Хуму

с, % 
N, % С:N 

Усвоими  

Р2О5, 

мг/100г 

К2О, 

мг/100г 

ПР1 - 

Витошко 

лале 

А 0-25 5.3 4.4 9.12 0.30 17.81 6.47 13.5 

ПР2 
А 0-35 5.2 4.5 11.8 0.39 17.39 4.0 3.8 

В 36 - 70 5.4 4.6 3.07 0.03   9.3 2.0 

 

 

Таблица 1.11.1.4-3. Съдържание на тежки метали и металоиди в планинско 

ливадни почви  

Почвен 

разрез 
Хоризант 

Дълбо-

чина 

/cм/ 

Fe  Mn  Cd Zn Cu  Pb  

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

ПР1 - 

Витошко лале 

А 0-25 35221 284.6 1.9 45.5 43 48.6 

ПР2 
А 0-35 56387 246.9 2.7 41.9 61.6 58.4 

В 36 - 70 41516 329 2.3 41.6 81.2 31.9 

 

Получените резултати показват:  

- Активната киселинност на почвата от територията на ски писта „Витошко лале” 

и тази от района на х. Алеко не се различава и е в диапазона на средно киселата 

реакция. Почвата се характеризира като средно кисела, като реакцията на 

разтвора се запазва в дълбочина по профила (рНН2О – 5,25±0,27 – 5,4);  

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на хумус характеризира 

почвите като обилно хумусни  в А хоризонт  (съдържание на хумус над 6%). 

Независимо от малкия брой проби се установява значима разлика в хумусното 

съдържание на почвите от ски писта „Витошко лале” (9,12%) и това на почвата 

без антропогенно въздействие – 11,8%; 

- По класификацията на Пенков (2006), съдържанието на общ азот характеризира 

почвите с обилна (0,39%) до много голяма (0,30%) запасеност, като обилната 

запасеност е характерна за неповлияните от човека почви от района на х. Алеко; 

- Съотношението C:N в А хоризонт превишава 14 и показва забавени процеси на 

разлагане и минерализация на органичното вещество; 

- Средна (13,50 мг/100 г) до много слаба (3,80 мг/100 г) запасеност с усвоими 

форми на калий; 

- Средна (6,47 мг/100 г) до слаба (4 мг/100 г) запасеност с усвоими форми на 

фосфор; 

- Няма замърсяване на почвите от ски писта „Витошко лале” с тежки метали 

съгласно изискванията на Наредба №3/2008 г. 

-  
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1.11.1.5. Торфенисто-блатни почви (Histosols) 

 

Имат ограничено разпространение, под формата на няколко отделни петна в 

алпийския и субалпийския пояс на Витоша. Формирани са в условията на 

подпочвени води и обилни валежи под влиянието на блатна растителност. 

Представляват предшестваща фаза от образуването на торфено-блатните почви. 

Характеризират се с наличието на торфенист хоризонт с мощност 50-60 cм. 

Съдържанието на органично вещество е високо (но недостатъчно за определянето на 

почвите като торфени), като в повърхностните части може да достигне 15-20%. 

Почвената реакция е силно кисела. Органичната материя е с ниска степен на 

хумификация. Механичният състав на торфенисто-блатните почви е глинесто-песъклив 

до леко песъкливо-глинест (табл. 1.11.1.5-1). 

 

Таблица 1.11.1.5-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот 

в торфенисто блатни почви (по ПУ, 2005) 

Хоризонт 
Дълбочина, 

cm 
рН (Н2О) 

Хумус Общ N 
Орг.С/N 

% 

А1/Т 0-28 4.2 15.9 0.46 20.05 

А2 28-50 4.3 8.5 0.46 10.72 

А3 50-66 4.2 5.6 0.19 17.09 

G 66-90 4.4 2.4 0.22 6.33 

 

 

1.11.1.6. Торфени почви (Histosols) 

 

Разпространени са предимно в субалпийския пояс на Витоша, под формата на по-

малки и по-големи петна, сред планинско-ливадните почви. Формирани са под влияние 

на същите почвообразуващи фактори, както торфенисто-блатните почви. Отличават се 

от тях по мощния си торфен хоризонт, съдържащ органично вещество повече от 50%. 

Органичната материя е с ниска степен на минерализация. Почвената реакция е силно 

кисела. По механичен състав са най-често глинесто-песъкливи (табл. 1.11.1.6-1). 

 

Таблица 1.11.1.6-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот 

в торфено блатни почви (по ПУ, 2005) 

Хоризонт 
Дълбочина, 

cm 
рН (Н2О) 

Хумус Общ N 
Орг.С/N 

% 

А1/Т 0-35 4.4 51.2 2.21 13.44 

А2/Т 35-70 4.4 51.1 2.46 12.05 

А3/Т 70-100 4.4 54.7 2.16 14.69 

А4/Т 100-120 4.5 53.1 2.04 15.10 
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1.11.1.7. Рендзини, плитки, средно ерозирани (Rendzinas) 

 

Тази почвена единица има незначително разпространение на територията на Природен 

парк Витоша. Формирани са върху твърда карбонатна скала. В резултат на ерозията 

профилът на рендзините е силно скъсен. Твърдата карбонатна скала е близко заложена. 

Мощността на профила е 15-25 см, като по него могат да се открият фрагменти от 

карбонатната почвообразуваща скала. Почвите са слабо алкални, хумусни с 

изключение на тези от отдел 88-в, които са бедно хумусни (по Пенков, 1996). 

Резултатите са представени на фиг. 1.11.1.7-1, фиг. 1.11.1.7-2. 

  
Фиг. 1.11.1.7-1. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.7-2. Промени в 

съдържанието на хумус в дълбочина по 

профила 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.11.1.7-3. Промени в 

съдържанието на общ азот в 

дълбочина по профила 

 

 

1.11.1.8. Алувиално-делувиални ливадни почви (Alluvial – Deluvial Fluvisols) 

 

Разпространени са в долното течение на реките Железнишка, Бистришка, 

Янчевска, Стара река, Драгалевска. Формирани са върху алувиално-делувиални 

отлагания. Профилът на тези почви се характеризира с ясно изразен пластов строеж. 

Хумусообразуването при тях протича под влияние на ливадна растителност в условия 

на близки подпочвени води. Почвената реакция е средно кисела. Механичният им 

състав варира, което се определя от петрографския състав на водосборите на реките и 

преобладаващо е глинесто-песъклив до леко песъкливо-глинест. Почвите са средно до 

богато хумусни, ссредно запасени с общ азот (по Пенков, 1996). Резултатите са 

представени в табл. 1.11.1.8-1. 
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Таблица 1.11.1.8-1. Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот 

в алувиално-ливадни почви (по ПУ, 2005) 

 

Хоризонт 
Дълбочина, 

cm 

рН 

(KCl) 

Механ. 

състав (< 0.01 

мм) 

Хумус Общ 

N Орг.С/N 
% 

Аорн. 0-23 5.7 16.7 2.85 0.164 10.08 

I пласт 23-47 5.9 12.7 2.35 0.132 10.33 

II пласт 47-71 5.3 41.8 4.26     

III пласт 71-81 5.1 60.2 3.22     

 

 

1.11.1.9. Примитивни почви (Leptosols) 

 

Имат незначително разпространение на територията на ПП “Витоша”. Формирани са 

върху монцонити, андезитобазалти и габро в условията на студен и влажен климат при 

н.в. над  1800 м.  

По данни на Андреева (2013) профилът е силно скъсен (рядко над 15 см) с множество 

фрагменти от почвообразуващата скала. Почвите са силно кисели (рНН2О 4,5-5,0), с 

високо съдържание на хумус (над 10%), малка до средна запасеност с общ азот и ниска 

степен на хумификация (C:N > 14). Получените средни стойности за органичен 

въглерод за всички почви (11,5 %) дават основание по този показател и в 

комбинация с малката мощност в дълбочина и ненаситеността с бази те да се 

причислят към богато хумусните (хистик) Литосоли (Андонов, 1989).  Получените 

резултати са представени в таблица 1.11.1.9-1 и фиг. 1.11.1.9-1. 

 

Таблица 1.11.1.9-1. Съдържание на общ въглерод и общ азот в примитивни почви 

(по Андреева, Н., 2013) 
Район на опробване  Дълб. в см Cобщ% Nобщ% C:N 

вр. Ушите  0-3 17,68 1.19 14.86 

вр. Ушите  3-10 10,65 0.79 13.48 

вр. Лъвчето  0-10 13,10 0.71 18.45 

вр. Малък Резен  0-20 13,97 0.63 22.17 

вр. Черни връх  0-1 12,53 0.79 15.86 

вр. Черни връх  1-20 14,21 0.82 17.33 

вр. Самара  0-10 11,30 0.73 15.48 

вр. Селимица  0-5 7,95 0.52 15.29 

вр. Ярловски купен  0-15 25,28 1.27 19.91 

вр. Купена  0-15 20,14 1.07 18.82 

вр. Карачаир  0-15 22,48 1.3 17.29 

вр. Камен дел  0-15 8,60 0.55 15.64 

вр. Голи връх  0-10 12,33 0.65 18.97 

вр. Скопарник  0-5 24,15 1.26 19.17 
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Фиг. 1.11.1.9-1. Активна киселинност на литосоли – ПП “Витоша” 

 

Степента на минерализация на почвеното органично вещество представлява 

отношението на количеството въглерод, респективно хумус, към количеството на 

общия азот в почвата или отношението C:N. Общо за всички почви съотношението C:N 

варира от 13,5 до 19,9, като то е най-високо в почвите върху габро и най-ниско в 

почвите върху монцонити. Получените високи стойности за С:N също служат като 

показател за ниската степен на хумификация (Pereira et al., 1995). Високите стойности 

за отношение С:N (>14) свидетелстват за много ниска обогатеност с азот (Орлов и др., 

2005) и по-малка скорост на разлагане на органичното вещество (Йорданов, 1989).  

В зависимост от стойностите за С:N се определя типът разлагане и хумус, който за 

изследваните почви е полусуров „модер” (Пенков, 1991). Според Дюшофур (1970) 

хумусът в изследваните почви може да се определи като алпийски и субалпийски 

модер в границите С:N=12 и рН=4.3 и С:N=15 и рН=4.4. Модер хумусът е характерен 

за плитки Планински почви, образувани върху кисели почвообразуващи материали под 

смесена иглолистна и тревна растителност (Гюров и Артинова, 2001). 

Най-общо изследваните почви са преобладаващо праховито-глинести и глинесто-

праховити.  
 

 

1.11.1.10. Антропогенни/Техногенни почви (Technosols) 

 

Техногенните почви на територията на ПП “Витоша”, формирани от дейността на 

бившите кариери за инертни материали, обхващат площ от 37,04 хa. Разпространени 

са:  

 в иглолистни гори със специално предназначение – 15,66 хa;  

 във високостъблени широколистни гори със специално предназначение  

– 0,84  хa;  

 в гори със специално предназначение за реконструкция – 6,38 хa;  

 в издънкови гори със специално предназначение за превръщане – 8,59 хa; 

 в нискостъблени гори със специално предназначение за прерастване – 

5,57 ha.  

Формирани са основно от различни по размер фракции на скалите от Витошкия 

плутон, в които е провеждана минно-добивната дейност.  
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Приложения 

Свитък приложения 1.11.1 

 

  
Фиг. 1.11.1.6. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

 

Фиг. 1.11.1.7. Промени в съдържанието 

на хумус в дълбочина по профила 

  

Фиг. 1.11.1.8. Промени в съдържанието на 

общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.9. Съотношение C:N 

  
Фиг. 1.11.1.10. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.11. Промени в съдържанието 

на хумус в дълбочина по профила 
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Фиг. 1.11.1.12. Промени в съдържанието на 

общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.13. Съотношение C:N 

 

  
Фиг. 1.11.1.14. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.15. Промени в съдържанието 

на хумус в дълбочина по профила 

 
 

Фиг. 1.11.1.16. Промени в съдържанието на 

общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.17. Съотношение C:N 
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Фиг. 1.11.1.18. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.19. Промени в съдържанието 

на хумус в дълбочина по профила 

 
 

Фиг. 1.11.1.20. Промени в съдържанието на 

общ азот в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.21. Съотношение C:N 

 

  
Фиг. 1.11.1.22. Промени в активната 

киселинност в дълбочина по профила 

Фиг. 1.11.1.23. Промени в съдържанието 

на хумус в дълбочина по профила 
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Фиг. 1.11.1.24. Промени в 

съдържанието на общ азот в 

дълбочина по профила 
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1.11.2. Почвени процеси (ерозионни процеси) 

 

1.11.2.1. Ерозионни процеси по вид и степен 

 

В План’1 на ПП „Витоша” ерозионните процеси на почвите са описани със 

степени слаба, силна, много силна и антропогенна ерозия. Не е посочена скалата по 

която са определени степените на ерозираност на почвите, както и източника на 

информация за описаните ерозионни процеси. Неразбираемо е, че  към слаба ерозия 

са отнесени слабо ерозираните и неерозираните почви. Също така в План’1 не са 

посочени размерите на площите заети  по стенен на ерозия.   

Както е известно първоизточник на информация за ерозираността на почвите е 

инвентаризацията на горските територии през определени периоди от време. 

Актуална информация за ерозираността на почвите в ПП „Витоша” понастоящем се 

съдържа в ЛУП за ДГС София, 2008г. и ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”, 2009г. 

Настоящата оценка за ерозионните процеси на територията на ПП „Витоша” е 

направена въз основа на  данните от инвентаризацията на горските територии за 

посочените горскостопански единици, както и от получените данни за ерозията при 

актуализацията на таксационните данни за площите с изпълнените мероприятия към 

План’1 на ПП „Витоша”. При определяне на площната ерозия е използвана Скалата за 

степените на ерозираност и връзката им с почвените показатели – Класификационна 

схема на типовете горски месторастения в РБългария (Приложение 4) 

В таблица №1 е представено разпределението площите по части от 

горскостопански единици включени в парка и по степени на ерозираност. 

 

Таблица №1 

Разпределение на общата площ по части от горскостопански единици включени в 

парка и степени на ерозираност 
Вид гори Неероз. I II III IV V Всичко % 

ДГС София 9171.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 9172.2 42.2 

ДЛС „Витошко-

Студена” 

12361.9 86.4 24.3 85.0 5.8 0.0 12563.4 57.8 

Всичко: 21551.6 86.4 24.8 85.0 5.8 0.0 21735.6 100.0 

% 99.1 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 100.0  

 

На територията на ПП „Витоша” са установени терени с различна степен на  

ерозираност  върху обща площ 202.0 ха, както следва: 

- Площи със слаба I степен на ерозираност – 86.4 ха, като е ерозирана горната половина 

на хоризонт А, отдели и подотдели: 2 а, б, х, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, ж1; 7-4; 21 а, б; 26 г; 

50 ж; 56-4; 91 и, к, 3; 103 б; 120 с; 121 у, ф; 126 ж ;  

- Площи със слаба II степен на ерозираност – 24.8 ха, ерозиран е целият хоризонт А, 

отдели и подотдели: 1 х; 6 ю, я; 7 в, ж; 23 ш; н1, ц1, ч1; 122 а, и, м, н, п, р, с; 138 д; 1042 

ф, х, ц;  

- Площи със средна III степен на ерозираност – 85.0 ха, ерозиран е целият хоризонт А и 

горната половина на хоризонт В, отдели и подотдели: 1 с, т; 48 ц; 49-10; 2 б1; 9 а, 30, 

31; 17-6; 45 в, л, н; 47-23, 24; 48 щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1;  56-7; 68 е; 69 и; 90 д, ж, 

5, 7, 8, 9, 10; 102 а; 106 у; 116 а; 122 о; 138 ж, з, л, м;  

- Площи със силна IV степен на ерозираност – 5.8 ха, като е ерозиран е целият хоризонт 

А и почти целия на хоризонт В, отдели и подотдели: 6 щ; 68 з; 158 м; 162 б; 
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Терените с ерозия по степен на ерозираност и местата с линейна ерозия са 

представени на Картата на почвите в М 1:25 000.  
 

1.11.2.2. Съществуващи протовоерозионни съоръжения и състояние 

 

 ЛУП за ДЛС „Витошко-Студена”, 2009г през периода 1950-1970г. е извършена 

значителна дейност (протовоерозионни залесявания и съоръжения) за защита на 

територията ПП „Витоша” срещу ерозия. Изградени са технико-укрепителни 

съоръжения на р.Матница и р. Кладница по притоците им долове: Кръгуевец, 

Въшливец, Доло, Врелото и др. В леглото на р. Матница са изградени рибни прагове и 

водохващане за рибарника на ловното стопанство. 

  

Едроразмерни противоерозионни съоръжения на територията на ТП ДЛС 

„Витошко-Студена ” 

 

 Бараж1 на р. Кладница (Сн. 1.11.2.2-1), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 7.5 м. Част от лявото крило и част от преливника на бараж1 са 

разрушени от водното течение. Необходимо е отстраняване  на  растителността около 

венеца на преливника и възстановяване на целостта на баража.  

 

 
Сн. 1.11.2.2-1, инж. И. Петров 

 

 

 

 Бараж2 на р. Матница (Сн. 1.11.2.2-2), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор в 

централната част под преливника и от бетон в останалата част, както и крилата му. 

Съоръжението е с надтеренна височина 3.5 м и е в добро състояние. Необходимо е 

отстраняване  на  паднало дърво в преливника за възстановяване на нормално 

оттичане на водите.  
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Сн. 1.11.2.2-2, инж. И. Петров 

 

 Бараж3 на р. Матница (Сн. 1.11.2.2-3), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 4.5 м. Преливникът на баража е разрушен от водното течение. 

Необходимо е възстановяването на целостта на преливника.  

 

 
Сн. 1.11.2.2-3, инж. И. Петров 

 

 Бараж4 на р. Матница (Сн. 1.11.2.2-4), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 7.0 м. Преливникът на баража е разрушени от водното 

течение. Необходимо е възстановяването на целостта на преливника.  
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Сн. 1.11.2.2-4, инж. И. Петров 

 

 Бараж1 на р. Жедна (Сн. 1.11.2.2-5), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Река Жедна е първи десен приток на р. Матница. Баражът е изграден в 

скална основа от суха каменна, мозаична зидария с надтеренна височина 6.5 м. 

Състоянието на баража е добро. Необходимо е отстраняване  на  растителността 

около венеца на преливника. 

 

  
Сн. 1.11.2.2-5, инж. И. Петров 

 

 Бараж2 на р. Жедна (Сн. 1.11.2.2-6), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от суха каменна, редова зидария с надтеренна височина 

4.0 м. Преливникът и значителна част от баража са разрушени от водното течение. 

Необходимо е възстановяването на Бараж2 на р. Жедна за да се осигури защитата 

срещу дълбочинно и странично подкопаване на бреговете на реката. 
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Възстановяването на Бараж2 на р. Жедна е препоръчително да се извърши чрез 

редова каменна зидария на циментов разтвор с параметрите на съществуващото 

съоръжение.  

 

  
Сн. 1.11.2.2-6, инж. И. Петров 

 

 Бараж1 на Въшивски дол (Сн. 1.11.2.2-7), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Въшивски дол е първи ляв приток на р. Жедна. Баражът е изграден от суха 

каменна, редова зидария с надтеренна височина 6.5 м. Преливникът е нарушен от 

корените на дървесна и храстова растителност. Необходимо е отстраняване  на  

растителността около венеца на преливника и възстановяване на неговата цялост.  

 

                 
            Сн. 1.11.2.2-7, инж. И. Петров 
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За защита на Бараж1 на Въшивски дол на разстояние 10,5 м пред него е 

изграден Контрабараж1(Сн. 1.11.2.2-8). Контрабараж е построен от суха каменна, 

редова зидария с надтеренна височина 1.5 м. Необходимо е отстраняване на 

дървесната растителност и почвата от венеца на преливника на котрабаража, 

почистването на фугите на зидарията (за предна стена и венец) и запълването им с 

циментов разтвор.  

 

              
Сн. 1.11.2.2-8, инж. И. Петров 

 Бараж2 на Въшивски дол (Сн. 1.11.2.2-9), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от суха каменна, редова зидария с надтеренна височина 

5.0 м. Състоянието на баража е добро. Необходимо е отстраняване  на  

растителността около венеца на преливника и запълване на фугите на зидарията 

под преливника с циментов разтвор.  

 

      
Сн. 1.11.2.2-9, инж. И. Петров 
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 Бараж1 на дол Веселиновете (Сн. 1.11.2.2-10), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Дол Веселиновете е първи десен приток на р. Жедна. Баражът е изграден от 

суха каменна, мозаечна зидария с надтеренна височина 3.0 м. Преливникът на 

съоръжението и на места баражната стена са разрушени. Необходимо е 

отстраняване  на  растителността около венеца на преливника и възстановяване на 

целостта на съоръжението.  

       
Сн. 1.11.2.2-10, инж. И. Петров 

 Бараж2 на дол Веселиновете (Сн. 1.11.2.2-11), ТП ДЛС „Витошко-Студена”  

Баражът е изграден от каменна, мозаечна зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 6.0 м. Преливникът на съоръжението е обрасъл с тревна и 

храстова растителност.  Целостта на баража е нарушена, като лицевата част е 

разрушена. Необходимо е  възстановяване целостта на съоръжението и 

отстраняване  на  растителността от венеца на преливника.  

    
Сн. 1.11.2.2-11, инж. И. Петров 
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 Бараж1 на р. Палакария (с. Ярлово) (Сн. 1.11.2.2-12), ТП ДЛС „Витошко-

Студена”  

Баражът е изграден от каменна, редова зидария на циментов разтвор с 

надтеренна височина 5.5 м. Преливникът на баража е разрушени от водното 

течение. От лицевата стена има паднали камъни. Крилата на баража са покопани 

отстрани. Радието е повредено. Контрабаража е също с повреди. Необходимо е 

възстановяването на нарушените части на баража и защитните му съоръжения.  

 

 
Сн. 1.11.2.2-12, инж. И. Петров 
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СЪКРАЩЕНИЯ 
 

АБРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ 

ЮИ югоизток 

хa хектар 

фиг. фигура 

т. нар. така наречен 

т. тон 

ст. станция 

Сн. снимка 

см. сантиметра 

СИ-ЮЗ Североизток-Северозапад 

с. село 

РДВ Рамкова директива за водите (Директива 60/2000/ЕС). 

р. река 

ПУ План за управление 

ПП Природен парк 

План`2 
Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ 

за периода 2015 – 2024 г. 

нм.вис. надморска височина 

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология 

мм милиметри 

млн. г. милиона години 

м.н.в. метра надморска височина 

м. метра, месец, местност 

М мащаб 

ЛТУ Лесотехнически университет 

ЛП Лесоустройствен проект 

км
2
 квадратни километра 

км. километри 

кв. квартал 

индекс ОБТ индекс Общ брой таксони 

ЕС Европейски съюз 

др. други 

ДЛС Държавно ловно стопанство 

дка декар 

ДВ Държавен вестник 

вр. връх 

БИ Биотичен индекс 

БАН Българска акдемия на науките 

SE - NW югоизток – северозапад 

GPS Глобална система за позициониране 

GIS Географска информационна система 

ESRI ArcGIS Платформа „ЕСРИ“ за  Географска информационна система 

°C Градус Целзий 
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РЕЧНИК 

 

1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия 

 

Диапиризация – процес на куполообразно издигане на интрузивни ядра с по-дълбоки 

корени в резултат на компресионни напрежения и разсядане на покриващи ги пластични 

скални масиви. 

Денудацция – съвкупност от процеси на пренасяне на изветрели скални маси с помощта 

на водата, вятъра, леда и непосредственото участие на силата на тежестта от мястото на 

изветряне  в понижените участъци на релефа, където се акумулират. 

Интрузия – процес на внедряване на огнената силикатна топилка, на нейната 

кристализация в земната кора и формиране на интрузивни тела.  

Линеамент – линейни структурни елементи, отразени в структурата и пластиката на 

земната кора (разломи, гънки, линейно подредени вулкански апарати, ридове, долини, 

склонови откоси, седловини). 

Несъгласие – непаралелно разположение между два комплекса от слоести скали, 

обусловено от нагъване на по-старите пластове преди фосилизацията им от по-млади 

скали. 

Плутон – самостоятелно, дълбочинно и с големи размери интрузивно тяло, разкрито от 

ендо-екзогенната деструкция и намиращо пряко отражение  морфологията на земната 

кора. 

Пролувий – континентални наслаги, включващи продуктите от деструкцията на скалите, 

изграждащи стръмните склонове, като най-често се отлагат в обсега на резките пречупки 

в склоновете, където намалява наклона топографската повърхнина и силата на 

постоянните и временни водни потоци. 

Трог – коритообразни, най-често асиметрични понижения, наложени върху 

континентален тип земна кора. 

Разсед – вертикално разместване или разкъсване на блокове от земната кора и 

вертикално разместване на два съседни блока в следствие на тектонски движения. 

 

1.9.2. Геоморфология на релефа 

 

Въртоп – Голяма негативна карстова форма, кръгла, елипсовидна или със сложни 

очертания. Достига до няколкостотин метра в диаметър и дълбочина до 100 м. 

Делувий – акумулативни наслаги, участващи в образуването на склоновата покривка. 

Формират се при изветрянето и се придвижват с помощта на водите от снеготопенето и 

проливните дъждове. Образуваният воден слой премества площно дребните частици и ги 

отлага в основата на склона. Изграден е предимно от пясък и гравели. Липсва слоистост. 

Заедно с пролувия образува делувиално-пролувиален шлейф в основата на планинските 

склонове. 

Денудация – съвкупност от процеси, свързани с преместване на вещество по посока на 

денудационния базис. Съпровожда се с едновременно разрушаване на скалните късове, 

които променят формата и големината си. Движението се предизвиква от действието на 

гравитацията при наклони над 35 - 40° или в комбинация с водата, леда или вятъра. 

Продължителното действие на денудацията води до заравняване и винаги се съпровожда 

от акумулация на материала. 

Изветряне – естествен процес на разрушаване на скалите в близост до земната 

повърхност. Така скалите и минералите се превръщат в нови, по-устойчиви продукти при 

изменените физико-механични условия. 
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Каменни реки – линейно, рядко площно разположени струпвания на различни по 

големина, често едри скални валуни и блокове. Получават се при сферично изветряне на 

гранитоидни скали (сиенити, монцонити, андезити). Имат голяма дължина и заемат 

голяма площ, често под тях тече вода. 

Каменно море – хаотично струпване на ръбати чакъли и блокове, понякога само плоски 

късове, образувани е резултат на интензивно мразово изветряне. Мразовата деструкция 

протича на мястото на изветрянето, обикновено над горната граница на гората. Могат да 

обхващат значителни площи, труднопроходими скални полета и склонове. 

Кари – бразди, жлебове, кладенчета, островърхи гребени и други малки негативни форми 

с дълбочина от 1-2 см до 1-2 м. Образуват се на повърхността на разтворими карбонатни 

скали. 

Карст – сложен процес на разтваряне, ерозиране, декалцификация, изветряне и 

излужване на разтворимите от водата скали като варовици, доломити, мрамори, гипс и 

др. Образува своеобразен комплекс от етажирано разположени форми. 

Морени – струпване на несортирани късове от скали, пренесени или преотложени от 

ледниците. 

Пролувий – млади слабоспоени наслаги, отложени от временно течащите потоци. 

Участват в изграждането на наносните конуси на долините и овразите. Състои се от 

дребни валуни, заоблени чакъли и ръбати късове, които издребняват по периферията на 

конусите. 

Понор – естествен отвор на дъното на карстовите слепи долини, кладенци, фунии и др. 

форми. Поглъща повърхностните води и ги превръща в подземни. Синоним – губилище. 

Ровина – неголяма, открита, линейна, негативна ерозионна форма. Образува се чрез 

преудълбаване на ерозионна бразда, която увеличава водосбора си върху наклонени 

слабоспоени материали. 

Свлачище – денудационен процес, свързан с хлизгане на скална маса върху склонове 

под действието на силата на тежестта при участието на повърхностни, подземни или 

инфилтрационни води. 

Сипей – струпване, често безразборно, на разнокъсови неогладени материали в основата 

на склоновете. Сипеите често променят формата и големината си. Свързват се помежду 

си и образуват сипейни венци. 

Сталактити – натечно-капкови минерални, обикновено варовикови образувания, 

надвесени от сводовете на пещерите като висулки, конусовидни, сферични и др. форми. 

Сталагмити – натечно-капкови образувания във вид на стълбове, конуси, пръчки, палми 

и др., нарастващи от дъното на пещерите. 

Сталактон – колона, калцитно образувание, резултат на срастване на сталагмит със 

сталактит. 

 

 

 


