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КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ 
АСПЕКТИ 

1.16.1. Население и демографска характеристика 

Населени места, чийто землища попадат в границите на ПП „Витоша” 
Числеността на населението е представено с данни от Регистъра на населените 

места за 2014 г, всички други показатели са представени с  данни от преброяването през 
2011, които са най-актуалните същяествуващи представителни данни.  
Населени места от община Перник 

с. Чуйпетлово, с територия 16,2 ха, е единствено селище, чието землище е 
разположено изцяло на територията на ПП „Витоша”.Наблюдава се силно изразена 
демографска  отрицателна тенденция, довела до това, че понастоящем в селото живеят 
една 23 души по данни на НСИ oт 2014.Спрямо 2011 селото е намаляло с 6 души.  

По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 
Възрастови категории всичко мъже жени 
с. Чуйпетлово 
 Под трудоспособна възраст 
 В трудоспособна възраст 13 8 5 
 Над трудоспособна възраст 16 9 7 

Със средно-образование са 31,2 % от населението и около 60% са с основно, по-
ниско или без образование. 

с. Рударци, Община Перник има 1467 души население. Увеличава се спрямо 2011 
с 105 души; 

По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Рударци 
 Под трудоспособна възраст 164 86 78 
 В трудоспособна възраст 905 478 427 
 Над трудоспособна възраст 293 133 160 

Хората с висше образование съставляват 20,2%, със средно – 50,5 % и под 30 %са 
основно, по-ниско или без образование 

с. Кладница, Община Перник е с население от 1149 души през 2014 и отбелязва 
намаление от спрямо 2011 с 36 души. 

По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Кладница 
 Под трудоспособна възраст 130 65 65 
 В трудоспособна възраст 726 428 358 
 Над трудоспособна възраст 286 125 161 

Хората с висше образование съставляват 12,4%, със средно – 48,1 % и около 40% са 
основно, по-ниско или без образование 

1
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С. Студена, Община Перник има население от 1730 души и има намаление от 89 
души спрямо 2011 г.; 

По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Студена 
    Под трудоспособна възраст 177 92 85 

 В трудоспособна възраст 1162 614 548 
 Над трудоспособна възраст 480 191 289 

Хората с висше образование съставляват 7%, със средно- 50,9 % и около 40% са с 
основно, по-ниско или без образование 

 
С. Боснек, Община Перник има население от 140 и бележи намаление от 11 души 

спрямо 2011 г. с 89 души.  
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Боснек 
    Под трудоспособна възраст 2 1 1 

 В трудоспособна възраст 63 34 29 
 Над трудоспособна възраст 90 38 52 

 
Населени места от Столична община  
с. Бистрица е с население 4 983 души и регистрирано увеличение на населението 

спрямо 2011 г. от  34 жители; 
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят 

Възрастови категории всичко мъже жени 
С. Бистрица  

    Под трудоспособна възраст 684 361 323 
 В трудоспособна възраст 3367 1683 405 
 Над трудоспособна възраст 898 1684 493 

С висше образование са 24,5 % от населението, със средно- 44,5%. Около 25% са с 
основно, по-ниско или без образование. 

 
с. Владая през 2014 има 3 785 жители и бележи увеличение спрямо 2011 г. с 204 

жители;  
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

С. Владая 
    Под трудоспособна възраст 489 235 254 

 В трудоспособна възраст 2462 1240 1222 
 Над трудоспособна възраст 630 262 368 

С висше образование са 20.1 %, със средно са 48.08%.  Процентът на жителите с 
основно, по-ниско или без образование – около 30 %   

 
с. Железница през 2014 има 1 716 души население, което намалява с  76 жители, 

спрямо 2011 г. 
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Железница  
    Под трудоспособна възраст 177 95 82 

 В трудоспособна възраст 1241 641 600 
 Над трудоспособна възраст 365 160 205 
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Хората с висше образование съставляват 11%, със средно – 53% и около 35 % са 
основно, по-ниско или без образование.  

 
с. Мърчаево е с 1171 души население през 2014 г. и бележи намаление с 25 души 

спрямо 2011 г. 
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Мърчаево  
    Под трудоспособна възраст 129 65 64 

 В трудоспособна възраст 858 436 422 
 Над трудоспособна възраст 231 96 135 

Хората с висше образование съставляват 10.9%, със средно – 52.8% и около 35 % са 
основно, по-ниско или без образование 

 
Район „Витоша”, Столична община  
Землищата на  кварталите на район „Витоша”: Бояна, Драгалевци, Симеоново и 

Княжево също граничат с ПП „Витоша”. Демографските и социални характеристики и 
тенденции са разгледани на ниво община, тъй като  представителни статистически данни 
не се водят на ниво квартал.  

 
Населени места от Община Самоков  

с. Ярлово има население от 388 и намаление на населението с 14 души, спрямо 2011 г. 
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Ярлово  
    Под трудоспособна възраст 21 10 21 

 В трудоспособна възраст 158 89 69 
 Над трудоспособна възраст 231 90 141 

Хората с висше образование съставляват 1,7%, със средно – 31,7 % и около 70% са 
основно, по-ниско или без образование 
 

с. Ковачевци има население от 491 и бележи намаление с 17 души, спрямо 2011 г.  
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

с. Ковачевци  
    Под трудоспособна възраст 87 49 38 

 В трудоспособна възраст 226 125 101 
 Над трудоспособна възраст 200 84 116 

Хората с висше образование съставляват 2,9%, със средно – 17,5% и около 80% са 
основно, по-ниско или без образование 

 
Населени места от Община Радомир 
с. Горна Диканя има население от 223 жители и бележи намаление  спрямо 2011 г. 

с 26 души.  
По данни от преброяването 2011 г. в селото живеят: 

 
всичко мъже жени 

С. Горна Диканя   
    Под трудоспособна възраст 

    В трудоспособна възраст 75 45 30 
 Над трудоспособна възраст 199  92 107 
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Хората с висше образование съставляват 6%, със средно – 37.9 % и около 55% са 
основно, по-ниско или без образование 
 
Населени места, които граничат с ПП „Витоша” 

Населените места, които пряко граничат с ПП ”Витоша” са тези, чиито землища 
имат обща граница с парка и  са описани по-горе.   

Селищата в непосредствена близост до Витоша попадат в рамките на Столична 
община, Община Перник и Община Самоков.  
 

Демографски ресурси          
ПП „Витоша” граничи с 4 общини – Столична община, Самоков, Перник и 

Радомир. Характеристики и оценките за демографското състояние на  населението от 
тези прилежащи площи  са основани на  следните показатели: брой на населението; 
естествен и механичен  прираст, възрастова, образователна и етническа структура. 
За анализиране на количествени тенденции в демографското развитие на прилежащата 
територия около ПП „Витоша”  са проследени  демографските процеси  от 2011 г., 2012 
г., 2013 г., за отправна точка са взети данни от 2005 г.   Използвани са данни на НСИ. 

  
1.16.1.1. Количествени параметри  на населението по общини в прилежащи 
територии 
 
Таблица №1.16.1.1.-1:  Количествени параметри на населението в прилежащите 
територии на Община Столична за периода 2012-2014 г. 

ОБЩИНА СТОЛИЧНА - ПЕРИОД 2012-2014   
(Брой) 

Области   Общо В градовете В селата 
Общини   всичко    мъже     жени   всичко мъже жени всичко мъже жени 
Столична-2014 1316557 629455 687102 1256667 599748 656919 59890 29707 30183 
Столична-2013 1309634 625702 683932 1249665 595991 653674 59969 29711 30258 
Столична-2012 1302316 621526 680790 1242012 591675 650337 60304 29851 30453 
Столична-2005 1231622 584354 647268 1174664 556194 618470 56958 28160 28798 

 
По данни на НСИ към 31.12.2014 г.. населението на Столична община е 1316557 

човека. Населението е нараснало спрямо 2005 г. с 110 989 души. Независимо от това, 
естественият прираст е отрицателен-1559 за 2014 г., докато механичният прираст нараства 
и е 8 482. Прогнозата на НСИ визира запазване на установилата се тенденция за 
увеличаване на населението в СО и намаляване в Софийска област – зоната на активно 
влияние на Столицата.  

Любопитни са резултатите от извършените преброявания на населението - от 
първото през 1880 г. до 1992 г. София е нараснала през целия наблюдаван период (1880 - 
1997 г.) над 54 пъти, докато населението на страната се е увеличило по-малко от 3 пъти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



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 CertifiedCompany 

Таблица №1.16.1.1.-2: Количествени параметри на населението в прилежащите 
територии на Община Перник за периода 2012-2014 г. 

ОБЩИНА ПЕРНИК - ПЕРИОД 2012-2014 г. 
(Брой) 

Области   Общо В градовете В селата 
Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Перник-2014 92544 44988 47556 78435 37865 40570 14109 7123 6986 
Перник-2013 93890 45675 48215 79597 38471 41126 14293 7204 7089 
Перник-2012 95043 46305 48738 80613 39034 41579 14430 7271 7159 
Перник-2005 98824 47685 51139 83382 40007 43375 15442 7678 7764 

 
 По данни на НСИ към края на 2014 г., населението на община Перник е 92 544 
души, което бележи намаляване с над 6000 души спрямо 2005 г. Демографските процеси в 
общината са негативни, каквито са и за цялата страна. Намалява броят на родените деца – 
докато през 2012 г. е 736, през 2014 новородените са 703. Естественият прираст е 
отрицателен, нараствайки от:-289 през 2009 до:-773 през 2012 г. Механичният  прираст е 
отрицателен и нараства - докато през 2012 е бил – 334, през 2014 е – 601. 

 
Таблица №1.16.1.1.-3: Количествени параметри на населението в прилежащите 
територии на Община Самоков за периода 2012-2014 г. 

ОБЩИНА САМОКОВ -   ПЕРИОД 2012-2014 г. 
(Брой) 

Области   Общо В градовете В селата 
Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Самоков-2014 36449 17690 18759 25967 12520 13447 10482 5170 5312 
Самоков-2013 36963 17954 19009 26263 12691 13572 10700 5263 5437 
Самоков-2012 37331 18149 19182 26441 12797 13644 10890 5352 5538 
Самоков-2005 39332 19058 20274 26413 12742 13671 12919 6316 6603 

 
По данни на НСИ населението на община Самоков към 2014 г. е 36 449 души. 

Спрямо 2005 г. населението е намаляло с 2883 души. Основната част от жителите на 
общината са концентрирани в общинския център - гр. Самоков, където живее 71,05 % от 
общото население. Данни на НСИ за 2014 г. показват, че са родени 328 деца, а броят на 
починалите лица достига 676.  Естественият прираст е отрицателен:– 348.  

Според данните от НСИ за 2014 г. механичният прираст е:– 166, изселили са се 606 
души, а са се заселили 440. Демографските процеси в общината са негативни.  

 
Таблица №1.16.1.1.-4: Количествени параметри на населението в прилежащите 
територии на Община Радомир за периода 2012-2014 г. 

 ОБЩИНА  РАДОМИР  -  ПЕРИОД 2012-2014  г.  
(Брой) 

Области   Общо В градовете  В селата  
Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Радомир-2014 19763 9746 10017 13816 6818 6998 5947 2928 3019 
Радомир-2013 19985 9873 10112 13951 6894 7057 6034 2979 3055 
Радомир-2012 20274 10017 10257 14153 7001 7152 6121 3016 3105 
Радомир-2005 22686 11033 11653 14414 6931 7483 8272 4102 4170 

През 2014 община Радомир е с постоянно население от 19763 души, като спрямо 
2005 г. населението е намаляло с 2923.  През 2014 година  естественият прираст е 
отрицателен -348 и това е трайна тенденция за последните десет години – през 2005 е бил 
-319.  Механичният прираст, обаче е положителен -  през 2014 е 40 души.  
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1.16.1.2. Качествена характеристика на населението 
 
 Възрастова структура на населението 
Таблиците по-долу представят  данни на НСИ, 31.12.2014 г:  
 
Таблица №1.16.1.2.-1: Възрастова структура на населението по общини 

Общини в градовете в селата 
Възрастови категории всичко мъже жени всичко мъже жени 
Перник            92544 44988 47556 78435 37865 40570 
 Под трудоспособна възраст 12251 6373 5878 10813 5615 5198 
  В трудоспособна възраст 56764 29903 26861 49013 25526 23487 
  Над трудоспособна възраст 23529 8712 14817 18609 6724 11885 
       Радомир           19763 9746 10017 13816 6818 6998 
  Под трудоспособна възраст 2374 1242 1132 1975 1028 947 
  В трудоспособна възраст 11155 6104 5051 8884 4715 4169 
  Над трудоспособна възраст 6234 2400 3834 2957 1075 1882 
       София              238061 117038 121023 145906 71340 74566 
  Под трудоспособна възраст 34567 17799 16768 23026 11898 11128 
  В трудоспособна възраст 141165 75603 65562 90761 47518 43243 
  Над трудоспособна възраст 62329 23636 38693 32119 11924 20195 
Самоков           36449 17690 18759 25967 12520 13447 
  Под трудоспособна възраст 5696 2921 2775 4686 2404 2282 
  В трудоспособна възраст 21188 11233 9955 15971 8230 7741 
  Над трудоспособна възраст 9565 3536 6029 5310 1886 3424 

 
 Образователната структура на населението 
Столична община-населението с висше образование е 34,5% от общото население. 
Групата със средно образование съставлява 42,0%. Неграмотните в общината са 0,3%, от 
тях 40% са от ромски произход.  
В община Перник-16,5% от населението е с висше образование, преобладава делът на 
населението със средно образование-52,6 %. Висок е делът на нискоквалифицирано 
население -21,%, от които с начално или без образование са 16,5 %.  
В община Самоков лицата с висше образование са 12,21 %, със средно са 44 %. Висок е 
процентът на жителите с основно, по-ниско или без образование - над 30 %  . 
В община Радомир преобладава населението със средно образование–то съставлява 
50,6%, но делът на хората с недостатъчна квалификация е висок – 28% 

  
 Етническа структура  
В Столична община българската етническа група представлява 96,4% от общото 
население, ромска 1,6% и турска 0,6%.  
В община Перник 95,9% са лицата с българска принадлежност; 1,92%- лица -с ромска 
принадлежност; 0,19% са лицата с турска принадлежност; 0,22%  са  лица с друга 
принадлежност; 0,27 % са лица не се самоопределят  като етнос, 
В община Самоков 78,33 %  е делът на българите,  ромската етническа група съставлява 
13,53 %, а турската- около 0,18 %. Броят на лицата, които не се самоопределят е 2,53 %.  
В община Радомир българската етническа група представлява 94,3% . Ромският етнос е 
вторият по численост в общината – 4,55% . Третата етническа група е турската – 0,17% . 
 
 Пазар на работната сила. Заетост на населението 
В Столична община са регистрирани 609 922 души заети на възраст от 15-64 г. (2012) 
В Община Перник броят на заетите лица г. се равнява на 21 628 души, но се наблюдава 
намаляване на заетостта. (2012) 
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 В община Самоков заетите лица са 7 639 д., като имаме увеличение с 14 % за последните 
три години. (2012) 
Община Радомир:  регистрирани са 10 201 души заети на възраст от 15-64 г. (2012) 
 
 Секторна структура на заетостта 
Столична община: Първичен сектор „Селско, ловно, горско и рибно стопанство”-0,6%; 
Вторичен сектор „Добивна промишленост, преработваща промишленост,производство и 
разпределение на електроенергия, газ и вода, Строителство”- 22,8%; Третичен сектор 
„Други дейности,обслужващи обществото и личността-търговия и услуги, туризъм, 
транспорт, образование, финанси, здравеопазване” –76,6% 
Община Перник: Най-много лица са заети в сектора на услугите и търговията-19%, в 
добивната промишленост са заети 14,2 %.  
Община Самоков:В структурата на заетостта за 2012 г. най-голям дял заемат дейностите 
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”-23,21% и „Хотелиерство и 
ресторантьорство”-22,50%, следвани от “Добивна промишленост”-18,96% и 
„Образование”-8,36%. В последните години най- динамично развиващите се сектори по 
отношение на заетостта са “Хотелиерство и ресторантьорство” и „Търговия,ремонт на 
автомобили и мотоциклети”. От посочените сектори само сектор “Хотелиерство и 
ресторантьорство” имат относително висок дял в регионалната заетост, като създава 22,50 
% от работните места. 
Община Радомир: Заетите лица в община Радомир съставляват 30,6% от населението. 
Най-много заети и наети лица са в сектора „Индустрия”, а най-малко в сектора „Селско 
стопанство”.  
 
 Заетите в туризма в Югозападен район 
На национално ниво се потвърждава и запазва водещото място на Югозападен 
район, който от 35% се покачва на 43% разпределение на заетите в сектор 
„Туризъм“. В  този район попадат прилежащите територии и територията на ПП 
„Витоша”.   

Проучване, направено с комбинирана методика:  пряка анкета и данни от фирмени  
декларации за  осигуряване на броя на заетите, показва колко вида професии се 
упражняват в туризма от компании, които работят в ПП „Витоша” и участват в 
осъществяването на туристическото обслужване на територията на парка.  

• Заети в ресторантьорство – около 70 души от всички работещи в туризма на 
територията на ПП „Витоша”  

• Заети в хотелиерство/хижарство – 150 души от кадрите, включва камериерски 
персонал и администратори, които представляват най-многобройна част от персонала в 
хотелиерството.  

• Заети в туроператорска дейност и турагентска дейност, които предлагат услуга, 
която се осъществява пряко на територията на ПП „Витоша” – около 30 от работещите. 
Към тях се отнасят организатор на туристически пътувания (ски учители, планински 
водачи, аниматори), екскурзоводи, туроператор, туристически агент 

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

Данните показват   много ниска интензивност на сектора на територията на ПП 
„Витоша”, което се обяснява с  остарялата база – хотели и ресторанти, остаряла спортна 
инфраструктура, която не  е в състояние да генерира  клъстер от съпътстващи услуги.  
Вероятно по тази причина   преобладават  туристическите   продукти без нощувка и 

7



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 CertifiedCompany 

ползване на услуги.   
 
 Туристически услуги, които  се осъществяват на територията на парка: 
 Зимен туристически продукт: ски  туризъм  за деца и възрастни; 
 Планински пешеходен,  вело и конен туризъм с водачи: за деца и възрастни; 
 Алпинизъм и ориентиране; 
 Екотуризъм, свързан с  презентиране на  културното и природно богатство на Витоша, 

който е съсредоточен в информационните центрове;  
 Регулиран ловен туризъм.  
 
На територията на парка  не се предлага:  
  културен туризъм, свързан с презентация на  занаяти, бит, сувенирни центрове; 
 кулинарен туризъм, свързан с представяне на  местни  кулинарни традиции и/или 

дегустация на местни   продукти. 
 

1.16.2. Селищна мрежа 
 

С отправна точка – функционално предназначение и основни цели, Природен парк 
„Витоша“ е позициониран централно в пространствена система, развила се на базата на 
природни и социално-икономически фактори, исторически установилата се транспортна 
мрежа и възникналите около нея урбанизирани територии. От тази гледна точка територията 
на парка попада  в три области, четири общини и в 15 землища на населени места и квартали 
на София. 
 

Таблица №1.16.2.-1: Разпределение на площа на ПП по землища 

Община Землище 
Площ 

План‘2 2015 г 
[ха] 

% 

общ. Перник с.Боснек 3297,4 12,2 
  с.Кладница 2875,5 10,6 
  с.Рударци 442,8 1,6 
  с.Чуйпетлово 3029,6 11,2 
общ. Перник - Общо   9645,3 35,6 
общ. Радомир с.Горна Диканя 684,9 2,5 
общ. Радомир - Общо   684,9 2,5 
общ. Самоков с.Ковачевци 4,2 0,02 
  с.Ярлово 4885,0 18,0 
общ. Самоков - Общо   4889,2 18,0 
общ. Столична* гр.София 5830.7 21,5 
  с.Бистрица 2367.0 8,7 
  с.Владая 1255.6 4,6 
  с.Железница 1825.5 6,7 
  с.Мърчаево 607.0 2,2 
общ. Столична -Общo   11885.8 43,9 

ОБЩО   27105.2 100,0 
* В Столична община с площ на територията на ПП „Витоша“ е Район „Витоша“ с 
квартали: Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново, за които в Кадастъра/КВС липсват 
данни за площите от тях, попадащи в ПП. 
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Таблица №1.16.2.-2: Разпределение на площи по области 
№ Области Обща площ (ха) Площ попадаща в 

ПП „Витоша“ (ха) 
Площ попадаща в 
ПП „Витоша“ (%) 

1. Област София   134890 11 884,9 8,81% 
2. Софийска област 706200 4 889,2 0,69% 
3. Област Перник 47740 10 330,2 21,6% 

 
Фигура №:1.16.2.-1: Процентно съотношение на територията на ПП “Витоша“ по 
населени места 

 
 ОБЛАСТ СОФИЯ 

Град София - Национален и европейски административен, икономически и 
културен център.  Класифициран е като град с агломерационно ядро от общоевропейско 
значение (MEGA), от четвърта категория. Важен транспортен център, пресечна точка на 
три от трансевропейските транспортни коридори: 

Коридор №4  Дрезден(Нюрнберг)-Прага-Виена(Братислава)-Гьор-Будапеща-
Арад-Констанца(Крайова)-София-Солун(Пловдив)-Истанбул 

Коридор №8  Дурас-Скопие-София-Бургас-Варна 
Коридор №10  Белград-София-Пловдив-Истанбул 

Основни оси на урбанистично развитие са транспортните направления Драгоман – 
София-Пловдив и София–Благоевград–Кулата. Второстепенна ос на развитие е 
направлението Дупница–Самоков. 

София е град с хилядолетна история и богато културно наследство, включващо 
археологически паметници от различни епохи, култури и религии. 

Административен, политически и финансов център на държавата, с висока 
концентрация на административни, икономически и управленски функции на национално 
ниво. Основен двигател на икономическия растеж на страната, генериращ около 1/3 от 
националния БВП и около 1/2 от преките чуждестранни инвестиции в страната. Има  
традиции и потенциал в областта на информационните технологии и софтуерните 
продукти, голям академичен и научно-изследователски потенциал. Добре развити 
туристическа и социална инфраструктури. 

Добре развита мрежа на обществения транспорт, включваща метро, трамвайни, 
тролейни и автобусни линии, таксиметрови услуги, в това число и железопътен транспорт, 
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обслужващ къси дестинации в зоната на влияние, вело  и пешеходни алеи. 
 В териториално-пространствено отношение макроструктурата на София се 
определя като компактна с кръгово концентрично развитие и радиални елементи, 
формирани от структурираната във времето транспортно – комуникационна мрежа на 
града. Обществените функции са съсредоточени по протежение на радиално 
разположените скоростни трасета - булевардите „Сливница“, „Цар Борис ІІІ“, 
„Цариградско шосе“, „Ботевградско шосе“, „Ломско шосе“ От тази гледна точка, 
микроструктурите в композицията на града са ясно  разграничени. Индустриалните 
територии са се обособили около железопътните ареали и входно - изходните магистрали 
на града. Тази композиция е доразвита от още една, специфична със своите 
характеристики урбанизирана зона, част от която е територията на тъй наречената 
„Подвитошка яка“. В административно-териториално отношение в последната попадат: 

• Столична община – район “Витоша” : 
- квартали -  Княжево, Бояна,  Драгалевци, Симеоново; 
- села - Мърчаево и  Владая; 
• Столична община – район “Панчарево” –  село Бистрица и село Железница. 
• Вилни зони и други селищни образувания - В подножието на Витоша, на 

територията на Столична община се намират вилни зони и селищни образования като: 
„Килиите“(с регулация от 60-те години и нова от 2001 г.), „Беловодски път“(с регулация 
от 1959 г.), „Бояна“- (80- те години), „Киноцентър София-Бояна“( с регулация о т 1972 г.), 
„Киноцентър“ І, ІІ, ІІІ част(стари регулационни планове от 60 – те, нови от 90-години)., 
„Габаро-Азмата“, „Драгалевци-Лифта“, „Милкова кория“, „Орехите“, „Могилата“ 
„Симеоново-север“, „Симеоново – изток“, „Симеоново – Юг“, „Симеоново – Драгалевци 
ІІІ та част“, „Калфин дол“, „Манастира“, вилна зона „Железница“ (“Цареви кошари“ – 
регулация от 1986 г.-1991 г), „Ваклинови  кошари“ и други по-отдалечени, в зоната на 
активно влияние. Големият  рекреационен потенциал  и транспортните връзки са 
основните предпоставки за  уплътняването на тези територии по посока на  Бистрица - 
Железница – вилна зона „Ярема“ и очертават трайна  тенденция за промяната им им от 
територии (вилни зони) за временно обитаване, възникнали в миналото около софийските 
села, в територии за постоянно обитаване от висок клас, нямащи отношение към ПП. Тези 
терени са подложени на силен инвестиционен натиск, което е довело и до „навлизане“ в 
границите на парка., и  към настоящия момент създава сериозни проблеми в екологичен и 
териториално - устройствен аспект.  

Признак на бурното развитие са проблемите с инженерно-техническата 
инфраструктура, особено канализацията и състоянието на уличната мрежа. Все още без 
цялостно изградена канализационна мрежа са местностите “Манастирски ливади – Изток“, 
„Вец Симеоново“, Кварталите Драгалевци, Симеоново и др. Основните проблеми са 
свързани с изграждането на главните канализационни колектори, достигащи до  южните 
територии. За доизграждането им освен необходимостта от значителни 
капиталовложения, на преден план възникват негативни обстоятелства, свързани с 
осигуряването на необходимите сервитути (наличие на реституирани терени, както и 
обстоятелството, че значителен дял от изградената в тези територии канализационна 
мрежа и частна и преминава през частни поземлени имоти). 

Базов документ с дългосрочен характер, който предопределя политиката в 
пространственото развитие на Столична община е Законът за устройството и 
застрояването на Столичната община ( в сила  от 28.1.2007 г. с последно изменение от 
28.11.2014 г.) и  приетият с Решение №967 от Протокол 51/19.11.2009 г.. и Решение 
№960/16.12.2009 г. на Министерския съвет “Общ устройствен план на Столична община 
и гр. София”. Той е с хоризонт на действие 2030 г. и има за  цел:  Комплексно,  
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балансирано и устойчиво развитие на общината, чрез оптимално използване на 
териториалните, инвестиционни и човешки ресурси.  

От тази гледна точка важна роля и значителен потенциал за развитие притежава: 
• Зелената система на София. В Закона е дефинирана като съвкупност от 

съществуващите и предвидените озеленени площи в градския и околоградския район, 
както и рекреационните гори както и парковете, лесопарковете и горите в  ограждащите 
Софийското поле планини – Лозенска, Витоша, Люлин, Стара планина, попадащи в 
административно-териториалните граници на Столична община.  

В зелената система се включва и част от територията на ПП“ Витоша“, 
представляваща 44% от неговата площ. Развитата  инфраструктура, претърпяла бурно 
развитие през 50- те и 60-те години, близостта на планината до компактната градска 
територия, както и високите рекреационни качества са предпоставка за развитие и 
практикуване на различни форми на отдих, спорт и туризъм, при отчитане на заплахите от 
екологично естество. 

Видно от чл.7 на посочения по-горе закон, устройството на природния парк „се 
осъществява съгласно плана за управление на парка и въз основа на подробни 
устройствени планове, изготвени в съответствие с плана за управление, при спазване 
Закона за защитените територии и закона за горите“. 

Съгласно ОУП на столицата ПП Витоша попада в Териториите за защита на 
природни обекти (Рпп и Рзп). 

В регионалното пространство, гр. София (респективно Столична община) е 
формирала  селищна агломерация,  в  която  освен  осемте  общини попадащи в зоната на 
активно влияние (свързани както икономически, така и пространствено със Столична 
община  и  гр.  София) се включват  още общините Перник (Пернишка агломерация), и 
Самоков. 

Територията на подвитошката яка непосредствено граничи с Природен парк 
„Витоша“ и има определяща роля, свързана с достъпността към него - транспортна и 
пешеходна. Посочените квартали на София - Симеоново, Драгалевци, Бояна и Княжево, 
както и населени места от Столична община - селата Бистрица, Железница на изток  и 
Владая, Мърчаево на Запад са основни изходни пунктове към планината. .  

 
 СОФИЙСКА ОБЛАСТ   

Община Самоков – Преобладаващата част от населените места са разположени в 
Самоковското поле и долината на река Палакария, позиционирани радиално спрямо 
общинския център. Най близко стоящите села Доспей, Продановци и Драгушиново реално 
изпълняват функции на градски квартали. Общината има благоприятно разположение 
спрямо два от Общоевропейските транспортни коридори, преминаващи през страната, но 
не разполага с пряко обслужване на път от висок клас. Това обстоятелство се компенсира 
с  добре развита пътна мрежа и  приоритизиране на ангажиментите,  свързани с 
подобряването на нейните технически характеристики, както и  поддръжка в добро 
експлоатационно състояние, особено важно за основните  пътища от София и от Дупница. 

Общински център  - град Самоков. Възникването на града датира от античността 
и се свързва с експлоатацията на рудните находища в района. Името му е произтича от 
наименованието на появилите се  през 13-14 век механични чукове „самокови“ . Известен 
в миналото като важен административен, културен, занаятчийски и търговски център, 
намиращ са на важен път, свързващ Пловдив със Скопие. В наши дни - развил се и като 
индустриален център с основен структуроопределящ отрасъл – преработвателна 
промишленост с производство на текстил и текстилни изделия, машини и оборудване, 
хранителни продукти, напитки, тютюневи изделия, дърводобив и дървопреработване. 
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Самоков е един от първите градове след Освобождението, който има изработен 
регулационен план още през 1880 г. Тъй като последният градоустройствен план на града 
от 70-те години, не удовлетворява променените обществени потребности, е изработен нов 
Общ устройствен план отразяващ съвременните тенденции за развитие и  устройството на 
града .Той е одобрен от Общинския съвет с решение №1149/2013 година.  

Транспортната мрежа, река Искър и исторически насложили елементи от социално-
икономическото развитие на населеното място са факторите, оказали  и оказващи влияние 
върху неговото териториално - пространственото развитие. Градът е с компактно 
издължена селищна форма, развита от двете страни на река Искър, с център , традиционно 
развиваща се основна жилищна зона и историческа част на десния бряг. На левия бряг на 
реката е развита предимно производствена зона.  

От гледна точка на свързаността му с целите и възможностите на ПП 
“Витоша“ градът е по – скоро ориентиран към туристическата инфраструктура на 
Рила планина, независимо, че се намира на не повече от 25 км по права линия от ПП 
Витоша. В този смисъл предвижданията за бъдещото развитие на града са свързани 
с рекреационно- туристическа функция, насочена към неговата южна част, където 
се намират и подходящи резервни терени. 

Всички населени места  от община Самоков имат действащи подробни 
устройствени планове които в общи линии са приложени и техните предвиждания са 
реализирани както по отношение на уличната регулация и обществените мероприятия, 
така и по отношение на дворищната регулация. 

Селата  Ярлово и Ковачевци се намират в периферията на общината, но с добра 
транспортна връзка с общинския център. Малки села с постоянни жители от порядъка на 
600-650 души. С основен поминък животновъдство и земеделие. Регулация от 1977-1979 
година.  

Село Ярлово се намира непосредствено на границата на ПП., в който попадат 
4 885,0 ха от неговото землище.  

Село  Ковачевци  е отдалечено от ПП. “Витоша“ От неговото  землище в  парка 
попада незначителна територия.   

Селищната мрежа на общината се допълва от селищни образувания без постоянно 
население, създадени на основата на рекреационно-туристическата функция. Това са 
курортът Боровец, Белчинските минерални бани (въпреки че се водят за населено място с 
25 жители) и планинският комплекс Мальовица. Към тях могат да се причислят и някои 
планински местности с туристическа база както и вилните зони Ярема, Мечката, Горни 
Окол и други. . 

Вилна зона Ярема е селищно образувание, както и останалите с подобен статут е 
възникнало на основата на рекреационно-туристическа функция. Намира се на границата 
на ПП “Витоша“. Регулация от 1970-1973 година. . 
 
 ОБЛАСТ ПЕРНИК 

Община Перник е разположена в Пернишката котловина, между планините 
Витоша, Люлин и Голо бърдо. През територията и преминават европейските транспортни 
коридори:  

Коридор №4 
Дрезден(Нюрнберг)-Прага-Виена(Братислава)-Гьор-
Будапеща-Арад-Констанца (Крайова)-София-Солун 
(Истанбул); 

Коридор №8 Дурас-Скопие-София-Бургас-Варна; 

Коридор №10 (минава на 20 км от град Перник) С него е реализирана 
високоскоростна връзка  посредством АМ „Люлин“ 
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Участък от 
международна ж.п. линия София - Кулата-Солун-Атина.  

Автомагистрала „Люлин“  и автомагистрала „Струма“ подчертават големия 
потенциал, който общината притежава. 

Общински център - град Перник. Територията e населена от древни времена. В 
предходни периоди градът е получил бурно развитие като един от главните промишлени 
центрове от национално ниво в областта на тежката промишленост. Водеща роля в 
структурата на икономиката в общината имат черната металургия, производството на 
електро и топлоенергия, машиностроителната и металообработваща промишленост, 
въгледобивът. Леката промишленост е представена от производство на текстилни изделия, 
главно - производство на конфекция и различни видове трикотаж. В процес на развитие е 
хранително-вкусовата промишленост, ангажираща стопански дейности по  
месопреработване, производство на шоколадови изделия, печене и пакетиране на кафе, 
производство на  консерви. Тенденцията за насочване на частната инициатива към 
сектори, които не изискват значителни инвестиции е запазена. И към момента доминира 
отрасъла „Търговия и ремонт на битова техника“. Географско разположение на града и 
транспортна достъпност създават благоприятни условия и за израстването му като важен 
складов и логистичен център. 

Градът е с много добра културна инфраструктура и интересни културни събития. 
В Перник се провежда най-големият фестивал в Европа – международния маскараден 
кукерски фестивал „Сурва“. Перник е член на Федерацията на европейските карнавални 
градове, както е и нейно седалище за България. През 2009 г. официално е обявен за 
европейска карнавална столица заради този фестивал.. Създадени са условия в 
(професионални и самодейни форми)  за даровитите хора да споделят и  развиват своите 
таланти. 

С добре развита техническа инфраструктура, но в непренебрежима степен  
амортизирана, особено по отношение на битовата канализация. 

В териториално-пространствено отношение, град Перник е силно повлиян от 
социално-икономическото си развитие, природни дадености, транспортна мрежа. 
Приобщавайки  и съседни малки села, градът се е развил като линеарна структура, силно 
удължена в източна посока, образуваща  три основни  зони: Централна градска част -
.Западна, Средна и Източна, всяка от които съдържа по няколко образувания (квартали) 
Чрез намиращата се в непосредствена близост Драговищица, „настъпва“ към селата 
Рударци и  Мърчаево намиращо се в обхвата на Столична община. От тази гледна точка 
град Перник е втората по важност дестинация, отправяща посетителския поток към 
подстъпите на НП „Витоша“ Крайните квартали на града по пряка линия се намират на не 
повече от 4 километра от Парка.  
 Поради изчерпване на възможностите и актуалността на градоустройствения план 
от 1978 година са предприети действия за създаване на нов Общ устройствен план, който 
е в процес на изработване. 

В непосредствена близост общинския център са  селата Рударци и Кладница. Тези 
села, както и село Боснек граничат с ПП “Витоша“, а село Чуйпетлово е, изцяло 
заобиколено от парковата територия. Те са изходни точки за достъп към туристическата 
инфраструктура в планината.  

Село Кладница намира се на 18 км. от София и на 13 км от Перник.  
Основана от множество махали, които с развитието си са създали свързана 

компактна територия, доразвила се  в югоизточно посока. На югозапад в непосредствена 
близост е изградена и продължава развитието си  „Делта хилс“ – урбанизирана територия 
от висок клас. Селото е известно и с курортната местност „Селимица (м. „Ленище“), 
православния манастир “Св. Николай Мириклийски - Чудотворец“, Ловeн дом  
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„Студена“, както и с разработваните в близкото минало каменни кариери. На север - 
североизток граничи с територията на ПП. Селото е изходен  пункт към Витошките 
върхове Селимица, Острица и Черни връх. Основен поминък в миналото - скотовъдство и 
каменоделство.  Значителна част от землището, в това число и урбанизираната територия 
попадат в пояс  ІІІ  на санитарна охрана на водохващането за питейно-битови нужди от 
язовир Студена, което е наложило известни ограничения в развитието на 
животновъдството. Това обстоятелство, както и закриването  през 80-те години на 
каменните кариери, насочва социалноикономическото развитие на селото в областта на 
почивно-възстановителните дейности и услуги. 

Село Рударци  е разположено на северозападния склон на Витоша и граничи 
непосредствено с природния парк. Намира се на 7 километра от град Перник и на 17 
километра от Столицата. Наследник е на древно селище, първоначално създадено в 
местността „Врелото“ по течението на река Рударщица. Съвременното селище е 
възникнало като една от многобройните махали на село Кладница, населена от върнали се 
по родните места преселници от Рударска махала в село Дрен. Махалата е обособена като 
самостоятелно населено място през 1962 г. Дълги години основният поминък на 
населението му са били земеделие, скотовъдство и каменоделство. В наши дни е известно  
минералните си води, плувен комплекс и други спорни съоръжения. Селото притежава  
качеството на вилна зона с над 3000 временно пребиваващи. 

Географските и природни дадености, както и транспортната достъпност са създали 
условия за разрастване на  тези населени места и развитието им като територии за 
рекреация и спорт, с тенденция за увеличаване на постоянно пребиваващите, тъй като 
близостта на Перник и София позволява ежедневна миграция, свързана с 
местонахождението на работните места и учебни заведения и друга социална 
инфраструктура.  

Към двете селища има редовна транспортна връзка от градовете Перник и София.  
Село Боснек -.едно от малките села с около 130 постоянна пребиваващи, 

намиращо се в периферията на общината. Значителна част от землището му попада в 
границите на парка в т.ч. и остатъци от стари махали като Ваташка, Шаркова и Завой 
махала. В непосредствена близост в местността „Гугулица“ се намира се намира 
територия за временно обитаване със земеделска насоченост, която не оказва влияние на 
природния  парк. 

Село Чуйпетлово - Чуйпетлово отстои от град Перник на 27 км, а до село Боснек 
разстоянието е 7 километра. Единствено населено място, попадащо на територията на 
парка е с. Чуйпетлово с площ по регулация -. 16, 2 ха и постоянно пребиваващи 28 човека. 
Заедно с прилежащата територия, то формира зона с типично селищен характер. Поради 
ниската етажност и невисока степен на урбанизация, зоната безконфликтно се приобщава 
към парковата среда. 

Една от специфичните стратегически цели, заложена в Общинския план за 
развитие на община Перник 2014-2020 година  е развитието на туризма. Отчетено е , 
че наличието на обекти от културно-историческото наследство, природни дадености и 
изградената спортна база са добра предпоставка за развитието на този сектор, 
особено чрез предлагането на интегрирани туристически продукти. Като се има 
предвид, че територията от община Перник, попадаща в границите на ПП “Витоша“ 
представлява 36% от неговата площ, очевидно е, че  ще му се отреди подобаваща роля. 

Община Радомир - разположена е в едноименната Радомирска котловина и част от 
планините Голо бърдо, Верила и Конявска планина. През територията на общината 
преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи  и 
газопровод. 
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Общински център - град Радомир Градът е разположен в подножието на Голо 
Бърдо, на 14 км от Перник  и на равни отстояния от София и Кюстендил. Важно значение 
за развитието му имат ЖП линия и Път Е-79, като част от транспортен коридор №4 и ЖП 
линия и път Е-871 – част от транспортен коридор №8. На територията функционират 
предприятия на тежката, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. 

Село Горна Диканя - намира с в периферията на общината. Старинно селище, 
което води началото си от късната античност. Има данни за преселници от софийски села, 
които са се занимавали със земеделие. Население – около 260 постоянни  обитатели. През 
махалите Клисура и Джорговица се осъществява достъпът до територията на Парка. 

 
 Изводи и предложения: Обобщавайки изложеното следва да се подчертае, че с 

притежаваните ресурси от различно естество. ПП „Витоша“ заема важно място в социално-
икономическата среда, съпътстваща прилежащите му територии и населени места От тази 
гледна точка се налага изводът за: 

•  По-активно участие на общинските структури в неговото развитието и устройство; 
• Намиране на форми за интегрирано планиране и ресурсно осигуряване, гарантиращи 

оптимално постигане на целите.  
 
Фигура №:1.16.2.-2: Процентно разпределение на площите, попадащи в парка спрямо 
общата площ на землището 

 
 

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 
 
1.16.3.1. Електрификация, водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване и 
газификация 
  
1.16.3.1.1. Електрификация, в т.ч. мини ВЕЦ за нуждите на обекти в парка 
 
 Енергопроизводство 

• ВЕЦ „Студена” - Инсталирана мощност от два хидрогенератори с мощност по 
400 kW Използва водите на язовир „Студена”, който е с общ обем 26 млн. куб. м. В него, 
попадат води от собствен водосбор и от: 

o събирателен канал „Владайски”, с дължина 13,400км.и  Q застр.= 2,0 м3/сек.,  
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в  който постъпват води от водохващания на реките Владайска на кота 1050 м., Бистрата на 
кота 1060 м., Мърчаево на кота 1010 м, Рударщица на кота 990 м.  и на   пресъхващи дерета 
на кота 990 м; 

o събирателен канал „Палакарийски”–  с дължина 8, 800кми  Q застр.= 0,9 
м3/сек.. В него постъпват води от река Палакария на кота 1335 м. и от пресъхващи дерета на 
коти от 1323м до 1344м. 

Освен за производство на енергия, водите на язовира се използват и за водоснабдяване 
на град Перник и населени места в тази зона.   

Разрешителното за водоползване е с титуляр  ВиК Перник - № 
003594/21.03.2005година. Срок от 21.03.2005 г. до 21.03.2025 г.. Разрешено водно количество 
за производство но електроенергия до 2.0 м3/сек. (и до  1,80 м3/сек. за питейно-битово 
водоснабдяване). 

• ВЕЦ „Симеоново” - Инсталирана мощност 6280 kW  с  разрешен  режим   на 
водовземане  24  часа  в денонощието,  целогодишно  с водите които остават във водопровод 
„Рила-София”, след подаване на вода за питейно-битово водоснабдяване на населените места 
през които преминава водопровода и от апаратна камера за водоснабдяване на високо 
разположената зона на Столицата и в района на гр. Банкя. 

Схема на съоръженията: от  язовир „Бели Искър”, ВЕЦ „Бели Искър”, ВЕЦ „Мала 
църква”, аварийно водохващане на река Леви Искър на кота 1215м, изградено за подаване на 
вода чрез долна вада на ВЕЦ „Мала Църква”; гравитачна деривация водопровод „Рила – 
София” с дължина 50 км. и Q застр.= 2.1 м3/сек., поемаща води от реките Черни Искър, 
Прека, Павловица, Лопушница, Железница, Стара река, и Янчовска, водна и апаратна камери 
изградени на кота 1097м, и напорен тръбопровод дължина 4000м. и ф 500мм,  ВЕЦ 
„Симеоново” и долна вада.  

Преработените води постъпват във водоснабдителната система на София.  
Разрешителното за водоползване е с титуляр «НЕК» ЕАД - №11140073/16.12.2009 г.. 

Срок - 16.12.2009 г до 16.12.2019 г. Разрешено водно количество – до 1,8 м3/сек. и до 20.1 
млн. м3/год. 

• ВЕЦ „Бояна” с мощност 1380 kW . Разрешеният режим на водовземане е 24 
часа в денонощието, подчинен на питейно-битовото водоснабдяване на София. Използват се 
водите на река Боянска с водохващане  на кота 1730 м. През изтичалото на ВЕЦ „Бояна” 
преработените води постъпват във водоснабдителната система на София или в р. Боянска. 
Схема на съоръженията: водохващане на река  Боянска на кота 1730 м. за Q застр.= 0.240 
м3/сек., довеждащ водопровод, водна и апаратна камери, изградени на кота 1566 метра, 
напорен тръбопровод (две тръби) с дължина 4800м. и ф 300мм, ВЕЦ „Бояна“, долна вада. 
Разрешителното  за водоползване  е с титуляр „НЕК“ЕАД - №11140074/16.12.2009 година. 
Срок 16.12.2009.г. до 16.12.2019 г.. Разрешено  водно количество  - до 0,240 м3/сек. и до 4.33 
млн. м3/ год. 

 
1.16.3.1.2. Електропроводи на територията на парка 

 
Населените места  и обектите на територията на ПП „Витоша“ получават захранване 

от електроразпределителната мрежа средно напрежение чрез въздушни изводи 20кV от 
подстанции 110/20кV. Основни захранващи източници за електроснабдяването на 
консуматорите от парка са подстанция „Княжево“, подстанция „Красно село“, подстанция 
„Студентски град“, подстанция “Черни връх“, ВЕЦ „Бояна“, ВЕЦ „Студена“, подстанция 
„Самоков“. Електропроводите на територията на парка са предимно въздушни, но има и 
няколко кабелни линии 20 кV. При изграждане на мрежата е приложена  радиална схема, 
която не е от най удачните от експлоатационна гледна точка. Това е така, защото не 
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осигурява възможност за двустранна (алтернативна ) връзка в случай на авария. 
Трафопостовете са различни по тип - „селски“, контейнери, сградни, мачтови.  

Съдържат най-често по една килия, с  по един понижаващ напрежението трансформатор. 
Инсталираните мощности са също са  различни -  в съответствие със заявените потребности. 
Строително-техническото състояние на трафопостовете не е добро. Обикновено се 
ремонтират и поддържат трафопостовете на големите потребители, но те са и тяхна 
собственост. На територията на парка има и изцяло изоставени и не функциониращи такива. 

 Консумацията на ел. енергия  към настоящия момент е силно намаляла, поради 
обстоятелството, че голям брой от обектите не функционират, а други ползват енергия 
периодично и даже инцидентно. Най големи и постоянни потребители на ел. енергия са 
съоръженията в м. „Копитото“, обектите със специално предназначение, както и тези на 
Министерството на транспорта и съобщенията, обслужващи въздушното движение.  

Почти всички от обектите за подслон са обезпечени с резервно ел. захранване от 
дизелови електрогенератори. 

 
1.16.3.1.3. Водоснабдяване 

 
Водоизточници 
Водните ресурси, формирани на територията на парка се използват за: 
А) водоснабдяване на хижите, хотелите, почивните станции и други туристически 

обекти в парка; 
Б) водопотребление в населените места в контактната му зона; 
В) за добиване на енергия във ВЕЦ. 
ПП „Витоша“ е вододайна зона. Резерватът „Торфено бранище”, например, попада 

изцяло в Софийската вододайна зона, която се използва за питейно-битово 
водопотребление в София и Столична община, Перник и някои други населени места. 
Реките и водоизточниците в ПП”Витоша” са свързани с множество водохващания, 
водопроводи, резервоари и събирателни дериващии за прехвърляне на води от едно 
поречие в друго, с комплексните водностопански системи на яз.Студена, яз.Искър и 
яз.Бели Искър фиг. №: 1.16.3.1.3.-1. 
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Фигура № 1.16.3.1.3.-1:  
Разпределение на водохващанията на територията на ПП „Витоша“. 

  

 
 

Заслужават внимание следните по-важни водоснабдителни системи: 
1) Канал „Владайски” и „Палакарийски” 

Използването на водите се осъществява чрез събирателни канали „Владайски” и 
„Палакарийски”, които прехвърлят води от поречието на р. Искър към поречието на р. 
Струма. Каналите допълват притока от водосбора на яз.”Студена”, който регулира оттока 
на р.Струма, р.Кладнишка, извор Врелото и др.  

Събирателен канал „Владайски” е с водно количество 2,0 м3.сек-1, обща дължина 
13400 м и в него чрез 7 основни водохващания постъпват води от:   

- І-воводохващане на р.Владайска, на кота 1050 м с Qзастр = 1,5 м3.сек-1 
- ІІ-роводохващане на р.Бистрата на кота 1060 м с Qзастр = 0,1 м3.сек-1 
- ІІІ-то  водохващане на пресъхващо дере на кота 1025 м с Qзастр = 0,05 м3.сек-1ІV-то  

водохващане на р.Мърчаево на кота 1010 м с Qзастр = 0,08 м3.сек-1 
- V-то  водохващане на р.Рударщица на кота 990 м с Qзастр = 0,220 м3.сек-1 
- VІ-то  и VІІ-моводохващане на пресъхващи дерета на кота 990 м всяко с Qзастр 0,02 

м3.сек-1 
Събирателен канал „Палакарийски” с дебит 0,9 м3.сек-1и обща дължина 8800 м, в 

който чрез 7 бр. основни водохващания постъпват води от:  
- І-воводохващане на пресъхващо дере на кота 1344 м с  Qзастр = 0,09 м3.сек-1 
- ІІ-роводохващане на пресъхващо дере на кота 1339 м с  Qзастр = 0,06 м3.сек-1 
- ІІІ-то водохващане на р.Палакария на кота 1335 м с  Qзастр = 0,5 м3.сек-1 
- ІV-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1333 м с  Qзастр = 0,09 м3.сек-1 
- V-то водохващане на пресъхващо дере на кота 1329 м с  Qзастр = 0,07 м3.сек-1- VІ-

то и VІІ-моводохващане на пресъхващи дерета  на коти 1323 м и 1312 м всяко с  Qзастр = 
0,02 м3.сек-1 
2)  Язовир ”Студена” 

Основният хидротехнически обект и водобалансов възел яз.”Студена” е изграден 
на р. Струма до с. Студена. Притокът към яз. „Студена“ се формира върху 
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водосборна област с площ 144,3 км2, включваща водосбора на р. Струма ( 103,3 км2), 
както и водосборните области на събирателните канали “Владайски”– 32,14 км2 и 
“Палакарийски”– 8,87 км2. С двата канала се прехвърлят води от поречието на р. Искър в 
поречието на р. Струма, съответно 7,98 млн. м3 до 11 млн. м3 и 3 до 4 млн. м3/год. Приток 
постъпва и от извор “Врелото” във водосбора на язовира, от който се подават води с 
питейни качества до 14594000 mс решение на РИОСВ.  

 
Фигура №1.16.3.1.3.-2: Яз. „Студена” и каналите „Владайски” и „Палакарийски” 

 

 
 
 

Хидровъзелът е въведен в експлоатация през 1953 г. Общият завирен обем на 
водохранилището е 25,2 млн. м3, от който 22,8 млн. м3 полезен и 2,4 млн.м3 мъртъв обем. 
Използва се комплексно за нуждите на питейното водоснабдяване на гр. Перник, 
промишлено водоснабдяване и хидроенергетика. След 1992 г. се използва основно за 
водоснабдяване на най-голямата водоснабдителна група “Перник” (WS1): гр.Перник, 
гр.Батановци, селата Богданов дол, Г.Бучино, Дивотино, Люлин и др., и добив на 
електроенергия. Стопанисва се от “ВиК” ЕООД Перник.  
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Част от съоръженията по трасето на канал Владайски са без капаци и се вижда 
течащата вода (Фиг. №1.16.3.1.3.-3). На Фиг. №1.16.3.1.3.-4. може да се види 
водохващането на р. Рударщица и утаителят на Пречиствателна станция за питейни води 
на с. Рударци. 
 
Фигура №1.16.3.1.3.-3: Шахти по трасето на канал Владайски 

 
 

Фигура №1.16.3.1.3.-4: Водохващане на р.Рударщица и утаител към ПСПВ Рударци 

 
От водохващането на р.Рударщица, канал Владайски и ПСПВ Рударци се водоснабдяват 
с.Рударци и с.Драгичево от. Витошката водоснабдителна група (WS2R и WS2Dr).  
 
3. Водохващания на „Софийска вода”  
3.1. Водохващания на река Владайска 

Водохващанията на р. Владайска са разположени в резервата „Торфено бранище“, в 
ПП "Витоша" и носят следните номера: 

• Водохващане 1. Предназначено е за водоснабдяване на селата Владая и 
Мърчаево. Намира се на 500 м от съществуващия резервоар и е разположено на кота 1828 м. 
От водохващането чрез етернитов водопровод Ø200 mm водата се отвежда към резервоарите 
на селата Владая и Мърчаево. 

• Водохващане 2. Предназначено е да прехвърля водите на р. Владайска към 
Боянска река. Намира се на 80 м северно от водохващане 1 и е разположено на кота 1816 м. 
От водохващането водите от Владайска река по деривация Ø350 мм. от каменинови тръби се 
прехвърлят към Боянска река. В момента вече не се стопанисва от Софийска вода. 

• Водохващане 3. Разположено е на 120 м северно от Водохващане 2, на кота 
1787 м Водите от водохващането се отвеждат в резервоар и се използват за водоснябдаване 
на хижи и почивни станции, разположени в този дял на Витоша.  

За питейно- битовото водоснабдяване на с. Мърчаево, квартал Владая и гр. София е 
издадено Разрешение за водоползване № 11110044/28.12.2010 г със срок на действие до 
01.01.2031 г.от МОСВ от р. Владайска посредством 3 броя водохващания в месността 
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"Конярника", както следва: 
Водохващанията на р. Владайска се намират на около 700 м изток-югоизточно от х. 

Конярника и на около 2,5 км от началото на реката. На около 750 м от водохващане №1 
реката се разделя на два ръкава, единият идва откъм месността "Три кладенци", а другият от 
подножието на Черни връх. Общата площ на водосборната област на водохващането е 495,2 
ха, от които 420ха или 85% принадлежат на резервата "Торфено бранище". 

Водохващанията на р. Владайска са добре изучени и са под непрекъснат мониторинг 
и контрол. Река Владайска води началото си от местността "Горното блато", разположено в 
подножието на върховете Седлото и Черни връх. Дължината на реката до водохващане 1 е 
около 2,5 км (Фиг. №1.16.3.1.3.-5). 

 
Фигура №1.16.3.1.3.-5: Схема на използване на водите на р.Владайска и р.Боянска 

 

 
 

3.2. Група каптажи на Софийска вода. 
Водните количество от каптажите „Три кладенци”, „Селимица”, „Турска вада” 
(разрешителни №101663/ 07.08.2006 г, №101664/ 07.08.2006 г, №11510795/ 18.09.2012 г.). 
допълват подаваните води за с.Мърчаево и хижите в района. В таблица №1.16.3.1.3.-1. са 
отразени подадените водни  количества за 2013 г. и лимитите по разрешително (Отчет по 
проект N 5103020-11-654 „Изготвяне на воден баланс за територията на ПП „Витоша“, 
2011 г.). 
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Таблица №1.16.3.1.3.-1: Водни количества от Стари Владайски каптажи, м3 

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

Коли-
чества  
2013г. 

м3 

Разре
шено 
м3/год 

Три 
кладенци 1,76 1,84 1,82 1,57 8,67 1,62 3,67 6,60 1,99 0,70 1,03 0,95 32,3 63,1 

Селимица 0,24 0,18 0,16 0,14 0,87 4,40 0,24 0,29 1,07 0,12 0,10 0,24 8,1 201,8 
Турска вада 13,5 10,4 12,11 10,9 5,34 12,8 16,26 21,0 16,4 15,0 12,48 15,5 161,7 236,5 

Общо 
местни 

водоизт. 
15,5 12,4 14,09 12,6 14,88 18,8 20,17 27,9 19,5 15,8 13,61 16,0 202,0 501,4 

Към водопроводите на Софийска вода от водохващането освен посока Владая, 
Мърчаево се подава вода и за около 15 хижи, домове и обекти от ПП”Витоша”. 

 
Водоснабдяване за обекти в ПП „Витоша“ за туристически цели (чешми по 

туристически маршрути, хижи, хотели и почивни станции на територията на парка 
и контактната му зона); 
 

На територията на парка са създадени следните туристически водоснабдителни 
мрежи: 

• WST1.3- Център №1, „Златни мостове” е водохващане на р.Владайска III за 
х.Металург, х. Бели брези, ПД Иглика, х. Елица, ПД Геоложки проучвания, бирария 
Елените, ресторант Златни мостове, ТД/вила на БАН- метеорология, хотел Златни 
мостове, Почивна станция „Горски дом” ИАГ-ДЛС ”Витошко–Студена”, Лесопаркове, 
х.Кукер, ТД МВР, ТД сеизмолозите, геофизика БАН, Средношколски лагер, Дендрариум и 
др.  

• WST2- Към водосбора на р.Владайска под водохващането се снабдяват и групи 
WST2 център Златни мостове-Офелии: х.Септември, х. Офелиите, х. Острица, х. Малинка, 
х. Панчо Томов, ТД на композиторите, ТД на артистите, ТД на българското радио, 
Почивна станция „Ловен дом ТП ДЛС „Витошко – Студена”, ПД Трендафила, х. Рай, ВПД 
Витоша, х.Кукер, Творчески дом Витоша, горски дом "Офелиите"; 

• WST3.3- Център №3 „Офелиите-Конярника" водохващане на р.Владайска III за 
х.Кумата, х.Планинарска песен, х.Борова гора, х.Боерица, ПД Боерица; 

• WST3.1– туристически център №3 „Офелиите-Конярника" е водохващане на 
р.Владайска I за ПД на адвокатите, х. Рудничар, ТД на филхармонията, х. Звездица, ТД 
Златни мостове– подава се вода от водопровода за Мърчаево и от групата каптажи 
(разрешителни №101663/ 07.08.2006г, №101664/ 07.08.2006г, №11510795/ 18.09.2012г.). 
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Фигура №1.16.3.1.3.-6: Туристически център Златни мостове 

 

 
 

Фигура №1.16.3.1.3.-7: Туристически център „Офелиите - Конярника” 
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Фигура  №1.16.3.1.3.-8: Туристически център „Владая-Мърчаево” 

 
 

Фигура  №1.16.3.1.3.-9: Туристически център „Селимица” 

 
• WST4– туристически център "Владая" във водосбора на р. Владайска за ТД Владая, 

Институт по кибернетика, БАН, ПД Водпроект, Профилакториум Кремиковци, Пионерски 
лагер "Владая" (№1.16.3.1.3.-8); 

• WST5– туристически център „Селимица” обхваща обекти в ПП”Витоша” във 
водосбора на р.Кладнишка и снабдява х. Селимица1, х. Трансстрой/х.Селимица2 почивни 
станции, Манастир "Св. Никола" (водопровод от р.Матница за Кладница и др.), пионерски 
лагер (Фиг. №1.16.3.1.3.-9); 

 
3.3. Водохващане „Каменно здание” на р. Боянска 

Водохващането на р. Боянска е разположено на около 1300 м от връх Камен дел и 
на около 100 м от „Каменно здание“, нагоре по течението на реката. 

Издадено е разрешение за водоползване №11110044/2010 г., от р. Боянска, 
посредством водохващане на Кота 1731 м., от „Каменно здание“ да се ползва водно 
количество за водоснабдяване на туристически обекти в района с годишна водна маса до 
100000 м3.  

За идентифициране на туристическа група е ползвана информация от 
Разрешително №11110044/28.12.2010 и Писмо Изх.№ЗИ-542/21.08.2014 г.  

• WST6 е туристическа група формирана от хижи и почивни домове от туристически 
център „Тинтява”, които се водоснабдяват от водохващането на р.Боянска– „Каменно 
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здание” и др. обекти. Туристически център 6 ”Тинтява”: х. Момина скала, х. Тинтява, х. 
Камен дел, х. Бор, х. Средец, ПД Родина, Момина скала ресторант, както и х. Копитото, 
мотел Тихият кът, х. Планинец, х. Есперанто 
 
Фигура №1.16.3.1.3.-10: Туристически център „Тинтява” 

 
 
Фигура №1.16.3.1.3.-11: Водохващане „Каменно здание” на р. Боянска 

 
 

3.4. Витошкu водопровод  
При "Каменно здание" високо на р. Боянска е изградено водохващането на 

"Витошкия водопровод". По два реда тръби Ф 225мм водата достига до ВЕЦ "Бояна". 
След централата водата постъпва в резервоар "Бояна". Тук се вливат и водите от най- 
старите каптажи над с. Бояна. Дебитът на каптажите е сравнително постоянен, около 50 
дм3.сек-1, но вoдите на витoшкитe реки не са регулирани и дебитът на водопровода силно 
варира, достигайки до 300 м3.сек-1заедно с водата от каптажите.  
 

• WST7 – водоснабдителна група туристически център 
„Алеко”.Разработеният ГИС обособява различните обекти от център „Алеко” към 
различни водосбори – голяма част са към водосбора на р.Янчовска, други към 

25



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 CertifiedCompany 

водосборана Драгалевска (Старата) река и пр. При водностопанския баланс центърът е 
разгледан като обособена водоснабдителна група, защото в Плана за управление на 
ПП”Витоша” е предвидено възможно развитие на водоснабдяването в района, чрез 
прехвърляне на води с водопровод от р.Боянска. (Фиг. №1.16.3.1.3.-11). 

Фигура №1.16.3.1.3.-11: Туристически център „Алеко” 

3.5. Водохващане „Кюнеца” 
Водохващане "Кюнеца" е разположено в северните склонове на планината Витоша 

или по-точно на около 850 м северно от хижа „Боерица”, в непосредствена близост до 
планинската пътека, свързваща хижа "Боерица" с хижа "Бор". Застроеното водно 
количество е за около 3-4 м3.сек-1. То е допълващо към водопроводът от водохващане на 
р.Владайска III. 

Водохващането е сравнително добре изучено и е под непрекъснат обществен и 
санитарно-технически контрол. Ручеят, на който е построено водохващането, води 
началото си от местност, разположена на около 300 м запад-северозападно от "Скалната 
глава"с дължина до водохващането едва 450 м. 

4. Водохващания към Рилски водопровод
Трите водохващанията на реките Витошка Бистрица, Янчовска и Железнишка са резервни 
и се включват от „Софийска вода“ само при недостиг на вода. Посредством рилския 
водоправодте допълват нуждите на Столицата и околните селища. 

5. Водохващания към водоснабдителните системи на ВК ”Перник”
На територията на ПП ”Витоша” е изградено и ВСГ”Витошка” (Рударци, 

Д.Драгичево, Кладница и кв.Църква на Перник). Тук водоизточници са: 
- Водохващане на р.Матница, в ПП”Витоша”, Qзастр= 15 дм3.сек-1. 
- Водохващане на р.Струма, в ПП”Витоша”, Qзастр= 30 дм3.сек-1. 
- Водохващане на р.Сива Грамада, в ПП”Витоша”, Qзастр= 10 дм3.сек-1. 

Друг водоизточник за Рударци-Драгичево е водохващане от р. Рударска и 
„Владайски” събирателен канал. Пречиствателната станция за питейни води “Рударци –
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 Драгичево” е с капацитет 50 дм3.сек-1., в експлоатация  от 1996 г. Тези ВСГ нарушават 
оттока към яз. „Студена“.  

6. Водоподаване към Радомир
Друга голяма ВСГ, водоснабдявана с Витошки води е град Радомир и населени 

места, която ползва вода от няколко големи извори, а при необходимост се подава вода и 
от извор “Врелото” от водосбора на яз. „Студена“.  

7. Каптирани извори
Изворите и експлоатационните ресурси на подземните води са широко използвани 

на територията на парка. Разпределението на водоснабдителните групи и 
водопотребителите е отразено в табл. №1.16.3.1.3.-2. 

Таблица №1.16.3.1.3.-2:  
Схема на използване на водите от туристически водоснабдителни групи 

Място на 
водовземане 

Водоснабдя
вани 

турис-
тически 
центрове 

Водоснабдителни 
групи/ място на 
водоползването 

№ 
водоснабдите

лна група 

Други потребители и 
водоснабдявани групи 

р. Владайска, 
водохващане I 

Център №1 
"Златни 
мостове" 

Туристически център 
№3 „Офелиите-

Конярника”:  
ПД на адвокатите, х. 

Рудничар, ТД на 
филхармонията, х. 

Звездица, ТД Златни 
мостове 

Туристическа 
група 

WST3.1, 
с.Владая 
WS3Vl 

възможност 
Мърчаево 

WS3M 

Към водосбора на р.Владайска 
под водохващането се 

снабдяват и групи  WST2, 
център Злантнимостове-
Офелии: х.Септември, х. 
Офелиите, х. Острица, х. 

Малинка, х. Панчо Томов, ТД 
на композиторите, ТД на 

артистите, ТД на българското 
радио, Почивна станция 

„Горски дом”ИАГ-
ДЛС”Витошко –Студена”, ПД 

Трендафила, х. Рай, ВПД 
Витоша, Кукер, Творчески дом 

Витоша, горски дом 
"Офелиите"и WST4 център 

"Владая" ТД Владая/и-т 
кибернетика БАН, ПД 

Водпроект, Профилакториум 
Кремиковци, Пионерски лагер 

"Владая" 

р. Владайска, 
водохващне II 

Център 
№6 

"Тинтява" и 
присъедине
ни обекти 

Прехвърля води от 
р.Владайска към 

р.Боянска  

Потенциално 
от ВЕЦ, хижи 

от група 
WST6, 

аварийно 
водовземане, 

Софийска 
вода 

Потенциално от ВЕЦ, хижи от 
група WST6, аварийно 

водовземане, Софийска вода 
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Място на 
водовземане 

Водоснабдя
вани 

турис-
тически 
центрове 

Водоснабдителни 
групи/ място на 
водоползването 

№ 
водоснабдите

лна група 

Други потребители и 
водоснабдявани групи 

р. Владайска 
водохващане 

III 

Център №1 
"Златни 

мостове" и 
Център №3 
"Офелиите-
Конярника" 

Център №1, Златни 
мосотаве: х.Металург, 

х. Бели брези, ПД 
Иглика, х. Елица, ПД 

Геоложки проучвания, 
бирария Елените, 
ресторант Златни 

мостове, ТД/вила на 
БАН 

метеорология,хотел-
ест.Златни мостове, 

Почивна станция 
„Ловен дом” ТП ДЛС 
„Витошко –Студена”  
Лесопаркове, х.Кукер, 

ПД МВР, ТД 
сеизмолози/геофиз., 

БАН/,Средношколски 
лагер, Дендрариум и 

Център №3 Офелиите-
Конярника:х.Кумата, 
х.Планинарска песен, 

х.Борова гора, 
х.Боерица, ПД Боерица 

Водоснабдите
лна група 

туристическа 
WST1.3 и 

група 
WST3.3, 
Владая 
WS3Vl 

Мърчаево  
WS3M 

Към водосбора на р.Владайска 
под водохващането се 

снабдяват и групи  WST2 
център Злантнимостове-
Офелии: х.Септември, х. 
Офелиите, х. Острица, х. 
Малинка, х. Панчо Томов 

/Луничка/, ТД на 
композиторите, ТД на 

артистите, ТД на българското 
радио, Почивна станция 

„Горски дом”ИАГ-
ДЛС”Витошко –Студена”, ПД 

Трендафила, х. Рай, ВПД 
Витоша, Кукер, Творчески дом 

Витоша, горски дом 
"Офелиите"и WST4 център 

"Владая" ТД Владая/и-т 
кибернетика БАН, ПД 

Водпроект, Профилакториум 
Кремиковци, Пионерски лагер 

"Владая" 

р.Владайска 
при канал 
Владайски 

n 

Събирателен канал 
"Владайски" прехвърля 
води към яз."Студена". 

От яз."Студена" са 
подават води за 

питейно и промишлено 
водоснабдяване на WS1 
Перник r WS4 Радомир. 

От канала се подават 
води за Рударци  WS2R 

и Драгичево WS2Dr 

от яз.Студена 
WS1 Перник, 
WS4 Радомир, 

от канала 
води за 
Рударци  
WS2R и 

Драгичево 
WS2Dr  

Преди да стигне яз."Студена" 
се подават води за Рударци  
WS2R и Драгичево WS2Dr  

р. Боянска,  
водохващане 

"Каменно 
здание"                        

Център №6 
"Тинтява" и 
др. обекти 

Туристически център 6 
”Тинтява”: х.Момина 

скала, х.Тинтява, 
х.Камен дел, х. Бор, х. 
Средец, ПД Родина, 

Момина скала 
ресторант, х. Копитото, 

мотел Тихият кът, 
х.Планинец, 
х.Есперанто 

Водоснабдите
лна група 

туристическа 
WST6 

ВЕЦ"Бояна" София  НЕК и 
ВЕЦ с разрешително 

№11140074.  

ПСПВ 
Рударци, 

р.Рударщица 
при канал 
Владайски 

n n n n 
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Място на 
водовземане 

Водоснабдя
вани 

турис-
тически 
центрове 

Водоснабдителни 
групи/ място на 
водоползването 

№ 
водоснабдите

лна група 

Други потребители и 
водоснабдявани групи 

р. Кюнеца  
Център №1 

"Златни 
мостове" 

Център №1, Златни 
мосотаве: х.Металург, 

х. Бели брези, ПД 
Иглика, х. Елица, ПД 

Геоложки проучвания, 
бирария Елените, 
ресторант Златни 

мостове, ТД/вила на  
БАН 

метеорология,хотел-
ест.Златни 

мостове/анкета, 
Почивна станция 

„Горски дом”ИАГ-
ДЛС”Витошко –

Студена”  
Лесопаркове/, х.Кукер, 

ПД МВР, 
ТДсеизмолозите/геофи
зикаБАН/,Средношколс
ки лагер, Дендрариум и 
Център №3 Офелиите-
Конярника:х.Кумата, 
х.Планинарска песен, 

х.Борова гора, 
х.Боерица, ПД Боерица 

Туристическа 
група 

WST3.1, 
с.Владая 
WS3Vl 

възможност 
Мърчаево 

WS3M 

Център №1, Златни мосотаве: 
х.Металург, х. Бели брези, ПД 

Иглика, х. Елица, ПД 
Геоложки проучвания, бирария 

Елените, ресторант Златни 
мостове, ТД/вила на  БАН 
метеорология,хотел-ест. 
Златни мостове, Почивна 

станция „Горски дом”ИАГ-
ДЛС”Витошко –Студена”, 
Лесопаркове/, х.Кукер, ПД 

МВР, 
ТДсеизмолози/геофизикаБАН, 

Средношколски лагер, 
Дендрариум и Център №3 

Офелиите-
Конярника:х.Кумата, 

х.Планинарска песен, х.Борова 
гора, х.Боерица, ПД Боерица 

р.Матница до 
водохващане 

1,2,3 

Чръзка с 
Център 
"Селимица" 

От водопровода се 
снабдява и част от 
WST5 "Селимица" 

Част от WST5 
"Селимица" 

Подава води на населени места 
във водосбор р.Кладница. Във 

водосбора е 
WST5:х.Селимица1/хижа, х. 

Трансстрой/х.Селимица2 
поч.станции, Манастир 

"Св.Никола", пионерски лагер 

р. Железнишка Център №7 
"Алеко" 

Във водосбора на 
Янчовска попадат 

голяма част от група 
WST7 /х.Алеко, х. 

Преспа, х. Погледец, х. 
Здравец, ПД Витоша, 
ПД Полиграфически 

комбинат, хотел Ведра 
Хотел”Едем”, В. 

Коларов /Финална 
къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, х. 
Хюндай, х. Аглика, 

ресторант Горски дом, 
зимен център Мотен, 

Бай Кръстьо/ 

Подава вода в 
аварийни 

случаи към 
Рилския 

водопровод 

НЕК и ВЕЦ с разрешително 
№11140074 
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Място на 
водовземане 

Водоснабдя
вани 

турис-
тически 
центрове 

Водоснабдителни 
групи/ място на 
водоползването 

№ 
водоснабдите

лна група 

Други потребители и 
водоснабдявани групи 

р. 
Янчовска,водо

хващане 3 

Център №7 
"Алеко" 

Във водосбора на 
Янчовска попадат 

голяма част от група 
WST7 /х.Алеко, х. 

Преспа, х. Погледец, х. 
Здравец, ПД Витоша, 
ПД Полиграфически 

комбинат, хотел Ведра 
Хотел”Едем”, В. 

Коларов /Финална 
къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, х. 
Хюндай, х. Аглика, 

ресторан Горски дом, 
зимен център Мотен, 

Бай Кръстьо/ 

Подава вода в 
аварийни 

случаи към 
Рилския 

водопровод 

Във водосбора на Янчовска 
попадат и част от група WST7 

/х.Алеко, х. Преспа, х. 
Погледец, х. Здравец, ПД 

Витоша, ПД Полиграфически 
комбинат, хотел Ведра 

Хотел”Едем”, В. Коларов 
/Финална къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, х. 
Хюндай, х. Аглика, ресторан 

Горски дом, зимен център 
Мотен, Бай Кръстьо/ 

р. Бистришка Център №7 
"Алеко" 

Във водосбора на 
Янчовска попадат 

голяма част от група 
WST7: х.Алеко, х. 

Преспа, х. Погледец, х. 
Здравец, ПД Витоша, 
ПД Полиграфически 

комбинат, хотел Ведра 
Хотел”Едем”, В. 

Коларов /Финална 
къща/, х. Сълзица, х. 

Простор, х. Морени, х. 
Хюндай, х. Аглика, 

ресторан Горски дом, 
зимен център Мотен, 

Бай Кръстьо/ 

Подава вода в 
аварийни 

случаи към 
Рилския 

водопровод 

n 

р. 
Струма,водохв

ащане 1 
    

Витошка 
водоснабдите

лна група 
(ВГ): 

с.Кладница 
с.Рударци 

с.Д.Драгичево 
кв.Църква-

Перник 

Подава води на населени места 
във водосбор р.Кладница. Във 

водосбора е 
WST5:х.Селимица1/хижа, х. 

Трансстрой/х.Селимица2 
поч.станции, Манастир 

"Св.Никола", пионерски лагер 

р. Струма 
водохващане 2 n 

Подава към 
с.Чуйпетлово WS2Ch и 

с.Ярлово WS6Y 

с.Чуйпетлово 
WS2Ch и 
с.Ярлово 

WS6Y 

n 

яз."Студена" n 

Гр.Перник, Кралев дол, 
Люлин, Батановци, 

Големо Бучино, 
Дивотино, Студена 

/WS1/ и група Радомир 
WS4 

Група Перник 
WS1 и 

Радомир WS4 

яз."Студена" е комплексен 
язовир към Приложение №1 от 
Закона за водите. Подава вода 
за питейно водоснабдяване на 
г. Радомир. Промишленост: 

"Стомана индъстри", 
"Топлофикация Пирник", 

"Пектадор" и др., 
ВЕЦ"Студена" 
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1. Първи базов сценарий на водностопанския баланс на Природен парк 
“Витоша“ е най-неблагоприятния - максималния: при дълга редица за оттока, 
максимално потребление за населените места и индустрията на гр. Перник, и при 
максимален вариант за водопотреблението на всички туристически водоснабдителни 
групи и  центрове, изчислено  по Наредба №4 и при 100% натовареност на хижите и 
обектите в Парка. Резултатите показват, че при този максимален вариант група Радомир и 
индустрията на Перник /която освен от яз.Студена взема води и от р.Струма/ са с 
обезпеченост 100% по месеци, по обем и по години.  Минимални дефицити, които са 
близо или в рамките на нормативната обезпеченост възникват при питейното 
водоснабдяване на Перник – обезпеченост по обем 99,13%; 94,74% по години и 98,25% по 
месеци.  

Селищата от Витошката група са с по-големи дефицити - Рударци, Драгичево, 
Чуйпетльово, Мърчаево и Владая - около 98% по обем и по месеци, но 86-92% по години, 
което говори, че често в месеците на маловодие водата не е достатъчна. Това се дължи на 
водовземането от течащи води.  

Малко по тежко е положението при Кладница и Делта Хил, в случай че кварталът 
се разраства. 

Недостиг на вода в рамките на 77-99% обезпеченост по обем и 13-94% по години 
възниква и при туристическите групи, по същите причини. Най-натоварена е р.Владайска. 
Недостиг има и при екологичните количества в периоди на маловодие. 
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Приложение №1.16.3.1.3.-3: Списък на издадените разрешителни за ползване на води за питейно-битови нужди 
 
№ РАЗРЕШИТЕЛНО  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВОДОИЗТОЧНИК ТИТУЛЯР КОНСУМАТОР 

1. № 101947/27.02.2007г. Питейно-битови нужди Каптирани извори  „Турска 
вада” за каптажи 1,2,3 и 4 „Софийска вода” АД за кв. Владая, с. Мърчаево и 

х. Еделвайс; 

2. № 003681/24.01.2007г. Питейно-битови нужди 

Повърхностен воден обект за : - 
Рилски водопровод 
- Витошки водопровод 
- Язовир „Искър“ 

„Софийска вода” АД гр. София и 58 бр. населени 
места от Столична община  

3. № 0046/27.09.2000г Промишлено 
водоснабдяване Бент „Панчарево“ „Софийска вода” АД гр. София 

4. № 101659/07.08.2006г. Питейно-битови нужди  каптиран извор „Господаров 
кладенец” „Софийска вода” АД Квартал Бояна 

5. № 101660/07.08.2006г. Питейно-битови нужди каптиран извор  
„Паша бунар” „Софийска вода” АД Квартал Драгалевци 

6. № 101661/07.08.2006г. Питейно-битови нужди каптиран извор  
„Зад мура” „Софийска вода” АД 

 с. Владая, с. Мърчаево, х. 
Рудничар, х. Звездица, 
почивен дом на Юристите и 
творчески дом на „Софийска 
филхармония”. 

7. № 101662/07.08.2006г Питейно-битови нужди каптиран извор „Шкарпата” „Софийска вода” АД Квартал Бояна 

8. № 101663/07.08.2006г.  каптирани извори „Три 
кладенци” за каптажи 1,2 и 3 „Софийска вода” АД 

 с. Владая, с. Мърчаево, х. 
Рудничар, х. Звездица, 
почивен дом на Юристите и 
творчески дом на „Софийска 
филхармония”; 

9. № 101664/07.08.2006г. Питейно-битови нужди каптирани извори „Селимица” 
за каптажи 1,2,3 и 4 „Софийска вода” АД 

с. Владая, с. Мърчаево, хижа 
„Рудничар“, хижа „Звездица“, 
почивен дом на Юристите и 
творчески дом на „Софийска 
филхармония”; 

10. 
№11140073/16.12.2009г. 
Срок - 16.12.2009г. до 
16.12.2019г. 

производство на 
електроенергия 
посредством ВЕЦ 
„Симеоново” 

Водопровод „Рила-София”, 
след подаване на вода за 
питейно-битово водоснабдяване 
на населените места през които 

„Национална електрическа 
компания” ЕАД 

Високо разположената зона 
на Столицата и  района на гр. 
Банкя. 
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№ РАЗРЕШИТЕЛНО  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВОДОИЗТОЧНИК ТИТУЛЯР КОНСУМАТОР 
преминава водопровода и от 
апаратна камера 

11. 

№11140074/16.12.2009г. 
срок 16.12.2009г. до 
16.12.2019г. 
 

производство на 
електроенергия 
посредством ВЕЦ 
„Бояна” 

воден обект река Боянска за 
място на водовземането 
водохващане „Каменно здание”. 
Място на водоползването – ВЕЦ 
„Бояна“- Кота 780 м. кв. Бояна 

„Национална електрическа 
компания” ЕАД 

София, селата Кладница, 
Драгичево и високата зона на 
кв. Църква – гр. Перник 

12. 
№ 003594/21.03.2005г. 
Срок от 21.03.2005г. до 
21.03.2025г. 

Производство на 
електроенергия 
посредством ВЕЦ 
„Студена” 

Язовир „Студена”-собствен 
водосбор и води от събирателен 
канал „Владайски“ и събирателен 
канал „Палакарийски“ 

„ВиК” ООД - гр. Перник Град Перник и населените 
места в района 

 
 

Приложение №1.16.3.1.3.-4: Санитарно-охранителни зони около водоизточници 
  

1. СОЗ №РД-630/10.08.2012 г. около повърхностен водоизточник, публична държавна собственост – Язовир „Студена“ над с. 
Студена в землищата на с. Студена,  с. Боснек, с. Кладница, с Рударци с. Чуйпетлово, община Перник, с. Владая, с. Мърчаево, 
кв; Бояна –област София-гради с. Ярлово, община Самоков за водоснабдяване на гр. Перник и населените места в района ,  

2. СОЗ  за водохващане на р. Железнишка 
3. СОЗ за водохващане на р. Стара 
Проекти на СОЗ за : 
4. КИ в м. „Стената“; 
5. КИ групата р-н Алеко; 
6. КИ „Александър Логистик“; 
7. КИ „Черни връх“; 
8. КИ „Конярника“ 
9. КИ ПСС-м. Масловица; 

10. КИ „Селимица“; 
11. КИ „Сълзица“; 
12. КИ „Бай Кръстьо“; 
13. Речно водохващане “Кумата“ на р. Боеришка; 
14. Речно водохващане“ Меча поляна“ на р. Каменна; 
15. Речно водохващане  „Морени“ „Морени“; 
16. Речно водохващане „Офелиите“ на каменна река; 
17. Речно водохващане „Селимица“; 
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1.16.3.1.4. Канализация и пречиствателни съоръжения 

Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг са пречка за 
изграждане на централизирана канализация. Тя и третирането на отпадните води от 
обектите се осъществят в две форми: 

– групиране на обектите и изграждане на обща канализация и общи пречиствателни
съоръжения. Това се отнася за: 

– хотелите: Простор, Морени, Щастливеца и Аглика, хижа Алеко, Почивна станция
Кремиковци и V-та лифтова станция Симеоново-Алеко; 

– Военно-почивния дом Витоша и за Почивна станция Комитет по горите;
– ресторант Златните мостове, Почивната станция на МВР, Геомагнитната станция,

Горския дом и сградата на Управлението на парка; 
хотел Копитото, ресторант Копитото, телевизионната кула и за лифтовата станция 

Копитото; 
– обектите кафе-аперитив „Скиорка“, лифтова станция „Бай Кръстьо“ и бира-скара

„Бай Кръстьо“. 
Във всички останали случаи канализацията и пречиствателните съоръжения са 

индивидуални за всеки обект. 
Пречиствателни станции имат: мотел-ресторантът „Тихия кът“, специализираният 

Рехабилитационен център „Драгалевци“, Международният център по фирмено 
управление „Бистрица“, почивният дом „Елпромтрафо“ („Хюндай“) и спортна база 
„Академик“. Всички те работят добре с изключение на тази в м. Тихия кът, където 
биофилтърът и хлораторнотостопанство не функционират. 

За 46 обекта са изградени септични ями, от които 31 са в добро състояние, а 15 са 
вече амортизирани. 

Изгребна яма имат хижите „Еделвайс“ и „Камен дел“, но и двете ями са в лошо 
състояние. 

Туристическите бунгала „Витошко лале“ и финална къща „Витошко лале“ имат 
цистерна за събиране на отпадните води, а лифтовата станция Княжево зауства отпадните 
води в столичната канализация. 

За 15 обекта в Природен парк Витоша няма изградена канализация и 
пречиствателни съоръжения. 

В някои от селищата, разположени в подножието на Витоша (Владая, Мърчаево, 
Рударци, Кладница, Ярлово, Железница, Бистрица, Боснек), както и в Чуйпетлово, 
попадащо изцяло в границите на парка, няма изградена канализация и пречиствателни 
съоръжения за отпадни води. 
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Таблица №1.16.3.1.4.-1: Водни количества от Стари Владайски каптажи, м3 

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

Коли-
чества 
2013г. 

м3 

Разрешено 
м3/год 

Три кладенци 1,76 1,84 1,82 1,57 8,67 1,62 3,67 6,60 1,99 0,70 1,03 0,95 32,3 63,1 
Селимица 0,24 0,18 0,16 0,14 0,87 4,40 0,24 0,29 1,07 0,12 0,10 0,24 8,1 201,8 

Турска вада 13,5 10,4 12,11 10,9 5,34 12,8 16,26 21,0 16,4 15,0 12,48 15,5 161,7 236,5 
Общо местни 

водоизт. 15,5 12,4 14,09 12,6 14,88 18,8 20,17 27,9 19,5 15,8 13,61 16,0 202,0 501,4 

Таблица №1.16.3.1.4.-2:  Схема на използване на водите от туристически водоснабдителни групи 
Място на 

водовземане 

Водоснабдявани 
турис-тически 

центрове 

Водоснабдителни групи/ място 
на водоползването 

№ водоснабдителна 
група Други потребители и водоснабдявани групи 

р. Владайска, 
водохващане I 

Център №1 
"Златни мостове" 

Туристически център №3 
„Офелиите-Конярника”:  

ПД на адвокатите, х. Рудничар, 
ТД на филхармонията, х. 

Звездица, ТД Златни мостове 

Туристическа група 
WST3.1, с.Владая 

WS3Vl възможност 
Мърчаево WS3M 

Към водосбора на р.Владайска под водохващането се 
снабдяват и групи  WST2, център Злантнимостове-
Офелии: х.Септември, х. Офелиите, х. Острица, х. 

Малинка, х. Панчо Томов, ТД на композиторите, ТД 
на артистите, ТД на българското радио, Почивна 

станция „Горски дом”ИАГ-ДЛС ”Витошко –Студена”, 
ПД Трендафила, х. Рай, ВПД Витоша, Кукер, 

Творчески дом Витоша, горски дом "Офелиите"и 
WST4 център "Владая" ТД Владая/и-т кибернетика 

БАН, ПД Водпроект, Профилакториум Кремиковци, 
Пионерски лагер "Владая" 

р. Владайска, 
водохващне II 

Център  
№ 6 "Тинтява" и 
присъединени 

обекти 

Прехвърля води от р.Владайска 
към р.Боянска  

Потенциално от ВЕЦ, 
хижи от група WST6, 

аварийно водовземане, 
Софийска вода 

Потенциално от ВЕЦ, хижи от група WST6, аварийно 
водовземане, Софийска вода 

р. Владайска 
водохващане III 

Център №1 
"Златни мостове" 

и Център №3 
"Офелиите-
Конярника" 

Център №1, Златни мосотаве: 
х.Металург, х. Бели брези, ПД 

Иглика, х. Елица, ПД Геоложки 
проучвания, бирария Елените, 

ресторант Златни мостове, 

Водоснабдителна група 
туристическа WST1.3 и 
група WST3.3, Владая 

WS3Vl Мърчаево  
WS3M 

Към водосбора на р.Владайска под водохващането се 
снабдяват и групи  WST2 център Злантнимостове-
Офелии: х.Септември, х. Офелиите, х. Острица, х. 

Малинка, х. Панчо Томов /Луничка/, ТД на 
композиторите, ТД на артистите, ТД на българското 
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Място на 
водовземане 

Водоснабдявани 
турис-тически 

центрове 

Водоснабдителни групи/ място 
на водоползването 

№ водоснабдителна 
група Други потребители и водоснабдявани групи 

ТД/вила на БАН метеорология, 
хотел-ест.Златни мостове, 

Почивна станция „Горски дом” 
ИАГ-ДЛС”Витошко –Студена”  
Лесопаркове, х.Кукер, ПД МВР, 
ТД сеизмолози/геофиз., БАН/, 

Средношколски лагер, 
Дендрариум и Център №3 

Офелиите-Конярника:х.Кумата, 
х.Планинарска песен, х.Борова 
гора, х.Боерица, ПД Боерица 

радио, Почивна станция „Горски дом”ИАГ-
ДЛС”Витошко –Студена”, ПД Трендафила, х. Рай, 

ВПД Витоша, Кукер, Творчески дом Витоша, горски 
дом "Офелиите"и WST4 център "Владая" ТД 
Владая/и-т кибернетика БАН, ПД Водпроект, 

Профилакториум Кремиковци, Пионерски лагер 
"Владая" 

р.Владайска 
при канал 
Владайски 

n 

Събирателен канал "Владайски" 
прехвърля води към яз."Студена". 
От яз."Студена" са подават води 

за питейно и промишлено 
водоснабдяване на WS1 Перник r 

WS4 Радомир. От канала се 
подават води за Рударци  WS2R и 

Драгичево WS2Dr 

от яз.Студена WS1 
Перник, WS4 Радомир, 

от канала води за 
Рударци  WS2R и 
Драгичево WS2Dr  

Преди да стигне яз."Студена" се подават води за 
Рударци  WS2R и Драгичево WS2Dr  

р. Боянска, 
водохващане 

"Каменно 
здание"            

Център №6 
"Тинтява" и др. 

обекти 

Туристически център 6 ”Тинтява”: 
х.Момина скала, х.Тинтява, 

х.Камен дел, х. Бор, х. Средец, ПД 
Родина, Момина скала ресторант, 

х. Копитото, мотел Тихият кът, 
х.Планинец, х.Есперанто 

Водоснабдителна група 
туристическа WST6 

ВЕЦ "Бояна" София  НЕК и ВЕЦ с разрешително 
№11140074.  

ПСПВ Рударци, 
р. Рударщица 

при канал 
Владайски 

n n n n 

р. Кюнеца Център № 1 
"Златни мостове" 

Център №1, Златни мосотаве: 
х.Металург, х. Бели брези, ПД 

Иглика, х. Елица, ПД Геоложки 
проучвания, бирария Елените, 

ресторант Златни мостове, 

Туристическа група 
WST3.1, с.Владая 

WS3Vl възможност 
Мърчаево WS3M 

Център №1, Златни мосотаве: х.Металург, х. Бели 
брези, ПД Иглика, х. Елица, ПД Геоложки 

проучвания, бирария Елените, ресторант Златни 
мостове, ТД/вила на  БАН метеорология,хотел-ест. 

Златни мостове, Почивна станция „Горски дом”ИАГ-
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Място на 
водовземане 

Водоснабдявани 
турис-тически 

центрове 

Водоснабдителни групи/ място 
на водоползването 

№ водоснабдителна 
група Други потребители и водоснабдявани групи 

ТД/вила на  БАН 
метеорология,хотел-ест.Златни 

мостове/анкета, Почивна станция 
„Горски дом”ИАГ-ДЛС”Витошко 
–Студена”  Лесопаркове/, х.Кукер,

ПД МВР, 
ТДсеизмолозите/геофизикаБАН/,

Средношколски лагер, 
Дендрариум и Център №3 

Офелиите-Конярника:х.Кумата, 
х.Планинарска песен, х.Борова 
гора, х.Боерица, ПД Боерица 

ДЛС”Витошко –Студена”, Лесопаркове/, х.Кукер, ПД 
МВР, ТДсеизмолози/геофизика БАН, Средношколски 

лагер, Дендрариум и Център № 3 Офелиите-
Конярника: х.Кумата, х. Планинарска песен, х. Борова 

гора, х. Боерица, ПД Боерица 

р.Матница до 
водохващане 

1,2,3 

Чръзка с Център 
"Селимица" 

От водопровода се снабдява и 
част от WST5 "Селимица" 

Част от WST5 
"Селимица" 

Подава води на населени места във водосбор 
р.Кладница. Във водосбора е 

WST5:х.Селимица1/хижа, х. Трансстрой/х. Селимица2 
поч.станции, Манастир "Св. Никола", пионерски 

лагер 

р. Железнишка Център №7 
"Алеко" 

Във водосбора на Янчовска 
попадат голяма част от група 
WST7 /х.Алеко, х. Преспа, х. 

Погледец, х. Здравец, ПД Витоша, 
ПД Полиграфически комбинат, 

хотел Ведра 
Хотел”Едем”, В. Коларов / 

Финална къща/, х. Сълзица, х. 
Простор, х. Морени, х. Хюндай, х. 

Аглика, ресторант Горски дом, 
зимен център Мотен, Бай 

Кръстьо/ 

Подава вода в 
аварийни случаи към 
Рилския водопровод 

НЕК и ВЕЦ с разрешително №11140074 

р. Янчовска, 
водохващане 3 

Център №7 
"Алеко" 

Във водосбора на Янчовска 
попадат голяма част от група 
WST7 /х.Алеко, х. Преспа, х. 

Погледец, х. Здравец, ПД Витоша, 
ПД Полиграфически комбинат, 

Подава вода в 
аварийни случаи към 
Рилския водопровод 

Във водосбора на Янчовска попадат и част от група 
WST7 /х.Алеко, х. Преспа, х. Погледец, х. Здравец, 
ПД Витоша, ПД Полиграфически комбинат, хотел 

Ведра 
Хотел”Едем”, В. Коларов /Финална къща/, х. Сълзица, 
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Място на 
водовземане 

Водоснабдявани 
турис-тически 

центрове 

Водоснабдителни групи/ място 
на водоползването 

№ водоснабдителна 
група Други потребители и водоснабдявани групи 

хотел Ведра 
Хотел”Едем”, В. Коларов 

/Финална къща/, х. Сълзица, х. 
Простор, х. Морени, х. Хюндай, х. 

Аглика, ресторан Горски дом, 
зимен център Мотен, Бай 

Кръстьо/ 

х. Простор, х. Морени, х. Хюндай, х. Аглика, ресторан 
Горски дом, зимен център Мотен, Бай Кръстьо/ 

р. Бистришка Център №7 
"Алеко" 

Във водосбора на Янчовска 
попадат голяма част от група 
WST7: х. Алеко, х. Преспа, х. 

Погледец, х. Здравец, ПД Витоша, 
ПД Полиграфически комбинат, 

хотел Ведра 
Хотел”Едем”, В. Коларов 

/Финална къща/, х. Сълзица, х. 
Простор, х. Морени, х. Хюндай, х. 

Аглика, ресторан Горски дом, 
зимен център Мотен, Бай 

Кръстьо/ 

Подава вода в 
аварийни случаи към 
Рилския водопровод 

n 

р. Струма, 
водохващане 1 

Витошка 
водоснабдителна група 

(ВГ): с. Кладница с. 
Рударци с. 

Д.Драгичево кв. 
Църква-Перник 

Подава води на населени места във водосбор 
р.Кладница. Във водосбора е 

WST5:х.Селимица1/хижа, х. Трансстрой/х.Селимица2 
поч.станции, Манастир "Св. Никола", пионерски 

лагер 

р. Струма 
водохващане 2 n Подава към с.Чуйпетлово WS2Ch 

и с.Ярлово WS6Y 
с.Чуйпетлово WS2Ch и 

с.Ярлово WS6Y n 

яз."Студена" n 

Гр.Перник, Кралев дол, Люлин, 
Батановци, Големо Бучино, 

Дивотино, Студена /WS1/ и група 
Радомир WS4 

Група Перник WS1 и 
Радомир WS4 

яз."Студена" е комплексен язовир към Приложение 
№1 от Закона за водите. Подава вода за питейно 
водоснабдяване на г. Радомир. Промишленост: 
"Стомана индъстри", "Топлофикация Пирник", 

"Пектадор" и др., ВЕЦ "Студена" 
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1.16.3.1.5. Радиовръзки и телекомуникационни съоръжения 
Телекомуникационната инфраструктура на териториите на общините, части от 

които попадат в границите на ПП „Витоша“ е  развита на добро ниво и в съответствие със 
заявените потребности. Населените места са телефонизирани и имат покритие от мрежата 
на мобилните оператори, чрез изградените на тези територии базови станции. Частични 
капацитети от централи и мрежи от тях са насочени за осъществяване на връзки  навътре 
в планината. Някои от по-големите обекти, намиращи се на територията на парка са 
абонати на дружества, предоставящи комуникационни услуги и имат стационарни 
телефонни постове но връзките с повече от тях, както хижите и другите по-малки обекти 
се осъществява посредством мобилни телефонни апарати. Радиотелефонна връзка е 
обезпечена за нуждите на Планинската спасителна служба. 

Приемането на телевизионен сигнал за почти всички обекти се осъществява чрез 
сателитна връзка.(предимно „Булсатком“). 

Wi-Fi интернет има в района на хижа „Алеко“ 
WEB (панорамни) камери, монтирани на територията на Черни връх, Алеко и 

Ветровала предават on line информация за моментното състояние на метеорологичната 
обстановка. 

1.16.3.1.6. Съоръжения по противопожарна безопасност 

Основни елементи и мероприятия на противопожарна инфраструктура имаща 
отношение към строежите в парка и неговата територия: 
 противопожарни депа – противопожарни шкафове, са организирани в  хижите,

хотелите, почивните бази и   други  сгради с обществено предназначение; 
 минериализовани ивици -  изграждане и поддържане;
 водоизточници,  предназначени за зареждане на противопожарни цистерни и пътища

за тяхното придвижване: от повърхностни води – в районите на Дендрариума и Златните 
мостове- под бистрото, под м. Ветровала“, при хижите „Офелиите“ и  „Момина скала“, хотел 
„Звездица“, по пътя за хижа „Селимица“. (15 вирчета по по-големите реки и дерета са 
обособени  и картирани) 
 от вътрешни противопожарни кранове или от кранове, монтирани на дворни мрежи –

Радиотелевизионната кула, хотелски комплекси „Копитото“, „Звездица“, „Елица“, „Хюндай“, 
„Боерица“, хижите „Рудничар“, “Алеко“, „Трендафила“. 
 Проблемни са високите  склонове на планината към Драгалевци и Симеоново, няма

условия за гасене  и по склона между Княжево и Владая. 
 Има над 30 места за палене на огън, свързани с кътовете за почивка и по

туристическите маршрути, но едно от най-честите нарушения е паленето на огън извън 
регламентираните места, които имат пряко отношение към проблема с нерегламентираното 
бивакуване, които имат и пряко отношение към проблема с нерегламентираното бивакуване; 
 Към момента на изготвяне на План’2 е стартирало реализирането на две

противопожарни кули в 

1.16.3.1.7. Топлоснабдяване 

Обектите, намиращи се на територията на ПП “Витоша“ не разчитат на централно 
топлоснабдяване. По-малките са оборудвани с камини, печки на твърдо гориво или 
отоплителни електроуреди. В останалите са развити локални мрежи на база отоплителни 
тела (котли и камини) на твърдо или течно гориво. Следва да се отбележи като 
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положително от екологично и енергоефективно естество решението за захранване на 
отоплителната инсталация на  хижа Кумата  на базата на пелети. 

1.16.3.2. Транспортна инфраструктура 

 Европейски транспортни коридори - №4, №8 и №10 играят важна роля в
изграждането и развитието на транспортната мрежа в региона. 

Транспортните връзки с Природен парк  „Витоша“ се осъществяват посредством: 
 Шосейна  мрежа :
• Автомагистрали : АМ «Люлин» ,  АМ «Струма», и  с косвен принос  от  АМ

«Тракия» и АМ «Хемус»; 
• Европейски  І клас :
o Път Е 80 -  Калотина – София – Пловдив – капитан Андреево,
o Път Е-79 - Видин – Монтана – Ботевград – София – Дупница – Благоевград – Кулата
o Път Е-871  – Бургас - Сливен – Казанлък - София – Кюстендил.

Пресечната точка и на трите пътя е София, след което последните два продължават в
югозападна посока. В участъка София- село Църква, при пътен възел Даскалово те се разделят 
в посоки  Кюстендил-Гюешево и Дупница – Благоевград- Кулата. Имат важна роля в 
развитието на  гр. Перник като транспортен център, подчертавайки стратегическото му 
положение в транспортно комуникационната система на страната. Осигуряват подходи към 
парка от  запад. 

• Републикански  пътища ІІ  и ІІІ клас:
o Път ІІ - 18 - Околовръстен път на град София - неговата южна дъга от квартал

Княжево до квартал Горубляне, осигурява директни връзки със северните/североизточните 
части на ПП при Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бистрица; 
o Път ІІ - 82  - София-Самоков-Боровец–Костенец - обслужва североизточната част на

планината; 
o Път ІІ – 62 - Кюстендил–Дупница –Самоков с  аналогични връзки към южните

склонове; 
o Път ІІІ–181 - (Околовръстен път )-Бистрица–Железница–Ковачевци–Поповяне с

отклонение към Ярлово; 
o Път ІІІ – 627 – ( Клисура – Самоков)–Рельово-Долна Диканя-Друган–Радомир ( 22км –

мек път ) 
o Път ІІІ – 1801 – (Околовръстен път) - кв. Суходол–Мало Бучино–Голямо Бучино;
o Път ІІІ -1003 - Драгичево – Рударци –Мърчаево, с продължение към Владая и

отклонение за Кладница; 
o Път (отклонение от път Е79) - Боснек–Чуйпетлово частично попадащ в границите на

Парка; 
Настилката на пътищата от републиканската мрежа  е преобладаващо от 

асфалтобетон, отделни пътища са изградени от паваж, биндер и трошено-каменна настилка. 
 Железопътен транспорт - железопътни линии, имащи принос за достъпа до Парка са

преминаващите през град Перник и село Владая -  изходно селище към планината: 
o ж. п. .линия №5 – София–Перник-Благоевград–Петрич - Кулата;
o ж. п. линия  №6 - София – Перник - Кюстендил – Гюешево.

Пътищата от националната пътна мрежа, с изключение на  малки отсечки от землищата на 
селата Бистрица, Железница, Чуйпетлово и Кладница, достигат единствено до границите 
на ПП „Витоша“. 
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Фигура №1.16.3.2.-1: Схема на довеждаща транспортна инфраструктура 

 
 
 Вътрешно паркови пътища: 
• Пътища за широко обществено ползване, с изкуствено покритие на пътното 

платно: 
По направление Бояна – Златните мостове 
o Път Бояна – Златни мостове –(11,5) км с отклонения към Дендрариум и хижа 

„Иглика“ и към  Копитото  с отклонение до хижа „Планинец“-7,5 км.; 
o Път Златни мостове – хижа „Бор“ (6,5 км)- с отклонения за хижа „Средец“ и хотел 

„Елица“, хижа Момина скала   и хижа „Кукер“ – 1,85км.   
o Път Златни мостове – Ветровала - Офелиите - хижа „Кумата“, (6,5) км 

осигуряващ достъп  също до хотел „Боерица“ и хижите до него - 2,7 км.  
o Път Офелиите - хижа „Звездица“ - 3 км, с отклонения за хижите „Трендафила“ (0,5) 

км , „Рудничар“ и  „Острица“ – (1,2 км)  и ПД „Адвокати“ – 0,4 км.; 
По направление Драгалевци – Алеко 
o Път Драгалевци – хижа Алеко 15 км. с подходи към хижите ; 
o Отклонение към ски писта „Витошко лале“ и хотел “Ведра“-(2) км; 
o Отклонение към хижите „Сълзица“ и „Здравец“  - (0,5) км; 
o Отклонение към обектите на МТС и МО във високата част (6) км – достъпен за 

коли с висока проходимост -; 
o Отклонение към ресторант „Водениците“ и Драгалевски манастир с отклонение за 

Специализираният рехабилитационен център „Драгалевци“-(2 )км. 
 Симеоново – къща за гости „Свети Георги“ -.(1,5 )км; 
По южно направление: 
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o Път Ярлово – м.  Петрус- частично попада - неподдържан;   
o Път  Боснек – Чуйпетлово – (7,5) км 
o Път Кладница – Селимица – (3,0) км; 
o Път Кладница – ловен дом „Студена“ – (5) км; 
 

По западно направление: 
o Път Владая – връх Могилата (улица „Кайлъка“) –(15, 5) км 

 
Чрез основните пътни връзки  Бояна – Златни мостове, Драгалевци – хижа „Алеко“, Боснек – 
Чуйпетлово, Кладница – хижа „Селимица“, Владая - връх Могилата както и техните 
разклонения,  посетителите проникват в планината с обществен или личен транспорт. 

Преобладаващи настилки – паваж и асфалтобетон; 
Обща дължина – 120,920 км 
Гъстота - 4,46л.м./ха 
 
• Горски пътища и пътища със земна настилка –  Изградени за осъществяване на 

достъп до отделните поземлени имоти и тяхното обслужване, за осъществяване на връзките 
между отделните масиви и с местните и републикански пътища (особено в  източно, 
югоизточно и южно направление), както и за пешеходен достъп в планината. 

Преобладаващи настилки – земна; 
Преобладаваща ширина – 2,5 – 3,5 м.,  без отводнителни канавки в по-голямата част; 
Обща дължина  –  296,4 км.: 
Гъстота – 10,93 л. м./ха 
 

Таблица №1.16.3.2.-1: Камионни пътища - баланс на пътните настилки 
№ ВИД ПЪТНА НАСТИЛКА ДЪЛЖИНА (КМ) 
1. Асфалт 4,14 
2. Без покритие (земна настилка) 228,03 
3. Бетон 3,1 
4. Макадам 58,81 
5. Паваж 0,09 
6. Друг вид изкуствена настилка 2,3 
 Всичко 296,47 

 
Таблица №1.16.3.2.-1: Обща транспортно - комуникационна инфраструктура 

 
 
 
 
 
 
 Места за паркиране 

Възможностите за паркиране се ограничават от неголеми по капацитет места за 
паркиране  в уширения по протежение на основните пътища, при хотелите, както и в 
дворните места към хижите и почивните бази. Тъй като същите са оразмерявани  за 
удовлетворяване на потребностите от паркиране при други условия, е необходимо да бъде 
извършена преоценка на капацитета им, обвързана с капацитетните предвиждания за 
всеки един обект поотделно.  

С положителен принос ще е изграждането на буферни  паркинги около подстъпите 
към парка, с което ще се създадат условия за намаляване на антропогенния натиск от 

№ ВИД НА ПЪТЯ СРЕДЕН НАКЛОН 
(%) 

ДЪЛЖИНА 
(М) 

1. Алея 13,85 309 203,98 
2. Асфалтов път 11,21 120 920,59 
3. Камионен път 11,83 296 472,36 
4. Пътека 16,24 223 972,51 
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автомобилния трафик в границите на ПП. 
Въпросите с паркирането са изследвани подробно в т. 1.16.3.5. 

 
 Въжени линии   
Пътнически въжени линии са изградени на следните  подходи към планината : 
Квартал Княжево 
• Четириместна кабинкова въжена линия Княжево-Копитото- дължина 1980 м, 

денивелация - 604м., капацитет 600 човека/час и време за пътуване 11 минути.  Изградена 
е през 1962 година. Съоръженията са производство на австрийската  „Братя Гирак“ фирма. 
През 1995 година е спряна от експлоатация. 

Квартал Симеоново 
• Шестместна Кабинкова въжена линия Симеоново - хижа „Алеко”- дължина 

6 270м (3 600 м.) с две отсечки и пет станции, денивелация – 1 076 м., капацитет 1500 
човека/час и  време на пътуване – 27 минути. Изградена е през 1983 година от 
австрийската фирма „Допелмайер” по повод  „Универсиада 83“. 

Квартал Драгалевци 
• Двуседалкова въжена линия Драгалевци – бай Кръстьо  дължина 1 770 м, 

денивелация от 440м., капацитет – 300 човека/час. Построена е през 1955 година.  
• Двуседалкова въжена линия Бай Кръстьо - Голи връх - дължина 1 810 м, 

денивелация от 360м, капацитет – 600 човека/час и време за пътуване – 14 минути.  
Построена е през 1968 година като продължение на двуседалкова въжена линия 
“Драгалевци –  бай Кръстьо”. 

Локални въжени линии в рекреационно-туристическите центрове:  
Център „Алеко“ 
• Двуседалкова въжена линия Романски-връх „Малък Резен” – дължина 1 930 м , 

денивелация 500 м, капацитет: 400(600) човека/час и време на пътуване 18 (12) 
минути(летен/зимен сезон) Построена е през 1967 година от френската фирма 
„Помагалски”.  

Обслужва скиорите и туристите, изкачващи се към “Черни връх”. 
• Триседалкова въжена линия „Витошко лале” (“Академика”) свързва спи пистата 

„Витошко лале-1” със североизточните склонове на връх. „Малък Резен”(„Лалето 1“), с 
продължение („Лалето 2“), което свързва североизточните склонове на връх. „Малък 
Резен” с връх. „Голям Резен”: 
o Първа отсечка („Лалето 1“) - дължина 1 345м,  денивелация 400 м., капацитет 

1 580 човека/час   и време на пътуване – 10 минути. Долна станция има връзка с 
четвъртата станция на кабинковия лифт „Симеоново-х. Алеко”.  
o Втора отсечка („Лалето 2) - дължина 1 281м., денивелация 370м., капацитет 

900човека/час и  време на пътуване 10 минути.  
• Ски влекове, обслужващи ски център „Алеко“ 
o Малък Резен – Черни връх с дължина 890 м. и капацитет -800човека/час; 
o Помагалски – Стената с дължина 860 м. и капацитет 800 човека/час; 
o „Заека“ с дължина 860 м. и капацитет 750 човека/час; 
o Щастливеца – Стената с  дължина 720 м и капацитет 600 човека/час; 
o „Платото“ с дължина 690 м. и капацитет  700‚ човека/час; 
o „Учебна“ с дължина 120 м. и капацитет 500 човека/час; 
o „Меча поляна“ с дължина 100 м. и капацитет 400 човека/час; 
o „Мотен“ 
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Център „Златни мостове – Офелиите - Конярника“ 
• Ски влекове, обслужващи ски – център „Конярника-Ветровала“ 
o два  ски влека на писта  „Ветровала“- от които един  стационарен с дължина 600 м. 

и един полустационарен „бейби“ с дължина 250 м.; 
o два  „бейби“ ски влека в м. Офелиите с дължина 180 и 140 м.; 
o в местността Конярника - изоставен ски влек с дължина 900 м. 
 

При  Планинска учебна спортна база „Професор Иван Стайков“ - база НСА , под 
връх ”Острица” и хижите ”Планинец”, „Тинтява“ „Звездица“ и  хотел „Елица“ има  
портативни ски-влекове, но за изследвания период функционират единствено 
съоръженията при базата на НСА.  

От с. Железница към базата на НСА е изградена товарна въжена линия. 
 

 Подходи към парка  
Чрез националната пътна мрежа,  посетителския поток се насочва към основните 

подходи към планината, а именно населените места, прилежащи на природния парк: селата 
Мърчаево, Владая, Бистрица, Железница, кварталите Княжево, Бояна, Драгалевци и 
Симеоново от Столична община, село Ярлово от община Самоков, селата  Чуйпетлово, 
Боснек, Кладница и Рударци от община Перник и с. Горна Диканя- община Радомир.  
Достъпът до тях се осъществява както с лични превозни средства, така и чрез обществения 
транспорт. Някои от спирките на последния са ситуирани на места, удобни за достигане до 
основните входни точки на парка  - от непосредствено прилежащи – до отдалечени на 
около 1500 м. (обичайно 300 – 750 м.). От основните входове стартират главните радиални 
пътеки. На възловите точки са монтирани общо 27бр. входни информационни табла., 
посочени в таблица №1.16.7.4 -8 (Сборник „Социално-икономически аспекти“). 

Частен случай са маршрутите на обществения транспорт до хижа Алеко и Златните 
мостове, които  обезпечават подходите към високите части на планината. 
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Приложение №1.16.3.2.-1 
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ВЪТРЕШНИ ПАРКОВИ ПЪТИЩА ЗА АВТОМОБИЛЕН ДОСТЪП 

№ ОТСЕЧКА ДЪЛЖИНА ШИРИНА 

ИНЖЕНЕРНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ-

(мостове и 
водостоци) 

ВИД 
НАСТИЛКА 

НА 
ПЪТНОТО 
ПЛАТНО 

СЪСТОЯНИЕ 
На пътното платно ЗАБЕЛЕЖКИ 

(км) (м) (бр.) 

НАПРАВЛЕНИЕ БОЯНА –ЗЛАТНИ МОСТОВЕ 
1. Бояна – Златни мостове 11,5 (6 ) 8 43 асфалт добро Поддържа се от 

Столична община 
отклонения: 

1.1.  - за Копитото 2,6 (6) 8 6 асфалт много добро Поддържа се от 
Столична община 

1.2. - за хижа „Планинец 1,5 4,50 - асфалт добро  - 
1.3 - за  „Дендрариум“ 0,4 6,00 3 макадам добро  - 
1.4 - за хижа „Иглика“ 1,3 (5)7 3 асфалт лошо  Не се поддържа 
1.5 - за хижа „Металург“ 0,85 (5)7 1 асфалт лошо  Не се поддържа 
1.6 - за хижа „Белите брези“ 0,5 (5)7 1 асфалт задоволително  - 
1.7 - за Горски дом „Планинец“ 0,35 (5)7 - асфалт задоволително  - 
2. Златни мостове – хижа „Бор“ 5,5 (6)8 14 паваж и асфалт задоволително до 

Момина скала, лошо 
до х. Бор“ 

 От х. Бор продължава 
камионен път до 
Каменното здание 

отклонения: 
2.1..  - за хотел „Елица“ 0,5 4,50 - паваж добро  Не се поддържа 
2.2.  - за хижа „Момина скала“ 0,3 4,50 - макадам много добро  - 
2.3.  - за хижа „Средец“ 0,2 (5)7 - асфалт лошо, не се поддържа изоставен 
2.4.  - за хижа „Кукер“ 0,15 4,50 - паваж добро  - 
2.5  - за „Сграда на управлението на ПП“ 0,7 6,00 - паваж задоволително  Не се поддържа 
3. Златни мостове – Офелиите –хижа

„Кумата“
6,5 (6) 8 

и (5)7 
15 асфалт и паваж добро Поддържа се от 

Столична община 
отклонения: 

3.1. - за горски дом „Ветровала“ 0,9 (5)7 2 асфалт лошо, не се поддържа  Не се поддържа 
3.2. - до хижа „Борова гора“ 1,8 4,5 - 8 - асфалт добро 
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№ ОТСЕЧКА ДЪЛЖИНА ШИРИНА 

ИНЖЕНЕРНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ-

(мостове и 
водостоци) 

ВИД 
НАСТИЛКА 

НА 
ПЪТНОТО 
ПЛАТНО 

СЪСТОЯНИЕ 
На пътното платно ЗАБЕЛЕЖКИ 

(км) (м) (бр.) 
паваж 

4. Офелиите – хижа „Звездица“  3,2 (5)7 4 асфалт добро Поддържа се от 
Столична община 

отклонения: 
4.1 -за  УЦ „Трендафила“ 0,5 4.50 - асфалт много добро  - 
4.2 -за хижа „Рудничар“ и хижа 

„Острица“ 
1,2 (5)7 - бетон много добро  - 

4.3 -за почивен дом „Адвокати“ 0,4 6,00 - асфалт лошо  Не се поддържа 
НАПРАВЛЕНИЕ  ДРАГАЛЕВЦИ – АЛЕКО 

5. Драгалевци–хижа „Алеко“ с
подходи  към хижите, хотелите и
почивните бази;

 14,5 (6)8 43 паваж Добро по основното 
трасе; 
Лошо – към хижите 

Поддържа се от 
Столична община 

отклонения: 
5.1 - за бистро „Бай Кръстю“ и лифтова 

станция 
0,25 4,5 - асфалт добро 

5.2 - за Горски дом „Брезовица“ 0,2 4,5 - асфалт лошо 
5.3 - за хижа „Северина“ 1,0 5-7 2 - лошо, не се поддържа 
5.4 -за ски писта „Витошко лале“ и хотел 

„Ведра“ 
2,0 (6)7 6 асфалт добро 

5.5 - за хотел „Аглика“ и вила 0,6 4,5 - паваж добро 
5.6 - за хотели „Простор“ и „Еден“ 0,2 (5)7 1 асфалт лошо не се поддържа 
5.7 - за хижа „Витоша“ 0,25 5-7 - асфалт задоволително 
5.8. -за хижите „Сълзица“ и „Здравец“ 0,5 8,00-10,0 - асфалт лошо 
5.9 - за ведомствените обекти на МО и 

МТС- вр. Голям Резен 
6,0 4,00 1 макадам обезпечава 

проходимост 
5.10 - за р-т „Водениците“ 0,3 (6)8 1 паваж добро 
5.11 -„Водениците“ - Драгалевски 

манастир 
0,7 (6)8 1 асфалт лошо 

5.12 -„Водениците“ - рехабилитационен 
център „Драгалевци“ 

1,5 (6)8 10 асфалт изоставен 

6. Симеоново – къща за гости „Свети 1,5 6-8 - асфалт лошо 
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№ ОТСЕЧКА ДЪЛЖИНА ШИРИНА 

ИНЖЕНЕРНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ-

(мостове и 
водостоци) 

ВИД 
НАСТИЛКА 

НА 
ПЪТНОТО 
ПЛАТНО 

СЪСТОЯНИЕ 
На пътното платно ЗАБЕЛЕЖКИ 

(км) (м) (бр.) 
Георги“ 

8. -за ПД „Шумако“ 0,3 6-8 1 - задоволително Отклонение от път ІІІ-
181- при в. з. Калфин 
дол 

ЮЖНО НАПРАВЛЕНИЕ 
9. Ярлово – м. Петрус Частично 

4,5 
(4)5 9 асфалт лошо  Изоставен – не се 

поддържа 
10. Боснек - Чуйпетлово 7,5 (5)6 23 асфалт добро 
11. Кладница – хижа „Селимица“ 3,5  (6)7 6 паваж и асфалт добро 
12. Кладница – ловен дом „Студена“

(част)
0,65 
(5,0) 

(6)7 - асфалт неподдържан - лошо В границите на парка 
попадат  0,65 

13. Рударци - Кладница 1,3 (6)8 5 асфалт добро 
ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ 

13. Владая – връх Могилата (улица
„Кайлъка“)

 15,5 (4)6 6 асфалт 
паваж и 
макадам 

Компрометирана 
асфалтова настилка 
много добро – паваж и 
макадам 

13.1 -отклонение за почивна база. 
„Водпроект“ 

0,8 4,50 1 асфалт Изоставено, лошо Изоставен – не се 
поддържа 

Забележка: 
1. Изградените подпорни стени в сервитута на  пътищата са предимно от дялан витошки камък, в височина от 0,60 до 2,5 -3 м.,
2. Изпълнените напречни и надлъжни наклони са в широк диапазон, и са в тясна зависимост от останалите  геометрични характеристики, а именно -  трасе,
габарити, радиуси на хоризонтални и вертикални криви: 

• напречни – едностранни и двустранни наклони на пътното платно, осигуряващи оттичането на повърхностните води -.свободно или към изградените
канавки.

• надлъжни – преобладаващи  стръмни  участъци. Равни участъци с минимални наклони се срещат рядко и са с малка дължина.
3. Посочените пътища са изградени върху земя –публична държавна собственост – МЗХ(ИАГ). Липсват данни за предоставянето им на други ведомства,
юридически или физически лица. 
4. През територията на парка частично преминава път ІІІ-181 (Околовръстен път) – Бистрица – Железница-Ковачевци – Поповяне при с. Железница и с.
Бистрица -  м. Шумако 
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Приложение № 16.3.2.-2 
С П И С Ъ К 

НА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША“ 

 І. Пътнически въжени линии   въжени линии 
№ 
По 
ред 

Наименование на 
обект 

Местонахож-
дение 

Идентификатор 
имоти по трасето Технически характеристики Вид 

собственост на 
строежа 

Собственик 

Забележка Идентификатор 
сграда (ЛС) 

Застроена 
площ (м2) 

Брой 
етажи 

Конструкци
я 

Година 
изграждане 

1. 4 МЕСТНА
КАБИНКОВА
ВЪЖЕНА ЛИНИЯ
„КНЯЖЕВО –
КОПИТОТО“

Град София 
Подход към 
ПП: 
кв. Княжево 

2095.252 • дължина – 1980 м.;
• денивелация - 604 м.;
• капацитет – 600 ч/час;
• време за пътуване – 11мин.;
• производител – „Братя Гирак“ - Австрия

Юридическо 
лице по ТЗ 

„ВЪЖЕНИ 
ЛИНИИ “ ЕАД 

1. Долна лифтова 
станция не попада в 
границите на парка. 
Изоставена; 
2. ВЛ не функционира.
Спряна от експлоатация 
през 1995 г.; 
3.Сервитута на трасето
на въжената линия 
преминава през терен – 
държавна собственост; 
4. връзка с обществения
транспорт – трамвайни 
линии №5 и №19. 

1.1. Долна лифтова станция Кв. Княжево Извън парка - - - 1962 
1.2 Горна лифтова станция 

– НВ – 1342 м.
землище Бояна 
м. Копитото 

2095.471.1 376,85 1 масивна 1962 

- 2095.471.2 341,32 1 масивна 1962 

 2. 6 МЕСТНА
КАБИНКОВА
ВЪЖЕНА ЛИНИЯ
„СИМЕОНОВО-
ХИЖА АЛЕКО“

Град София 
Подход към ПП 
: 
кв. Симеоново 

2098.52, 2098.26, 
2098.4, 2098.36, 
6075.110, 6074.357 –
ч, 6074.29, 6074.98, 
6074.24, 6074.350, 
6074.285 ,6074.10,и 
преминава през  
6074.188, 6074.149, 
6074.510, 6074.153, 
6074.67, 6074.67. 
6074.47 и 6074.193. 

• дължина –  3 600 (6 270)м. –две отсечки и 5
станции;

• денивелация -  1 076 м.;
• капацитет – 1 500(1600)ч/час;
• време за пътуване – 27 мин.;
• производител – „Допелмайер”- Австрия

Юридическо 
лице по ТЗ 
„ВЪЖЕНИ 
ЛИНИИ “ ЕАД 

АПОС 
№1941/29.10.20
02 (предходен 
документ) 

1. Всички станции 
приемат пътници, само 
четвърта  - в посока  х. 
„Алеко“  
2. Автомобилен достъп
– през околовръстен
път( път ІІІ -1801) 
3. При долна станция е
изграден паркинг за 
автомобили; 
4. Връзка с обществения
транспорт – автобусни 
линии 

2.1 Долна лифтова станция 
НВ 727 м. 

кв. Симеоново Извън на парка - - - 1983 
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№ 
По 
ред 

Наименование на 
обект 

Местонахож-
дение 

Идентификатор 
имоти по трасето Технически характеристики Вид 

собственост на 
строежа 

Собственик 

Забележка Идентификатор 
сграда (ЛС) 

Застроена 
площ (м2) 

Брой 
етажи 

Конструкци
я 

Година 
изграждане 

2.2 Междинна лифтова 
станция 
НВ -1377 м 

землище  
Бистрица 
м. Писан камък 

6074.357.1 852,63 2 масивна 1983 №122 и №123. 
5. Сервитута на трасето
е формиран от терени 
държавна и общинска 
собственост; 

2.3 Четвърта лифтова. 
Станция - НВ -1512 .м. 

землище 
Бистрица 

6074.149.1 315,82 2 масивна 1983 

2.4. Пета  лифтова станция- 
НВ -1803 м. 

землище 
Бистрица 

6074.510.1 814,73 3 метална 1983 

3. ДВУСЕДАЛКОВА
ВЪЖЕНА ЛИНИЯ
„ДРАГАЛЕВЦИ –
БАЙ КРЪСТЬО“

Град София 
Подход към ПП 
: 
кв. Драгалевци 

2097.289, 2097.413  
и 

 2097.303( част ) 

• дължина – 1770 м.;

• денивелация - 440 м.;

• капацитет – 300 ч/час;

• време за пътуване – 17 мин.;

Юридическо 
лице по ТЗ 

„ВЪЖЕНИ 
ЛИНИИ “ ЕАД 

1. Автомобилен достъп
– през околовръстен
път( път ІІІ -1801) и кв. 
Драгалевци; 
2 Долна станция не е 
обезпечена с паркинг за 
автомобили; 
3. Връзка с обществения
транспорт – автобусни 
линии до и през к 
Драгалевци 
-автобусни линии № 64 
и 66. 
4. Сервитута на трасето
е формиран от държавна 
и общинска 
собственост; 

3.1 Долна лифтова станция 
–НВ 1 040 м

кв. Драгалевци 2097.524.3 233,13 1 масивна 1955 

3.2 Горна лифтова станция 
– НВ 1480 м

землище 
Драгалевци 

2097.303.8 161,95 1 масивна 1955 

4. ДВУСЕДАЛКОВА
ВЪЖЕНА ЛИНИЯ
„БАЙ КРЪСТЬО –
ГОЛИ ВРЪХ“

Природен парк 
„Витоша“ 
землище 

Драгалевци 
ТЦ „Алеко“ 

2097.303( част) и 
преминава през 

2097.212, 2097.462, 
2097.470, 2097.469, 
2097.475 и2097.53;  

• дължина – 1810 м.;

• денивелация - 360 м.;

• капацитет –  600 ч/час;

• време за пътуване – 14 минути.;

Юридическо 
лице по ТЗ 

„ВЪЖЕНИ 
ЛИНИИ “ ЕАД 

1. Автомобилен достъп
през пътна връзка 
„Драгалевци – Алеко“ с 
ограничена възможност 
за паркиране в 
уширение на пътя. 
2. Сервитута на трасето
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№ 
По 
ред 

Наименование на 
обект 

Местонахож-
дение 

Идентификатор 
имоти по трасето Технически характеристики Вид 

собственост на 
строежа 

Собственик 

Забележка Идентификатор 
сграда (ЛС) 

Застроена 
площ (м2) 

Брой 
етажи 

Конструкци
я 

Година 
изграждане 

4.1 Долна лифтова станция 
– НМ 1480 м.

землище 
Драгалевци 

2097.303.1, 
2097.303.2, 

2097.303.3 и 
2097.303.4; 

338,04 1-2 масивна 1968 е формиран от държавна 
и общинска 
собственост; 

4.2 Горна лифтова станция 
– НМ 1840 м

землище 
Драгалевци 

2097.53.3.1 234,99 1 масивна 1968 

ІІ. Локални въжени линии 
1. ДВУСЕДАЛКОВА

ВЪЖЕНА ЛИНИЯ
РОМАНСКИ - ВРЪХ
„МАЛЪК РЕЗЕН”

Природен парк 
„Витоша“ 
землища 

Бистрица и 
Бояна 

ТЦ „Алеко  

Трасето преминава 
през 

6074.511, 6074.385, 
6074.218, 6074.402,  
6074.445, 6074.388, 

и2095.609 

• дължина  - 1 930 м.
• денивелация - 500 м;
• капацитет: - 400(600) ч/час;
• време на пътуване - 18 (12) минути

(летен/зимен сезон)
• производител  -  „Помагалски”.-Франция

Юридическо 
лице по ТЗ 

„ВИТОША СКИ 
„АД 

АДС 
№11114/5864/19
87 г.(стар) 

1. Предвидена да 
обслужва скиорите и 
туристите, изкачващи се 
към “Черни връх”. 
2. Не функционира;
3. Автомобилен достъп
през пътна връзка 
„Драгалевци – Алеко“; 
3. При долна станция се
намира изоставен 
паркинг; 
4. Сервитута на трасето
е формиран от 
 държавна собственост 

1.1 Долна лифтова станция-
кабина и платформа-НВ 
1 675 м. 

землище 
Бистрица 

6074.33.2 158,24 1 масивна 1967 
6074.33.3 75,98 2 масивна 1967 
6074.34.2 77,26 - масивна - 

1.2 Междинна лифтова 
станция–НВ 1 840м. 

землище 
Бистрица 

Не е отразена в 
КККР 

- - метална 1967 

1.3 Горна лифтова станция 
– кабина и платформа –
НВ2 191 м 

землище Бояна 2095.609.14 17,10 1 масивна 1967 
78,38 - метална . - 

2. ТРИСЕДАЛКОВА
ВЪЖЕНА ЛИНИЯ
„ВИТОШКО ЛАЛЕ
ВР. МАЛЪК РЕЗЕН”

Свързва ски-писта „Витошко лале-1”със североизточните склонове на връх „Малък Резен”  с 
продължение,  свързващо североизточните склонове на връх „Малък Резен” с връх „Голям 
Резен” 

Юридическо 
лице по ТЗ 

1. Автомобилен достъп
до ДЛС на „Лале-1“ - 
през отклонение от 
пътна връзка 
Драгалевци- х. Алеко. 
2. При ДЛС е изграден
паркинг за МПС. 
3. Долна станция на
„Лале-1“има връзка с 

ПЪРВА ОТСЕЧКА -
„ЛАЛЕ 1“ 
(„Академика“) 

 Природен парк 
„Витоша“ 
землища 

Бистрица  ски 
център „Алеко 

Трасето преминава 
през 

6074.394,  
6074.445, 6074,384, 
6074.150, 6074.156, 

• дължина  - 1 345 м,
• денивелация - 400 м,
• капацитет 1 580 - човека/час
• време на пътуване – 10 минути.
• Производител –„Допелмайер“ -Франция

„ВИТОША СКИ 
„АД 

51



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 CertifiedCompany 

6074.264, 6074.382, 
6074.408 и 
6074.397; 

четвъртата станция на 
кабинков лифт 
„Симеоново - х. Алеко”.  
4. Трасето преминава
през терени –държавна 
и общинска 
собственост. 

2.1 Долна лифтова станция 
– НВ 1501 м.

землище 
Бистрица 

6074.149.5 26,48 1 метална 1982 

2.2 Горна лифтова станция 
и обслужваща 
платформа- НВ 1930 м 

землище 
Бистрица 

6074.397.6 34,95 1 метална 1982 
6074397.5 54,11 - метална 1982 

ВТОРА ОТСЕЧКА – 
„ЛАЛЕ 2“ 

Природен парк 
„Витоша“ 
землища 

Бистрица и 
Бояна 

ски център 
„Алеко  

Трасето преминава 
през 

 6074.397, 
6074.386, 6074,402, 
6074,401, 6074,445 

и 2095.609;  

• дължина - 1 281 м;(
• денивелация - 370 м;
• капацитет - 900 ч/час ;
• време на пътуване - 10 минути;
• Производител –„Допелмайер“ -Франция

2.3 Долна лифтова станция 
- НВ 1930 м. 

землище 
Бистрица 

6074.397.7 42,46 1 метална 1982 

2.4 Горна лифтова станция 
. -.НВ 2 267 м. 

землище Бояна 2095.609,4 3,47 1 масивна 1982 

ІІІ. Ски влекове 
1. Малък Резен – Черни

връх
ТЦ „Алеко“ 
Ски център 

„Алеко“ 
землище Бояна 

Попада в 2095.590 дължина 890 м и капацитет 800 човека/час; Юридическо 
лице по ТЗ 

„ВИТОША 
СКИ“ АД 

ПИ 2095.590 – държавна 
собственост 

1.1 Горна станция 2095.590.2 47,60 1 масивна - 

1.2 Долна станция неотразена 5,4 - - - 
2. Помагалски – Стената   Ски център

„Алеко“ 
землище 
Бистрица 

6074.40- дължина 860 м и капацитет 800 човека/час * Не функционира 
2.1 Долна станция не е отразена 14,42 1 метална - 

3. „Заека“ Ски център 
„Алеко“ 

землище Бояна 
землище 
Бистрица 

Преминава през дължина 860 м и капацитет 750 човека/час Публична 
държавна 
собственост – 
Министерство 
на младежта и 
спорта 

 Не функционира 
3.1 Горна станция 2095.219.2 52,99 1 - 80-те 
3.2 Долна станция 6074.511.1 10,47 1 масивна 80-те 

6074.511.2 228,11 1 масивна 80-те 
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4. „Алеко“ Ски център 
„Алеко“ 
землище 
Бистрица 

Преминава през 
6074.189 

дължина 720 м и капацитет 600 човека/час;  Юридическо 
лице по ТЗ 
„ВИТОША 
СКИ“ АД 

1. Обслужва ски пистите
по „Стената“ 
2. Достъп от х. „Алеко“4.1 Долна станция 6074.189.1 34,97 1 масивна - 

5. „Платото“ Ски център 
„Алеко“ 
Землище 
Бистрица 

дължина 690 м и капацитет  700 човека/час;  Юридическо 
лице по ТЗ 
„ВИТОША 
СКИ“ АД 

1 .Обслужва ски пистите 
по „Стената“ 
2. Достъп от х. „Алеко“

5.1 Долна станция 6074.267.1 93,42 1 масивна - 

6. „Учебна“ Ски център 
„Алеко“ 
Землище 
Бистрица 

Не е отразен дължина 120 м и капацитет 500 човека/час; Ски училища 1. Достъп от х. „Алеко“

7. „Меча поляна“ Ски център 
„Алеко“ 
Землище 
Бистрица 

Не е отразен дължина 100 м и капацитет 400 човека/час. * Достъп от х. „Алеко“ 

8. „Мотен“ Ски център 
„Алеко“ 
Землище 
Бистрица 

Не е отразен * Учебна -ски 
училища 

Достъп от х. „Алеко“ 

9. „Ветровала“  - Бейби
влек

Ски - център 
„Конярника-
Ветровала“ 

Землище 
Бояна 

2095.842  дължина 250 м Юридическо 
лице по ТЗ 
„Мачирски 
спорт“ ЕООД 

1.Обслужва ски писта
„Ветровала“ 
2. Достъп от път Златни
мостове – м. Офелията 

9.1 Долна станция не е отразена 9,14 1 паянтова - 

10. „Ветровала“ Ски - център 
„Конярника-
Ветровала“ 

Землище 
Бояна 

2095.842  дължина 600 м.  Юридическо 
лице по ТЗ 
„ВИТОША 
СКИ“ АД 

1.Обслужва ски писта
„Ветровала“ 
2. Достъп от път Златни
мостове – м. Офелията 
3. Възможност за 
паркиране – по
дължината та пътя и 
срещу х. Офелията 

10.1 Долна станция Не  е отразена кабина 1 метална - 

11. „Офелиите“ Ски - център 
„Конярника-
Ветровала“ 

Землище 

2095.503  дължина 180 м Юридическо 
лице по ТЗ 
„Мачирски 
спорт“ ЕООД 

1.Обслужва ски писта в
м. „Офелията“ 
2. Достъп от път Златни
мостове – м. Офелията 

11.1 Долна станция Не е отразена 12,42 1 - - 
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Бояна 3. Възможност за 
паркиране – по
дължината та пътя и 
срещу х. Офелията 

12. „Офелиите“ Ски - център 
„Конярника-
Ветровала“ 

Землище 
Бояна 

2095.503  дължина 140 м и капацитет  човека/час. Юридическо 
лице по ТЗ 
„Мачирски 
спорт“ ЕООД 

1. Достъп от път Златни
мостове – м. Офелията и 
възможност за паркиране 
– по дължината та пътя и
срещу х. Офелията 

12.1 Долна станция Не е отразена 11,76 1 - - 

13. „Конярника“ Ски - център 
„Конярника-
Ветровала“ 

2095.581 дължина 900 м Юридическо 
лице по ТЗ 
„ВИТОША 
СКИ“ АД 

Не функционира 

ІІІ. ТОВАРНА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ 
14. Железница- ПУСБ –

„Проф. Иван Стайков“
(товарна)

 ПУСБ - НСА 
 землище  на 
с. Железница 

6062.160, 6062.331, 
6062.366, 6062.264, 
6066.268, 
6067.4.,6067.32, 
6067.6 

 Около 3 500 м Публична 
държавна 
собствен-
Национална 
спортна академия 

- 

VІ. ПОРТАТИВНИ СКИ ВЛЕКОВЕ: При  Планинска учебна база „Професор Иван Стайков“ - база НСА , под връх 
”Острица” и хижите ”Планинец”, „Тинтява“ и „Елица“ има  портативни ски-влекове, но за изследвания период функционират 
единствено съоръженията при базата на НСА.  
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1.16.3.3. Пешеходни алеи, туристически пътеки и кътове за отдих 

Туристическите маршрути и пешеходните връзки между отделни обекти на 
територията на 
 ПП „Витоша“ се обезпечават от мрежа за пешеходен достъп, организирана от главни 
радиални пътеки, пресечени от три основни обиколни пътеки, допълнени от множество 
второстепенни такива.  

*Общите дължини и средни наклони за алеи и пътеки  са представени в Таблица
№1.16.3.2.-1: Обща транспортно - комуникационна инфраструктура. 

• Главни радиални пътеки – свързват в качеството им на основни подходи към
парка, под витошките селища с туристическите центрове „Златни мостове - Офелиите - 
Конярника“, „Тинтява“, „Алеко“, „Селимица“ и  Черни връх .по основни направления както 
следва: 

o с. Владая,-  по долината на  р. Владайска -  – м. Златни мостове, денивелация
560м. (изкачване); 

o кв. Княжево – м. Бялата вода – м. Златните  мостове, денивелация 690 м.
(изкачване); 

o кв. Бояна - долината на р. Боянска – към м. Момина скала, денивелация 750 м.
и към х. „Тинтява“ и  п. д. „Бор“, с денивелация 870 м. (изкачване); 

o кв. Драгалевци, по долината на Драгалевска река – м. Бай Кръстьо – х. Алеко, с
денивелация 1050 м. (изкачване); 

*Драгалевци е начален пункт на българския участък на европейския туристически
маршрут Е4 (Витоша – Верила – Рила - Пирин – Славянка); 

o кв. Симеоново, по долината на Стара река – м. Совато – м. Романски- х.
„Алеко“ с денивелация 1020 м. (изкачване); 

o с. Бистрица, по долината на р. Янчовска –финал на писта „Витошко лале“- м.
Романски – х. „Алеко“, с денивелация 910 м. (изкачване); 

o с. Бистрица, по долината на Бистришка река - м. Меча поляна – х. „Алеко“ с
денивелация 910 м. (изкачване); 

o с. Железница, по долината на р. Железнишка – м. Шеовица – х.
„Физкултурник“ (ПУСБ на НСА) с денивелация 880 м. (изкачване); 

o с. Ярлово – през връх Погледец, връх Войчинов рид – връх Сива грамада -.връх
. Купена, към връх Скопарник  и Черни връх, с денивелация 1340 м.(изкачване); 

o с. Чуйпетлово – м. Смильо – м. Кокалови егреци.- .с. Ярлово с денивелация
100м. изкачване и 215 м. (слизане); 

От с. Чуйпетлово през м. Кайо се осъществява включване към маршрут Е4 от южно 
направление – граница на парка- м. Буков преслап – м. Шумнатица –м. Смильо – понижение 
между връх Купена и връх Скопарник, към Черни връх. 

o с. Боснек – м. Живата вода – връх Асланов рид - м. Меча чешма, с включване
към дестинация с. Ярлово – с. Чуйпетлово – център „Селимица“ – център „Златни мостове - 
Офелиите - Конярника“, 

o с. Кладница – х. „Селимица“  - м. Три кладенци с денивелация от 1090 м.
изкачване, в който се включва маршрута от  с. Кладница  през м. „Сопо“ и връх . Гола могила. 

o хижа  „Селимица – х. Острица“
o с. Рударци  - х. „Острица“ с денивелация 756 м. (изкачване);
o с. Мърчаево – Пинко заслон с продължение към х. „Селимица“  и др.

Анализите показват силно развита мрежа от алеи и пътеки по северните и 
североизточните склонове на планината в сравнение с южните дялове на планината. (290 665 
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л. м на територията на Столична община). Пътеките  по северните склонове поемат 
значителна част и от туристическия поток.  

• Обиколни планински пътеки
o Нископланинска обиколна пътека „Р. Владайска – м. Бялата вода-кв. Бояна – р.

Драгалевска- Стара река – р. Янчовска – р. Бистришка – р. Железнишка – м Брезовица“, 
особено привлекателна панорамна част от изток. От запад със своите характеристики се 
приобщава към НОП маршрут с. Кладница – Владайска река (водохващане) – с. Владая с 
денивелация 175 м. изкачване и 300 м. слизане 

Денивелация -500м. изкачване и 200м. слизане; 
o Среднопланинска  обиколна пътека: м. „Златни мостове – х. Момина скала –м.

Бай Кръстьо – Долен Каркъм“ 
Денивелация- 385 м изкачване и 135 м слизане. 
o Високопланинска обиколна пътека  х. „Острица“ - х. „Еделвайс“ – х.-„Кумата“ -

.х. „Боерица“ - п. д. „Бор“ – х. „Алеко“ – х. „Физкултурник“ (ПУСБ на НСА) Тя свързва 
радиалните витошки пътеки в най-високата им част и е на границата между платовидните 
заравнености на главния витошки купол и спускащите се от там стръмни ридове и речни 
долини към витошкото подножие. Предпочитана от планинарите. 

Денивелация - 430 м. изкачване и 270 м слизане; 
Доминират е групата  на  алеи и  пътеки към обектите за подслон и настаняване, 

техническата инфраструктура, към природни забележителности и изгледни места както и към 
обекти, изпълняващи ведомствени функции и задачи.  

На територията на парка са изградени още туристически заслони, места за отдих, 
оборудвани с маси, пейки, огнища, декоративни чешми от дърво и камък и др. дървени 
мостчета, съоръжения за игри  в детските площадки  и др. Предпочитани  от посетителите са 
тези в м. Дендрариума, Златните мостове и Момина скала. 

 В изходните пунктове, както и на по-оживените места са изградени 20 съоръжения с 
информационни табла и карти на подходите и характерни места в парка. 

1.16.3.4. Специализирани маршрути, изградени от ДПП “Витоша“ 

 Специализирани алеи за посетители със специални потребности::
• Алея за хора с  увреждания на опорно – двигателния апарат в местността

„Игликини поляни“. Представлява кръгов маршрут с дължина 285 м , ширина2 метра, 
максимални наклони 5% и завои, представляващи плавни криви. На алеята са монтирани 
специални спортни съоръжения за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Върху 
девет табла е поднесена информация за биологичното разнообразие и културно-
историческото наследство в Парка. Информацията е богато илюстрирана и поднесена и на 
Брайлово писмо. 

• Алея – ботаническа - за незрящи в района на Дендрариума с дължина 610 метра
с представени 26 на брой растителни видове в това число и на Брайлово писмо. 

• Специализирана детска алея в р-на на Дендрариума (Детски информационно-
развлекателен център); 

 Интерпретативни:
• Алея на билките;
• Алея „При изворни торфища“;
• Алея „Сила и живот“;
• Алея на карста;
• Специализирани маршрути за алтернативни и екстремни спортове -

туристически вело маршрути, туристически маршрути за конна езда, зони за скално катерене 
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и др. 
 Съоръжения, обслужващи туризма – заслони, беседки, погледни площадки,

площадки за почивка чешми и др. 
Инженерно-техническа инфраструктура - изводи и заключения 
 Обследването потвърждава неравномерна транспортна достъпност.

Изградената комуникационно – транспортна мрежа от автомобилни пътища, въжени линии и 
пешеходни алеи по северозападните, северните и североизточните склонове на планината 
създава  условия за дисбаланс  по отношение  концентрацията на посетители. В активните 
сезони това води до прекомерно натоварване на тези територии от екологична гледна 
точка.Разсредоточаване на посетителския поток в почивните дни или през активния за ски 
зоните зимен период би се окачествило като положителен подход. 

 През зимата въжените линии са натоварени, но в другите сезони работят
периодично и непълноценно. Въжената линия „Княжево – Копитото“ е спряна от движение, 
поради нейната амортизация. Отпадналите капацитетни възможности за транспортиране на 
пътници не са намерили друго решение. Изследването потвърждава необходимост от 
модернизация на въжените линии иразвитие на алтернативен вътрешно парков транспорт 
в северната част на парка чрез  постигане на баланс между икономическа целесъобразност 
и обществени потребности . 

 Проблемите с обществения транспорт създават условия за прекомерно
натоварване на автомобилното движение от лични транспортни средства, за 
нерегламентирано паркиране извън паркингите и по поляните в ниската част на парка. . 

Възможностите за паркиране се ограничават от неголеми по капацитет места за 
паркиране по протежение на основните пътища, при хотелите, както и в дворните места 
към хижите и почивните бази. С положителен принос ще е изграждането на буферни 
паркинги около подстъпите към парка. 

 Пътната мрежа, разположена по северния склон на планината  е подложена на
силна амортизация поради продължителността на зимния сезон съчетано с интензивна 
експлоатация. Необходимо е и да се потърсят  проектни решения, гарантиращи устойчивост 
на настилката на туристическите алеи с голям наклон и показали индикации за проблемно 
оттичане на повърхностните води. 

 В рамките на определените бюджетни средства на общината, основните
пътища  Драгалевци – хижа Алеко и Бояна – Златни мостове сеподдържат в сравнително 
добро експлоатационно състояние. По линия на текущи ремонти останалите пътни 
настилки се поддържат в експлоатационно състояние, осигуряващо проходимост. 

 Пътните отклонения към хижи и почивни бази, които се ползват сезонно са в
лошо експлоатационно състояние или изцяло компрометирани поради липсата  на 
регламент и в резултат на негативното въздействие от метеорологичните условия. 

Направените констатации налагат детайлно изследване на възможните подходи и 
създаване на цялостно обвързана и координирана система на транспортна 
инфраструктура с интегриран модел за нейното функциониране и управление, чрез 
ангажиране на заинтересованите страни в процеса, в това число и субектите, 
извършващи транспортни услуги. Постигане на подобрено обслужване на посетителите, 
въвеждане на екологични транспортни средства, ефективна и устойчива координация с 
графиците и възможностите за мобилност  на обществения транспорт, създаване на 
възможности за пренасочване на посетителския поток в периодите на 
натоварване.Облекчаване на автомобилния поток от лични превозни средства чрез 
създаване на буферни паркинги и  оптимално използване на съществуващите такива. 
Подобряване на дейностите по поддръжка, в т.ч.оптимизиране на инвестиционните 
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процеси и ефективно планиране и използване на ресурсите. Реконструкция  и обновяване на 
съоръженията; 

 Положително въздействие имат специализираните маршрути.Те са обект на
голям интерес и се ползват интензивно. 

 Разпръснатостта на обектите и отдалечеността им един от друг са пречка за
изграждане на централна канализация. 

 Намаленото ползване и не функциониращите обекти блокират работата на
пречиствателните съоръжения 

 Сериозен е проблемът с пречистването на отпадните води за селата,
попадащи в зоните за санитарна охрана на водоизточниците и най-вече за Кладница, 
Боснек, Чуйпетлово, които са във водосборния басейн на язовир „Студена“.  

Направените констатации налагат, детайлно обследване на състоянието и 
експлоатационната годност на съществуващата частична канализационна мрежа, 
там където тя съществува. В условията на устойчиви прогнози  и мотивирана 
детайлна  оценка на възможностите.  – комплексно проектиране и изработване на 
инвестиционен проект обхващащ въпросите свързани с реконструкция на 
съществуващите, изграждане на съвременни съоръжения за пречистване  в едно с 
довеждащата канализация, или организиране на пречистването на отпадните води чрез 
локални ПСОВ (с определяне на подходящите технологични характеристики  съобразно 
генерираните количества и тяхната интензивност). Обединяване на възможностите 
за инвестиране на  страните, участващи в процеса както и включване на 
алтернативни източници. 

 Наличието на контактни зони създава неблагоприятна среда по отношение
на устройствената им подчиненост, статут и развитие, генерира проблеми с отвеждане 
отпадните води, уличната мрежа и противоречи на основните цели на защитената 
територия  

 Територията на ПП “Витоша“ е благоприятна среда за инвестиционни
инициативи, насочени към развитие на енергийната ефективност и на 
телекомуникационните услуги като  прилагане на модерни технологии за производство от 
възобновяеми източници на енергия за електроснабдяване, отопление и захранване с вода 
за битови нужди,  осигуряване на високоскоростен достъп за пренос на данни през 
мрежите на мобилните оператори и .безжичен достъп до интернет; 

Посочените инвестиционни инициативи отговарят на политиките от национално 
ниво за икономия на ресурси от една страна, а от друга са инструмент за повишаване 
привлекателността и постигане на удовлетворяващи финансови резултати чрез 
подобряване качеството на услугите, минимизиране на експлоатационните разходи 
и създаване на условия за добра комуникация и споделяне. 

1.16.3.5. Застроени площи  на сгради 

Строителството на територията на ПП “Витоша“ е съсредоточено основно по 
протежение на вътрешно парковата транспортна инфраструктура – продължение на улична 
мрежа от Бояна, Драгалевци, селата Владая и Кладница.  

Обединени от общи елементи на урбанизация, са се формирали рекреационно – 
туристически локации – центрове, в районите на Алеко, Златните мостове, Тинтява, 
Селимица и бившите кариери над Владая.  Тези зони заемат  важно място в качеството си на 
елементи на парковата територия, тъй като  са обект на концентрация на посетителския поток. 

В съответствие с функциите , които строежите изпълняват, се очертават средните 
основни групи:  

 Сгради  с рекреационно – туристическа насоченост:
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• Туристически хижи, хотели и ведомствени почивни бази -. Към момента на
територията на парка се намират 70 обекта (с една или повече сгради) притежаващи 
леглови фонд и площи, организирани за приготвяне на храна 

• Заведения за обществено хранене (извън местата за настаняване и подслон) – 15
обекта, в това число и чайни със сезонен характер.; 

• Туристически заслони;
 Сграден фонд, свързан със спорта – сградите на ски училищата, ски гардероби,

със спомагателни функции при ски пистите; 
 Сграден фонд, с функции в областта на сигурността, комуникациите,

наблюдения и научни изследвания, здравеопазването, предоставен за управление  на 
централни ведомства и подчинените им структури - Министерство на отбраната, 
Министерство на транспорта и съобщенията, БАН, Министерство на вътрешните работи. Към 
групата бихме могли да причислим също общинската Многопрофилна болница за активно 
лечение – Драгалевци, както и сградите на БЧК за изпълнение на функциите на Планинска 
спасителна служба. 

 Обекти на транспорта
 Строежи от технологично естество – пречиствателни станции, каптажи,

помпени станции, трафопостове, гаражи, бази за поддръжка на пътищата, кошари и други 
постройки от второстепенен характер с обслужващо предназначение; 

 Сграден фонд с жилищно предназначение – в граничните зони на природния
парк. 

Основно въздействие върху целите и задачите на План‘2 оказва  състоянието и 
характеристиките на строежите с рекреационно - туристическо предназначение, които без 
заслоните имат застроена площ 35 000 кв. м.(със закръгление) и капацитет  от около 
4 000 легла* (числото е формирано на база информация при категоризацията на обектите, 
за които е проведена такава процедура, от проучване на място и от информация, 
предоставена от Дирекция ПП „Витоша“, предвиждайки още обектите в строеж и 
минимално необходим леглови фонд за обслужващите екипи). Реалното състояние обаче е 
следното: От посочените 70 обекта  - 29 трайно не функционират, а  14 обекта не 
предоставят услуги на външни посетители. Останалите 27 на брой обекти с общ капацитет 
от около 1000 легла, предлагат услуги целогодишно, но реално работят с посетители за 
краткотрайно пребиваване в празничните и почивните дни, с някои изключения през 
зимния сезон в базите около ски пистите.  

От гледна точка на  въпросите свързани със капацитета, техническото 
съответствие, качеството на обитаване, естетическите  обемно - пространствени решения 
се очертават две основни групи: 

• на туристическите хижи, реализирани в първата половина на миналия Век –
малки по капацитет, с преобладаваща ниска етажност - един  до два етажа, изградени от 
естествени материали – камък и дърво, без излишества в обемите, с двускатни покриви с 
ламаринено покритие. Собственост на БТС и на Столична община; Отчита се тенденция за 
реновиране - изграждат се вътрешни санитарни възли, подменя се дограма дъсчени 
обшивки и др. 

• на ведомствените почивни бази – реализирани през втората половина на
миналия век.- със застроена площ и етажност гарантиращи голям капацитет. Към 
настоящия момент преобладаващата част от същите е собственост на юридически лица по 
Търговския закон, значителна част от които, не осъществяват дейност в тези обекти. Това 
е основната причина за честа смяна на техните собственици и наематели.  Физическото 
състояние на същите, с малки изключения, е лошо. Не се поддържат, не всички се 
охраняват, не се почистват околните пространства, с което са подложени на разрушителни 
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въздействия. 
В границите на Парка  реализираното  строителство  е със застроена площ над  80 000 

к. м. , което представлява 0, 03 % от неговата територия. 

 ЦЕНТЪР „Алеко”
Намира се на 1800 м надморска височина, с шосеен достъп от квартал Драгалевци. 
Пътнически въжени линии, изградени за обслужване на посетители – 

шестместнакабинкова въжена линия „Симеоново - хижа „Алеко”, двуседалкова въжена 
линия „Драгалевци – бай Кръстьо“  и  двуседалкова въжена линия „Бай Кръстьо - Голи 
връх“ 

Терени за паркиране на лични транспортни превозни средства - при начална 
станция на лифта „Симеоново - хижа „Алеко”, Драгалевски манастир, срещу долна 
станция на Романски лифт, при ски-писта  „Лалето“ – долу, срещу хотел Морени, при 
горна станция на лифта „Симеоново - хижа „Алеко”. Ограничени възможности за 
паркиране има в прилежащите дворища на хижите, почивните бази  и заведенията за 
обществено хранене, в това число при хижа „Алеко“, също и неголеми разширения на 
пътя , част от които биха могли да се използват за контролирано по отношение на 
капацитета паркиране . 

Притежава следните функции: 
• База за туризъм и изходен пункт към  "Черни връх", "Резньовете",

"Скопарник", "Лъвчето" и "Комините", резерватите, местността "Меча поляна", 
"Каменната река", "Голямата грамада", реките Драгалевска, Стара, Янчовска и др.  

• Ски –център,структуриран като такъв на базата на изградената спортна и
обслужваща инфраструктура, а именно писти, в т.ч и за нощно каране, въжен транспорт, 
ски влекове, ски гардероби, ски училища, заведения за обществено хранене, обекти за 
подслон и настаняване.  

• База за отдих - По направление на център „Алеко” и в неговия обхват се
намират построените в предходни периоди хижи „Алеко“, „Сълзица“, „Здравец“, „Преспа“ 
хотелите  „Простор“, „Морени“, „Аглика“, „Еден“, „Хюндай“, „Ведра“, гостоприемница 
„Мотен“, спортна база на „Александър логистик“ ЛТД, и други, формиращи значителен 
капацитет. 

• На територията се намира и обновената база на Планинската спасителна
служба. 

• Във високата част се намират държавни обекти  предназначени  за
изпълнение на функциите на съответните ведомства – ползватели. 

• В ниската част се намират Природозащитен информационен център,
Воденичарски механи, Бирария „Ривърсайт“, Общинска болница за възстановяване, 
Драгалевски манастир,  долна лифтова станция Бай Кръстьо – Голи връх, център 
„Софинвест“, хотел „Монтана“, хотел „Свети Георги“ и други по-малки обекти и строежи.  

Характерни признаци и особености: 
Удачно  ситуиран на пътя на посетителите, Природозащитен информационен 

център - в непосредствената близост до територии за постоянно обитаване, с 
безпроблемен транспортен и пешеходен достъп. 

Център „Алеко“ е привлекателен за посетителския поток целогодишно. Това 
обстоятелство, както и  граничното  му местоположение спрямо двата резервата, 
определят територията му като особено чувствителна от гледна точка на негативно 
въздействие върху околната среда в активните за пребиваване дни.  

Функцията  за по-дълготрайна почивка и възстановяване във ведомствените 
бази от предишни периоди е с тенденция за  отмиране. Към настоящия момент  се 
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констатира дисбаланс между капацитет и потребление, което е  и основната причина за 
липса на мотивация за инвестиране в минимизиране и рехабилитиранена легловата база, 
както и въвеждане на допълнителни услуги и функции, повишаващи търсенето, 
респективно финансовите резултати.  

Общото физическото състояние на сградния фонд и на техническата 
инфраструктурата в центъра, с изключение на няколко обекта – гостоприемница „Мотен“, 
хижа „Алеко“, Базата на ПСС, спортна база на „Александър логистик“, хижите „Сълзица“ 
и „Здравец“,  не е добро. Голяма част от тях не функционират, а други – единствено в 
почивните и празнични дни. 

Обществения транспорт работи нерегулярно, което е една от причините за 
обезлюдяване през делничните дни и неактивните сезони, както и за претоварване на 
територията през останалото време. 

 ЦЕНТЪР "Златни мостове – Офелиите - Конярника"
Заема територия  със  средна  надморска височина в  района на Офелиите 1 400 м. 
Транспортен достъп  от квартал Бояна. Кабинковият лифт, осигуряващ достъп от 

квартал Княжево не функционира. Отклонението от местност „Златни мостове“ не се 
обслужва от обществентранспорт. 

Терени, подходящи за паркиране:При хотел„Копитото“, мотел„Тихия Кът“, 
хотел - ресторант „Златни мостове“, спирката на Център за градска мобилност „Златните 
мостове“, срещу бистро „Офелиите“ Ограничени възможности за паркиране има в 
прилежащите дворища на хижите и почивните бази  с транспортен достъп, също и 
неголеми разширения на пътя, част от които биха могли да се използват за контролирано 
по отношение на капацитета паркиране. Проблемно е паркирането през зимата при ски 
пистите в местностите Ветровала и Офелиите. 

Подобно на „Алеко“,центърът притежава  качества и е подходящ както за 
туристическа дейност и  краткотрайни посещения, така и за по-дълготрайна почивка. С 
инсталираните 4 ски влека в местностите „Ветровала“ и  „Офелиите“, той е привлекателен 
за практикуващите  зимните спортове, особено за деца и начинаещи. На този етап не 
функционира съоръжението на „Конярника“. 

На територията му са разположени хижите: "Белите брези", "Планинарска песен", 
"Борова гора", "Боерица", "Кумата", "Еделвайс", "Панчо Томов", "Малинка"; „Звездица“ 
„Офелиите“  и „Кукер“;  почивна база „Рудничар“, почивни и творчески бази и хижи  на 
следните ведомства:  Съюз на българските композитори,  БРТ, Народен театър “Иван 
Вазов“, ВПД „Витоша“ на Министерство на отбраната, Горски дом „Ветровала“, Столична 
община, Учебен център "Трендафила", Съюз на  юристите,  Филхармонията, Българска 
академия на науките. 

В по-ниската  Княжевска и Боянска част, в т.ч. част от землището на Владая се 
намират хотел „Копитото“, Телевизионна кула, горна станция на кабинкова въжена линия 
„Княжево – Копитото“, мотел „Тихият кът“,  Музей на мечката, Музей на совата, Музей 
на водното конче  в м. „Дендрариума“, хижа „Иглика“, хижа „Планинец“, бази за 
възстановяване „Минстрой“, „Металург“; терените със специално предназначение, база за 
поддръжка на пътищата и други. 

Физическо състояние  - в широк спектър, от изцяло реновирани като „Рудничар“ и 
базата на юристите, през добре поддържани, до не функциониращи  с недовършено от 
години строителство. Съществува забележима тенденция за реновиране и оживяване на 
зоната. 

Характерните  признаци и особеностиса идентични с тези на център „Алеко“ 
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 ЦЕНТЪР "Тинтява"
Заема територия със средна надморска височина  1600 м. 
Транспортен достъп от квартал Бояна, през м. „Златните мостове. Отклонението 

от местност Златни мостове не се обслужва от обществен транспорт. Лошо състояние на 
отсечката от пътя „Момина скала-хижа Бор“ 

Терени за паркиране:Ограничени възможности има в прилежащите дворища на 
хотелите „Елица“ и  „Родина“, хижите “Тинтява“,  „Бор“ и „Средец“, и ресторант „Момина 
скала“. 

На този етап, центъра има само качеството на  разпределител - към върховете 
"Камен дел" и "Ушите","Боянски водопад", "Каменната река" в м."Кикиш", Владайска река 
и др. Обектите за настаняване, формиращи центъра, с изключение на туристическите хижи 
„Тинтява” и „Момина скала”, са  бивши ведомствени бази и хижи -  „Бор”, „Средец”,  
„Родина”;„Есперанто”, "Камен дел 

С изключение на хижа „Момина скала“ и едноименното заведение за обществено 
хранене и стартиралотообновяване на хижа „Тинтява“, обектите не функционират, а някои 
са в лошо физическо състояние и. Други като хижа „Бор“ и „Средец“са напълно 
изоставени. 

Характерни признаци и особености:.Преоразмерена за настоящите условия 
материална база. Подходяща е и за по-дълготраен отдих. Чрез съответстваща 
рехабилитация базата  може да получи нов живот със специфична насоченост към 
ползването – зелени училища и други образователни програми, изложби на открито, 
тим- билдинги, туристически и други видове мероприятия. 

 ЦЕНТЪР „Владая-Мърчаево”
Територията е на неголяма надморска височина. Формиран е около изградената 

инфраструктура за изоставените каменни кариери над село Владая и намиращите се по 
долината на Бистрата река  обекти за отдих.  

Достъпът до този център се осъществява по павиран път от с. Владая в много 
добро състояние, или по пешеходни алеи от с. Мърчаево. Не се обслужва от обществен 
транспорт. 

В предходния период центърът е обхващал бившия профилакториум 
"Кремиковци", почивен дом "Водпроект", творчески дом на Института по кибернетика 
към БАН, детски лагер, база за краткотраен отдих на ДСО "Мрамор-Гранит", столова и 
склад на Каменни кариери, трафопостове и други обекти на техническата и 
производствената инфраструктура от времето на функциониране на каменните кариери 
"Плочите", "1-ви май и други. Всички те, с изключение на бившия профилакториум 
„Кремиковци“ – сега собственост на юридическо лице, базата на БАН и частично – 
трафопост,  са изоставени, разрушени или в аварийно състояние.  

Характерни признаци и особености: Независимо, че Владая е един от важните 
изходни пунктове за достъп до планината, предвид отпадането на основни 
устройствени елементи, центърът е с отмиращи функции. Целесъобразно е с подробно 
устройствено решение да се изследват възможностите за овладяване на деградиращите 
процеси и разумно използване на съществуващата инфраструктура. Мотивите за това са 
следните: 

Територията е обект на интерес от страна на практикуващите екстремни спортове. 
Подходящи места за боудър катерене има при кариерите над с. Мърчаево, където е и 
маркирана зона за този тип катерене.Предвид инфраструктурната обезпеченост от пътна 
връзка в много добро състояние, водоснабден и електроснабден, центърът притежава 
ресурс за развитие в областта на визираните спортове.  
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 ЦЕНТЪР "Селимица"
Местоположение:Единственият център от юг, намиращ се на 1300 м. надморска 

височина. 
Транспортен достъп: от град Перник през село Кладница. 
Терени за паркиране: Възможностите за паркиране не са големи. Малък паркинг е 

организиран край хижа „Селимица“, Базата на „Трансстрой“ АД, неголямо уширение на 
пътя недалеч от Кладнешки манастир. 

Изходен пункт към високите части на планината  през хижите „Острица“ и 
„Рудничар“ към център „Златни мостове - Офелиите –Конярника“. Има добър потенциал 
за развитие както на традиционен туризъм, така и за краткотраен  или по-продължителен 
отдих. Признак за същото са реализираните инвестиции в зоната за изграждане на хотел 
„Палавра,“, вила „Кантона“ и намиращите се в близост до нея сгради на „Трансстрой“ АД . 
Центърът обхваща още хижа „Селимица”, частните строежи в прилежащата и територия, 
Кладнешки манастир, детски лагер в м. „Танчовица“. 

В южна посока, с изходен пункт село Кладница и дублираща пътна връзка от 
Драгичево и Рударци в зоната попада Ловен дом „Студена“. 

Характерни признаци и особености: състоянието и техническите 
характеристики на пътя не са добри. Пътната връзка  се нуждае от реконструкция. 

Центърът е водоснабден и електрифициран, намира се на незначително 
разстояние от населеното място.  

Обстоятелство с ограничителен характер относно неговото развитие и изграждане  
е това, че територията попада в трета зона на санитарна защита около повърхностен 
водоизточник -  язовир „Студена“. 

 Южната част на парка, поопадаща в част от землищата на селата
Ковачевци, Ярлово, частично Боснек и Чуйпетлово е слабо застроена. На тези територии 
попадат ханче Ярема, бивш военен район – изоставен, останки от махали , като Ваташка, 
Шаркова, Завой махала, стопански сгради.  

Наличието на древни останки от отминали времена и епохи, културно-
историческото наследство и не на последно място природните дадености обуславят 
наличието на ресурс за развитие, насочено към материалното и нематериално културно 
наследство. 

 Сгради с технологично и обслужващо предназначение –лифтови станции,
сгради на горските стопанства,  базите за поддръжка на пътищата, трафопостове, 
Каменното здание, пречиствателна станция за питейни води – Рударци, пречиствателни 
станции за отпадни води, пазачниците, обслужващи  водохващанията от юг, водохващания 
и каптажи и други линейни и точкови обекти на техническата инфраструктура от 
регионално и локално значение. 

Забележка: Наименованието „Туристически център“ в качеството му на 
рекреационно-туристическа локация, е възприето с цел осъществяване на приемственост 
с План‘1 при извършване на съответните проучвания, сравнения и актуализация на базата 
от данни за обектите, реализирани на територията на ПП “Витоша“ 

 Информационни, Посетителски и Интерпретационни центрове и пунктове
• Национален парков информационен център, изграден в град София;
• Природозащитен информационен център „Витоша“- с достъп от кв.

Драгалевци;. 
• Туристически информационен  център в село Боснек( ТИЦ Боснек);
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• Информационен кът в м. Ветровала
• Детски еко стационар „ Белите Брези“ ,
• Музей на мечката,
• Музей на совата,
• Музей на водното конче – с достъп от кв. Бояна.
и още 
• Туристически информационен център на Столична община;
• Туристически информационен център в град  Самоков;
• Туристически информационен център на БТС в град София,

 Места и сгради за оказване на първа  помощ
На Витоша функционира отряд на ПСС при БЧК, който е дислоциран в Център 

„Алеко“, разполагащ с реновирана в последните години база, който осигурява  денонощно 
дежурство и медицинска помощ. Комуникацията „от“ и „към“ базата се осъществява  чрез 
радиотелефонна връзка. В активния зимен сезон се откриват пунктове и дежурства с 
местонахождения в рисковите територии -край хижа „Тинтява“ , Ветровала – Офелиите, 
Черни връх и др. 
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Приложение № 1.16.3.5.-1: Списък на за капацитетните възможности на обектите с рекреационно-туристическа насоченост 

НАПРАВЛЕНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ОБЕКТА 

ЗАСТ-
РОЕНА 
ПЛОЩ 
/м. кв/ 

ОБОСОБЕНА ЧАСТ ЗА 
ХРАНЕНЕ 

/вид/ 

ФУНК-
ЦИОНИРА 

ТУРИС-
ТИЧЕСКИ 
УСЛУГИ 

за посетители 

КАПАЦИТЕТ 

ЛЕГЛА 
/бр./ 

ХРА-
НЕНЕ 
/места/ 

Туристически хижи, собственост на БТС 
 „АЛЕКО“ 1. Хижа „Алеко“ 857,3 ресторант и чайна целогодишно предоставя 100 150 

„ЗЛАТНИ 
МОСТОВЕ- 

ВЕТРОВАЛА- 
КОНЯРНИКА“ 

2. Хижа „Белите брези“ 234,88 ресторант целогодишно предоставя 54 60 
3. „Горски дом“ 250,02 туристическа столова, лафка не функционира - 50 * 
4 Хижа „Кумата“ 209,41 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 32 30(60) 
5 Хижа „Борова гора“ 111,35 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 24 20 
6 Хижа „Планинарска песен“ 134,360 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 28 30(50) 
7 Хижа “Еделвайс“ 120,55 туристическа столова, бюфет целогодишно предоставя 15 40 
8 Хижа  „Планинец“ 421,17  ресторант, турист. столова целогодишно предоставя 62 70 
9 Хижа „Фонфон“ 375,23 * опожарена * * * 

„ТИНТЯВА“ 
10 Хижа „Тинтява“ 359,06 ресторант целогодишно предоставя 78 80 
11 Хижа „Момина скала“ 153,58 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 35 35(60) 
12 Хижа „Камен дел“ 124,37 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 35 35(60) 

Хижи, почивни и творчески домове - собственост държавна, общинска, физически и юридически лица 

„АЛЕКО“ 
13 Хижа „Погледец“ 92,90 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 20 30 
14 Хижа „Преспа“ 121,50  туристическа столова целогодишно предоставя 23 23 
15 Хижа „Сълзица“ 537,3 хранителен тракт целогодишно не предоставя 35 35 
16 Хижа „Здравец“ 226,2 хранителен тракт целогодишно не предоставя 16 * 
17 Хижа „Брезовица“ 116,41 хранителен тракт не функционира  - * * 
18 Хижа Северина 209,86 хранителен тракт не функционира - * * 
19 Хижа „Витоша“ 

(бивш ПД „Академик“) 
525,83 хранителен тракт не функционира - 30 30 

20 ПБ „АЛФА МЕДИА ГРУП“ 236,03 хранителен тракт- целогодишно не предоставя 10 10 
21 Финална къща 270,47 бистро не функционира - 22 40 
22 ПУСБ „проф. И. Стайков“ 1115,97 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 150 150 
23 ПД „Шумака“ 157,50 хранителен тракт- * не предоставя 23 50 
24 Хижа „Острица“ 122,02 хранителен тракт- целогодишно не предоставя 12 30 
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НАПРАВЛЕНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ОБЕКТА 

ЗАСТ-
РОЕНА 
ПЛОЩ 
/м. кв/ 

ОБОСОБЕНА ЧАСТ ЗА 
ХРАНЕНЕ 

/вид/ 

ФУНК-
ЦИОНИРА 

ТУРИС-
ТИЧЕСКИ 
УСЛУГИ 

за посетители 

КАПАЦИТЕТ 

ЛЕГЛА 
/бр./ 

ХРА-
НЕНЕ 
/места/ 

„ЗЛАТНИ 
МОСТОВЕ- 

ВЕТРОВАЛА- 
КОНЯРНИКА“ 

25 Хижа „Рудничар“ 731,41 - не функционира - * * 
26 Хижа „Звездица“ 752,95 ресторант, лафка целогодишно предоставя 60 65 
27 Хижа „Боерица“ 171,0 туристическа столова не функционира - 40 40 
28 Хижа „Рай“ 196,97 хранителен тракт- не функционира - 40 40 
29 Хижа „Малина“ 116,93 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 16 16 
30 Хижа „Панчо Томов“ 33,46  * не функционира - 12 20 
31 Хижа“ Кукер“ 121,17 ресторант целогодишно предоставя 20 20(40) 
32 Хижа „Септември“ 213,90 туристическа столова не функционира - 30 35(60) 
33 Хижа “Есперанто“ 70,19 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 10 10 
34 ПД “Иглика“ 832,05 хранителен тракт- не функционира - 120 140 
35 ПД  „Минстрой“ 192,47 хранителен тракт- не функционира - 15 15 
36 ПД „Металург“ -. 587,00 хранителен тракт- не функционира - 62 60 
37 ПД „Юристи“ 251,65 кухня и столова целогодишно не предоставя 24 24 
38 ВПД „Витоша“ 1696,6 ресторант, кафе-бар; не функционира - 600 600 
39 ТД– БАН  179,76 кухня и столова целогодишно не предоставя 26 26 
40 ТД  „Композитори“ 186,39 туристическа столова, лафка не функционира - 17 17 
41 ТД на  БНР  215,72 туристическа столова, лафка не функционира - 23 23 
42 ТД  „Артистите“ 171,97 туристическа столова, лафка не функционира - 30 30 
43 УЦ „Трендафила“ 450,04 бистро и кафе-бар; целогодишно не предоставя 60 Бистро- 40 

К.бар-44 
44 ТД „Софийска 

филхармония“ 
139,9 туристическа столова, лафка целогодишно предоставя 12 40 

45 ТД на СО -Вила на кмета 75,00 хранителен тракт- целогодишно не предоставя 4 * 
46 Горски дом „Офелиите“ 115,38 туристическа столова, не функционира - * * 
47 Горски дом „Ветровала“ 632,94 хранителен тракт- целогодишно не предоставя 40 56 

„ТИНТЯВА“ 
48 Хижа „Бор“ хранителен тракт- не функционира - 70 75 
49 Хижа „Средец 1020,30 хранителен тракт- не функционира - 70 92 
50 ПД „Родина“ 527,42 хранителен тракт- не функционира - 80 85 

„ВЛАДАЯ-
МЪРЧАЕВО“ 

51 Профилакториум БАН 56,93 туристическа столова целогодишно не предоставя 8 * 
52 Почивна база 

„Кремиковци“ 
 269,36 * не функционира - 30 * 
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НАПРАВЛЕНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ОБЕКТА 

ЗАСТ-
РОЕНА 
ПЛОЩ 
/м. кв/ 

ОБОСОБЕНА ЧАСТ ЗА 
ХРАНЕНЕ 

/вид/ 

ФУНК-
ЦИОНИРА 

ТУРИС-
ТИЧЕСКИ 
УСЛУГИ 

за посетители 

КАПАЦИТЕТ 

ЛЕГЛА 
/бр./ 

ХРА-
НЕНЕ 
/места/ 

„СЕЛИМИЦА“ 
53  Хижа „Селимица 130,00 ресторант, турист. кухня целогодишно предоставя 20 30 
54 ПД „Селимица“ 

(Транс строй) 
1360,00 ресторант, кафе-бар; не функционира - 130 150 

55 Ловен дом „Витошко “ 1164,00 хранителен тракт, кафе-бар; целогодишно предоставя 20 60 
Хотели, мотели 

„АЛЕКО“ 
56 Хотел „Хюндай“ 813,80 ресторант не функционира - 65 120 
57 Хотел „Аглика 729,57 ресторант не функционира - 42 50 
58 Хотел „Морени“ 688,48 ресторант не функционира - 60 90 
59 Хотел „Простор“ 2 818,01 ресторант не функционира - 206 220 
60 Хотел „Еден“ 501,66 ресторант не функционира - 40 50 
61 Хотел „Ведра 334,83 хранителен тракт сезонно не предоставя 50 50 
62 Гостоприемница „Мотен“ 122,8 ресторант целогодишно предоставя 12 50 
63 Семеен хот.„Св. Георги“ 460,83 ресторант целогодишно предоставя 30 40 
64 Хотел „Монтана“ 1199,87 хранителен тракт не функционира - 50 50 
65 Хотел Алеко - Разрешение за строеж В строеж - 240 * 

„ЗЛАТНИ 
МОСТОВЕ- 

ВЕТРОВАЛА- 
КОНЯРНИКА“ 

66 Хотелски комплекс 
„Копитото 

2 016,49 ресторант целогодишно не предоставя 94 150 

67 Хотел - ресторант 
„Златни мостове“ 

599,01 ресторант не функционира - * * 

68 Хотел Елица 1 192,23 ресторант не функционира - 90 90 
 69 Хотел Боерица 269,27 ресторант, барбекю; целогодишно предоставя 41 40 
70. Мотел  „Тихият кът“

Сгради за настаняване
723,39 ресторант целогодишно предоставя 65 190 

ОБЩО: 3628 4136 
Самостоятелни заведения за обществено хранене 

„ЗЛАТНИ 
МОСТОВЕ- 

ВЕТРОВАЛА- 
КОНЯРНИКА“ 

1. Бирария „Елените“ 118,34  - не функционира * - 60 
2. Грил – бар Витоша“ 138,311 - целогодишно предоставя - 50 
3. Павилион за хран. стоки 21,5 * не функционира * * * 
4. Чайна – ВЕТРОВАЛА 18,30 - сезонно предоставя - * 
5. Чайна „Конярника“ 344,22 Изоставена; не функционира * 
6. Бистро „Офелиите“ 156,01 - целогодишно предоставя - 30 
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НАПРАВЛЕНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ОБЕКТА 

ЗАСТ-
РОЕНА 
ПЛОЩ 
/м. кв/ 

ОБОСОБЕНА ЧАСТ ЗА 
ХРАНЕНЕ 

/вид/ 

ФУНК-
ЦИОНИРА 

ТУРИС-
ТИЧЕСКИ 
УСЛУГИ 

за посетители 

КАПАЦИТЕТ 

ЛЕГЛА 
/бр./ 

ХРА-
НЕНЕ 
/места/ 

7. Р-т  „Момина скала“- 343,36 Кафе-сладкарница, рестор. целогодишно предоставя * 130 +50

„АЛЕКО“ 

8. Бирария
„Ривърсайт бюери“

532,03 - целогодишно предоставя * 200 

9. Ресторант „Воденицата“ 543,06 - целогодишно предоставя * 180 
10. Бистро „Бай Кръстю“ 100,33. - целогодишно предоставя * 40 
11. Горски дом „Алеко“ 138,97 ресторант не функционира * * 40 
12. Чайна „Стената“ 49,09 - целогодишно * * - 
13. Чайна до х. Алеко 33,69 - сезонно * * - 
14. Алпийски бар

(Долно лале)
Около 100 - сезонно * * - 

15. Бира-скара „Далас“ 53,37 - сезонно * * - 
16. Чайна „Романски“ 120,45 - целогодишно * * - 

ОБЩО 780 
Забележки: 

1. Трайно не функциониращи обекти
• ПД „Водпроект“ – изоставен, в аварийно състояние;
• Бивш ученически лагер в р-на на хижа „Селимица“;
• Бивш ученически лагер в м. „Танчовица“ – с проблеми по собствеността;
• ски комплекс „Палавра“ – спрян от строителство  със Заповед на РДНСК;
• Хижа „Фонфон“ – опожарена;
• Хотел „Щастливеца“ с Разрешение за строеж и Протокол за откриване е на строителна площадка.

2. Хижа „Рудничар“ след преустройство – за продажба на обособени части;
3. Трайно отпаднали от  капацитета на обектите с рекреационно – туристическа насоченост , детски лагер над с. Владая и бивша

база за краткотраен отдих на ДСО „Мрамор и гранит“;
4. Обектите ползвани от спортни клубове  -  базата на спортен клуб „ALEXANDER LOGISTICS“, няма типичното рекреационно –

туристическо предназначение, но  притежава определен потенциал.
5. На границата на  парковата територия  функционира крайпътен комплекс „Ханче Ярема“
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Приложение №1.16.3.5.-2: Обекти за подслон и обслужващата ги инфраструктура 

№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

1.  ХИЖА „АЛЕКО“ 857,0  2 1430 

- път „Драгалевци- 
Алеко“ за   -
 обществен транспорт 
–автобусна. линия
№63; 
- ПВЛ „Симеоново- 
Алеко“; 
- ПВЛ  
„Драгалевци-Голи 

връх“ 
- паркинг до 5-та ЛС; 

 централно - 
включена към 
електро 
преносна  мрежа; 
резервно–
дизелов 
електрогенерато
р; 

локален–
от 
каптиран 
водоизточ
ник в 
района; 

- групова 
канализация, за 
отвеждане на 
отпадни води от 
обекти в района към 
ПСОВ , която е 
компрометирана и  
не функционира. 

-локално 
парно 
отопление; 

- стационарен 
телефон; 
-
 радиотелефо
н; 
- мобилна 
връзка –gsm 
оператор; 
- сателитна 
телевизия; 
- wi-fi 
интернет; 
- web камера 
в реално 
време 

- ресторант 
- туристическа 
столова 
- чайна 
- ски и сноуборд 
училище 
- ски гардероб 
- ски сервиз 

2. 

ХИЖА 
„ПОГЛЕДЕЦ“ 
М. Катунище 92,90 180,0 - пешеходен достъп 

 централно - ел. 
мрежа; 
резервно–
дизелов 
електрогенерато
р; 

- локално 
захранване
; 

- септична яма. 

- печки на 
твърдо 
гориво 
-  електро 
уреди 

- мобилна 
връзка –GSM 
оператор 

- туристическа 
столова; 

3. ХИЖА „ПРЕСПА“ 121,50 210,0 - пешеходен достъп; 

 централно - ел. 
мрежа; 
резервно–
дизелов 
електрогенерато
р; 

- локално - септична яма. * 

- стационарен 
телефон 
- обилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия; 

- не предоставя 
услуги 

4. ХИЖА 
„СЪЛЗИЦА“ 537,3 * 

- път „Драгалевци- 
Алеко“  
- паркинг пред 
сградата. 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

локално – 
от 
каптиран 
водоизточ

- септична яма; - локално 
парно 

- стационарен 
телефон 
- мобилна 
връзка 

- не предоставя 
услуги 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

резервно–
дизелов 
електрогенерато
р 

ник ; - сателитна 
телевизия; 

5. ХИЖА „ЗДРАВЕЦ“ 226,2 340,0 

- път „Драгалевци- 
Алеко“ 
- паркинг – 
ограничена 
възможност; 

- централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 
резервно–да 

-локално – 
от 
каптиран 
водоизточ
ник ; 

-септична яма - локално 
парно 

- стационарен 
телефон 
- обилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия; 

- не предоставя 
услуги 

6. 
ХИЖА 
„БРЕЗОВИЦА 
(горски дом) 

116,41 280,0 

- път „Драгалевци- 
Алеко“ 
- паркинг – 
ограничена 
възможност в алеята 
и двора; 

- централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

-
 водоснабд
ена; 

 - в ПСОВ 
„Брезовица“ 

- печки на 
твърдо 
гориво 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- не предоставя 
услуги 

7. ХИЖА 
„СЕВЕРИНА“ 209,86 * 

* път „Драгалевци-
Алеко“ * 

-
 водоснабд
ена; 

 * * 
НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

* 

8. 

ХИЖА 
„ВИТОША“ 
(бивш почивен дом 
„Академик“) 

525,83 * 

- път „Драгалевци- 
Алеко“  
- паркинг в двора на 
сградата. 

- централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

-
водоснабд
ена 

- септична яма; * 
НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

* 

9. 
 ХИЖА  
„БЕЛИТЕ БРЕЗИ“ 
м. „Белите брези“ 

 234,88 702,0 
-  път „Бояна – Златни 
мостове“, 
- неголям паркинг; 

 - централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

-
водоснабд
ена 

- етажни санитарни 
възли по 2 бр. 

Локално 
парно на 
твърдо 
гориво 

- стационарен 
телефон 
- обилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия; 

 - ресторант; 
- туристическа 
кухня; 

10. „ГОРСКИ ДОМ“ 250,02 

 -  път „Бояна – 
Златни мостове“, 
- ограничени 
възможности за 

 - централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ена 

 * 

 Локално 
парно на 
течно 
гориво; 

стационарен 
телефон; 

- туристическа 
столова  
- лафка; 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

паркиране; 
-директен обществен 
транспорт няма 

11. ХИЖА „КУМАТА“  209,41 487,82 

-  път „Бояна – Златни 
Мостове- 
Кумата“;през зимата 
пътя не се 
снегопочиства; 
-  паркинг-15 -20 коли 
- обществен 
транспорт няма 

- централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 
- 
електрогенерато
р; 

- собствен 
водоизточ
ник; 

- вътрешни 
санитарни възли 

Локално 
парно 
отопление 
–пелети

- мобилна 
връзка; 
-сателитна 
телевизия 

- туристическа 
столова; 
- лафка; 
- барбекю; 
- паркова мебел в 
двора; 

12 
ХИЖА 
„БОРОВА ГОРА“ 
м. Боерица 

 111,35  272,0 

-  път „Бояна – Златни 
Мостове- Кумата“; 
през зимата пътя не се 
снегопочиства; 
- възможности за 
паркиране няма; 
-обществен транспорт 
няма  

 централно - 
включена към 
електро 
преносна  мрежа 
-
електрогенерато
р 

водоснабд
ена  -
включена 
към 
водопрово
дната 
мрежа на 
съседните 
обекти; 

- септична яма 

- печки на 
твърдо 
гориво; 
- 
електроуре
ди; 

- мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 

- туристическа 
столова и кухня 

13 

 ХИЖА 
„ПЛАНИНАРСКА 
ПЕСЕН“ 
м. Боерица 

 134,360  270,0 

- път „Бояна – Златни 
Мостове- Кумата“; 
през зимата пътя не се 
снегопочиства; 
-обществен транспорт 
няма; 

 централно - 
включена към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ена,  -
включена 
към 
водопрово
дната 
мрежа на 
съседните 
обекти; 

- септична яма 

-
 електроур
еди; 
- парно 
котле; 

 - мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 

- туристическа 
столова; - лафка; 

14 
ХИЖА 
“ЕДЕЛВАЙС“ 
м. Мачовото 

120,55 180,0 

- път „Бояна – Златни 
Мостове- Хижа 
Звездица“- 
 - има можности за 

централно - 
включена към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ена  -
включена 
към 

- септична яма; 
- печки на 
твърдо 
гориво; 

-
 радиотелефо
н;. 
- мобилна 

- туристическа 
столова; 
- лафка; 
-паркова мебел в 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

паркиране; 
-обществен транспорт 
няма 

централен 
водопро-
вод; 

връзка; 
сателитна 
телевизия 

двора; 

15 ХИЖА  
„ПЛАНИНЕЦ“ 421,17 716,0 

-  отклонение от  път 
„Бояна – Златни 
Мостове“; 
- има ограничени 
възможности за 
паркиране 
- обществен 
транспорт няма 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена 

- септична яма 
- самостоятелни  и 
общи санитарни 
възли 

локално 
парно 
отопление 

- мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 

- механа; 
- туристическа 
столова ; 
- лафка; 
- стационарен 
ски влек; 
- паркова мебел в 
двора; 

16 ХИЖА 
„ОСТРИЦА“ 122,02 305,0 

- алейна  връзка -
отклонение от  път 
„Бояна – Златни 
Мостове- Офелията“; 
-обществен транспорт 
няма. 

централно – 
включена към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена - септична яма; 

локално 
парно 
отопление 

- мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 

не предоставя 
услуги 

17 ХИЖА 
„РУДНИЧАР 731,41 

- алейна  връзка -
отклонение от  път 
„БОЯНА – ЗЛАТНИ 
МОСТОВЕ- 
ОФЕЛИЯТА“; 
- ограничени 
възможности за 
паркиране 
-обществен транспорт 
няма. 

централно – 
включена към 
електро 
преносна  мрежа 

 - 
Водоснаб-
дена 
- пожарен 
хидрант в 
двора 

- Собствена  ПСОВ 
локално 
парно 
отопление 

- мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 
- охранителна 
система; 

не предоставя 
услуги 

18 

ХИЖА 
„ОФЕЛИИТЕ“ 
м. Офелиите 
/няма леглова база/ 

156,01 156,0 

- път „Бояна – Златни 
Мостове- Офелията“; 
- обществен 
транспорт няма; 
- паркинг край 
хижата;  

централно – 
включена към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена - септична яма 

Камина на 
твърдо 
гориво с 
водна риза 

мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 

- бистро; 
- паркова мебел; 
- ползване на ски 
училище и 
писти; 

19. ХИЖА 752,95 1940,0 -автомобилен достъп централно – Водосднаб - изгребна яма Локално - стационарен - ресторант;- 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

„ЗВЕЗДИЦА“ през „златните 
мостове“ 
- паркинг -50 коли; 
- обществен 
транспорт няма; 

включена към 
електро 
преносна  мрежа 

-дена от 
централен 
водопро-
вод 

парно 
отопление 

телефон 
- мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 
- интернет 

барбекю; 
- сауна;- зала за 
игри; 
- конферентна 
зала 
- мобилен ски 
лек; 

20. 
ХИЖА 
„БОЕРИЦА“ 
м. Боерица 

171,0 330,0 

-  път „Бояна – Златни 
Мостове- Кумата“; 
- възможностите 
паркиране са 
ограничени; 
-обществен транспорт 
няма; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена - септична яма 

котле на 
твърдо 
гориво; 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- туристическа 
столова и кухня; 
- паркова мебел в 
околното 
пространство; 

21. Хижа „Рай“ 196,97 - пешеходен достъп 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена - септична яма * 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

22. ХИЖА „МАЛИНА“ 
м. Офелиите 116,93 пешеходен достъп 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена - септична яма 

Печки на 
твърдо 
гориво 

- мобилна 
връзка 

- туристическа 
столова 
- лафка 

23. ХИЖА  
„ПАНЧО ТОМОВ“ 33,46 33.46* пешеходен достъп * Водоснаб-

дена - септична яма 
Печка на 
твърдо 
гориво 

ФУНКЦИО
НИРА 
ИНЦИДЕНТ
НО 

- туристическа 
столова 

24 ХИЖА“ КУКЕР“ 
м. Златни мостове 121,17 303,0 

- път „Бояна – Златни 
Мостове“; 
 - паркинг „златни 
мостове“ и около 
хижата“ 
-обществен транспорт 
– автобусна и

- централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 
- резервно 
захранване 

Водоснаб-
дена 

- групова 
канализация 
-  стаи със 
самостоятелен 
санитарен възел 

Локално 
парно 
отопление 

- стационарен 
телефон 
- мобилна 
връзка; 
- сателитна 
телевизия 
- интернет; 

- ресторант; 
- сауна; 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

маршрутна линия 

25. 
ХИЖА 
„СЕПТЕМВРИ“ 
м. Балабана 

213,90 419,0 

-  отклонение от  път 
„Бояна – Златни 
Мостове- Момина 
Скала“; 
 -ограничени 
възможности за 
паркиране; 
-обществен транспорт 
няма; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена 

- общи санитарни 
възли 

Локално 
парно 
отопление 
на твърдо 
гориво; 

 НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

-туристическа 
столова; 
- лафка; 
- паркова мебел в 
двора; 

26. 
ХИЖА 
“ЕСПЕРАНТО“ 
м. Каранова поляна 

70,19 140,0 - пешеходен достъп 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена 

- септична яма; 
- външни тоалетни 

 печки на 
твърдо 
гориво; 
- 
ел.отоплит
елни 
уреди; 

 НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- туристическа 
столова; 
- лафка; 

27. ХИЖА 
„ТИНТЯВА“ 359,06 1077,0 

- шосейна връзка от  
път „Бояна – Златни 
Мостове- Х. Бор; 
 -възможности за 
паркиране в р-на на 
хижата 
- обществен 
транспорт няма; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

локален 
водоиз-
точник; 

-санитарни възли на 
етажите, в процес 
на рехабилитация и 
саниране 

локално 
парно 
отопление 
на твърдо 
гориво; 

- мобилна 
връзка; 

- ресторант 
- туристическа 
столова 
- лафка; 

28. 

ХИЖА 
„МОМИНА 
СКАЛА“ 
м. Стамболова 
поляна 

153,58 230,0 

-  от път „Бояна – 
Златни Мостове- 
.Момина Скала“; 
 -ограничени 
възможности за 
паркиране в р-на р-т 
„момина скала“ 
-обществен транспорт 
няма 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена 

- мивка във всяка 
стая 
- обща баня на 
етажа 

- камина с 
водна риза 
на твърдо 
гориво; 
- 
Отоплител
ни 
електроуре
ди; 

- мобилна 
връзка; - туристическа 

столова 
- лафка; 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

29. ХИЖА „БОР“ 346,00 934,00 

-  от път „Бояна – 
Златни Мостове- Х- 
Бор.“; 
 -ограничени 
възможности за 
паркиране в р-на  на 
хижата 
-обществен транспорт 
няма 

* * * * 

ОБЕКТЪТ Е 
ИЗОСТАВЕ
Н
И НЕ СЕ 
ПОДДЪРЖА 

* 

30 ХИЖА „СРЕДЕЦ“ 660,64 1325,0 

- отклонение от път 
„Бояна – Златни 
Мостове- х- Бор.“; 
- паркинг пред 
хижата; 
- обществен 
транспорт няма. 

* * * * 

ОБЕКТЪТ Е 
ИЗОСТАВЕ
Н
И НЕ СЕ 
ПОДДЪРЖА 

* 

31. 
ХИЖА  
„КАМЕН ДЕЛ“ 
м. Пожара 

124,37 310,0 - пешеходен достъп 

централно – 
включена към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена 

- септична яма; 
- външни тоалетни 

-
 отоплител
ни 
електроуре
ди 
- печка на 
твърдо 
гориво; 

-мобилна 
връзка; 

-туристическа 
столова 
- лафка; 

32. 
ХИЖА 
„СЕЛИМИЦА“ 
м. Ленищата 

130,00 260,0 

-път „ Кладница- Х. 
Селимица“; 
 -  паркинг в края на 
пътното платно с 
изкуствено покритие 
(до границата на 
парка)  

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена 

- септична яма 
- вътрешни 
санитарни възли 

- Печки на 
твърдо 
гориво; 
-
 Отоплите
лни 
електроуре
ди; 

- мобилна 
връзка; 
 - сателитна 
телевизия 

- туристическа 
столова и кухня; 
- ресторант; 

33 ПБ „АЛФА 
МЕДИА ГРУП“ 236,03 450,0 - шосе „Драгалевци- 

Алеко“ 
централно - 
включен към 

Водоснаб-
дена * * НЕ

ПРЕДОСТА *
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

- паркиране в двора; електро 
преносна  мрежа 

ВЯ УСЛУГИ 

 . 
34 ФИНАЛНА КЪЩА 270,47 * 

- път „Драгалевци- 
Алеко“ 
- ПВЛ „Симеоново-
Алеко“ 
- паркинг; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена изгребна * 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА * 

35. ПУСБ „ПРОФ. И. 
СТАЙКОВ“-НСА 1115,97 * 

- затруднен достъп; 
- липсва автомобилен 
път 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

собствен 
водоиз-
точник; 

ПСОВ 
Локално 
парно 
отопление 

- мобилна 
връзка 
-сателитна 
телевизия 

- хранителен 
блок 
- туристическа 
столова 
- ски влек и 
учебни писти 

36. Учебен център 
„ТРЕНДАФИЛА“ 450,04 1 197,0 

-  път „Бояна – Златни 
Мостове- х. 
Звездица“; 
- възможности за 
паркиране – в 
дворното 
пространство; 
- обществен 
транспорт няма; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
дена 

ПСОВ; 
Санитарни възли 
към всяка стая 

Локално 
парно 
отопление 

* 

- ресторант; 
- кафе-бар; 
- помещения за 
общо ползване; 

37 ПД „ШУМАКА“ 157,50 

- път Симеоново 
.Бистрица 
- няма паркинг; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
ден * * * * 

38 ПД “ИГЛИКА 
м. Балабановец 832,05 2540,0 

- път „Бояна – Златни 
Мостове“; 
- обществен 
транспорт няма; 

централно – 
включена към 
електро 
преносна мрежа 

Водоснаб-
ден 

Санитарни възли 
към всяка стая; 

Парно 
отопление; 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- хранителен 
блок 
- дневен бар; 
- възможности за 
зали: за спорт и 
тихи игри 

39 ПД  „МИНСТРОЙ 72,70 130,86 - пешеходен достъп; 
- обществен 

централно - 
включен към - септична яма; * НЕ 

ФУНКЦИО
- кухненски 
тракт 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

транспорт няма; електро 
преносна  мрежа 

НИРА 

41 ПД „МЕТАЛУРГ 587,00 

- път „Бояна – Златни 
Мостове“; 
- ограничени 
възможности за 
паркиране; 
- обществен 
транспорт няма; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

- септична яма; 

локално 
парно 
отопление 
–твърдо
гориво 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- кухненски 
тракт 

42 . ПД „ЮРИСТИ“ 251,65 502,0 

- отклонение от път 
„Бояна – Златни 
Мостове- Кумата“; 
- възможности за 
паркиране в дворното 
пространство; 
-обществен транспорт 
няма; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
ден 

- септична яма 
изгребна 
- Санитарни възли 
към всяка от стаите 

- локално 
парно 
отопление 

- мобилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия; 

- общо 
помещение  със 
столова 
- оборудвана 
кухня 
- зала  

43 ВПД „ВИТОША“ 1696,6 7 490,0 

- отклонение от път 
„Бояна – Златни 
Мостове- Кумата“; 
- ограничени 
възможности за 
паркиране в двора ; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водопрово
д- от речно 
водохваща
не 
„Офелиите
“ 

- ПСОВ- не 
функционира 
- санитарни възли за 
всяка стая 

парна 
инсталаци
я 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 
В строеж 

- хранителен 
блок  
- кафе- 
сладкарница 
- ски гардероб 
- помещения за 
общо ползване 

44. ТД– БАН 179,76 372,0 

- от път „Владая-
Могилата“ 
- обществен 
транспорт няма 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

 Водоснаб-
ден 

- групова 
канализация 

- печки на 
твърдо 
гориво 

- мобилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия; 

-  столова кухня 
-зала за 
мероприятия 

45.. 

ТД 
„КОМПОЗИТОРИ 
м. Владайски 
конярник . 

186,39 372 

- затруднен достъп; 
- обществен 
транспорт до м. 
златни мостове 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

Водоснаб-
ден - септична яма 

-
 Отоплите
лни 
електроуре
ди 

 НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

-туристическа 
столова 
и лафка 

46. ТД НА  БНР 215,72 537,0 - затруднен достъп; централно - Водоснаб- - септична яма; Локално НЕ -туристическа 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

- обществен 
транспорт до м. 
златни мостове 

включен към 
електро 
преносна  мрежа 

ден парно 
отопление 

ФУНКЦИО
НИРА 

столова 
и лафка; 

47. ТД  „АРТИСТИТЕ“ 171,97 289,0 

- затруднен достъп; 
- обществен 
транспорт до м. 
златни мостове 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен - септична яма; 

-
 Отоплите
лни 
електроуре
ди 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

-туристическа 
столова 
и кухня 

48. ТД „СОФИЙСКА 
ФИЛХАРМОНИЯ“ 139,9 260,0 

- шосейна връзка,  път 
„Бояна – Златни 
мостове- хижа 
Звездица“ 
- Ограничена 
възможност за 
паркиране. 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ена 

- изгребна яма; 
- самостоятелни 
санитарни възли;. 

- печки на 
твърдо 
гориво; 

- мобилна 
връзка 
- сателитна 
туелевизия 

- бистро 

49. 

ТД НА СО 
(ВИЛАТА НА 
КМЕТА) 
м. Златни мостове 

75,00 150,0 

- шосейна връзка,  път 
„Бояна – Златни 
мостове“ 
- възможност за 
паркиране в  „двора“ 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен * * * * 

50. ГОРСКИ ДОМ 
„ОФЕЛИИТЕ 115,38 230,0 

- отклонение от път 
„Бояна – Златни 
мостове- Кумата“; 
-  паркиране  в двора; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водопрово
д- от речно 
водохв. 
„Офелиите
“ 

* * 
НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

* 

51. ГОРСКИ ДОМ 
„ВЕТРОВАЛА“ 632,94 * 

- път „Бояна – Златни 
мостове- Кумата“; 
-  възможности за 
паркиране в дворното 
пространство; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водопрово
д- от речно 
водохваща
не 
„Офелиите
“ 

- ПСОВ – не 
функционира 
- самостоятелни сан. 
възли 

- локално 
парно 
отопление 
- камини 

- мобилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия --
 интернет 

- хранителен 
тракт; 
- 3 бр. зали  за 
мероприятия; 

52. ПД „РОДИНА“ 527,42 
-   път „Бояна – 
Златни мостове- х. 
Бор; 

централно - 
включен към 
електро 

Водоснабд
ена 
-

- септична яма; 
- общи санитарни 
възли на етаж 

- локално 
парна 
инсталаци

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

-хранителен 
тракт; 
- конферентна 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

 -възможности за 
паркиране в р-на на 
хижата 
-обществен транспорт 
няма; 

преносна  мрежа противопо
жарен 
кран в 
двора 

я зала 

53. ПОЧИВНА БАЗА  - 
БАН 56,93 110,0 

- път  „Владая – 
Могилата“ 
- обществен 
транспорт няма 
- паркиране край 
пътя; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

-
водоснабд
ена 

- септична яма - твърдо 
гориво 

- мобилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия 

- туристическа 
столова и кухня; 

54. ПД „СЕЛИМИЦА“ 
(ТРАНС СТРОЙ) 1360,00 6 120, 0 

- път„ Кладница- х. 
Селимица“;  
- няма обществен 
транспорт; 
 -  паркинг; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ена 

- ПСОВ; 
- самостоятелни 
санитарни възли 

* 
НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

* 

55. ЛОВЕН ДОМ 
„ВИТОШКО 1163,00 1600,0 

- път „ Кладница- х. 
Селимица“; 
- обществен 
транспорт –няма; 
- паркиране –в двора 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

- ПСОВ  
- самостоятелни 
санитарни възли; 

- локално 
парна 
инсталаци
я 

- мобилна 
връзка 
- сателитна 
телевизия 

- хранителен 
тракт; 
- дневен бар; 
- 3 бр. зали ; 
- джакузи парна 
баня; 
- фитнес 

56. ХОТЕЛ 
„ХЮНДАЙ“ 813,80 2 100,0 

- път „Драгалевци- 
Алеко“ 
- паркинг 
- ПВЛ „Драгалевци – 
Бай Кръстю“ -  

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

- ПСОВ 
- самостоятелни 
санитарни възли 

- локално 
парно 
отопление 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- 2 бр. заведения 
за обществено 
хранене 
-игрална зала и 
др. 

57. ХОТЕЛ „АГЛИКА 729,57 * 

- път „Драгалевци- 
Алеко“ централно - водоснабд

ена 
- групова 
канализация 

- локално 
парно 
отопление 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- Кухненски 
тракт 

58. ХОТЕЛ „МОРЕНИ 688,48 1376,0 - път „Драгалевци- 
Алеко“ 

централно - 
включен към 

водоснабд
ен 

- групова 
канализация 

- локално 
парно 

НЕ 
ФУНКЦИО

- ресторанти 
- лоби  бар 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

- автобусна линия 63 
-ПВЛ „Симеоново-
Алеко“ 
-паркинг; 

електро 
преносна  мрежа 

- стаите със 
самостоятелни 
санитарни възли 

отопление НИРА - сауна; 

59. ХОТЕЛ 
„ПРОСТОР“ 2 818,01 10 646,0 

-път „Драгалевци- 
Алеко“ 
- ВЛ „Романски-към 
писти 
-паркинг към хотела 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

- групова 
канализация 
- стаите със 
самостоятелни 
санитарни възли 

Локално 
парно 
отопление 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- ресторант, 
винарна; 
- дневен и нощен 
бар; 
- дискотека; 
- фитнес, сауни и 
др. 
- конферентни 
зали; 

60. ХОТЕЛ „ЕДЕН“ 501,66 2000,0 

-път „Драгалевци- 
Алеко“ 
-паркинг пред хотела 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

Стаите със 
самостоятелни 
санитарни възли 

Локално 
парно 
отопление 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

ресторанти 
лоби  бар 

61. ХОТЕЛ „ВЕДРА 334,83 * 

- път „Драгалевци- 
Алеко“ 
- ПВЖ „Симеоново-
Алеко“ 
-паркинг пред хотела 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

-септична яма 
-самостоятелни 
санит. възли в 
стаите 

* * 
- кухненски 
тракт; 
- зала; 

62. 
ГОСТОПРИЕМНИ
ЦА „МОТЕН“ 
(СТАИ ЗА ГОСТИ) 

122,8 325 

-път „Драгалевци- 
Алеко“ 
-автобусна линия 
№63 
- ПВЖ „Симеоново-
Алеко“ 
-ПВЖ „Драгалевци – 
голи връх“ 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ена от 
местни 
водоизточ
ници 

- групова 
канализация 
на център Алеко  
-общи санитарни 
възли 

- локално 
парно 
отопление 
- камини 
на всеки 
етаж 

-мобилна 
връзка 
-интернет. 
-сателитна 
телевизия; 

- гостилница 
- дневен бар 
- сауна 
- ски училище 
-ски гардероб 

63. 
ХОТЕЛСКИ 
КОМПЛЕКС 
„КОПИТОТО 

* 2 016,49 

- път „Бояна – Златни 
мостове“ и 
отклонение; 
- обществен 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

- ПСОВ -
 самостоятелни 
санитарни възли 
съм стаите 

- локална 
отоплител
на система 

- LED TV 
- Wi-Fi 
internet 
- мобилна 

- ресторант 
- сладкарница 
- конферентни 
зали 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

транспорт няма; 
-.ПВЛ „Княжево 
Копитото“* 
- паркинг 

връзка 
- стационарен 
телефон 

- мултимедия 
- плувен басейн 
- Фитнес и др. 

64 

ХОТЕЛ - 
РЕСТОРАНТ 
„ЗЛАТНИ 
МОСТОВЕ 

599,01 * 

- път „Бояна – Златни 
мостове“ 
- общ. транспорт –
автобусна линия и 
маршрутно такси; 
-  паркинг;   

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

* * * 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 
(незавършено 
строителство)
. 

* 

65 ХОТЕЛ „ЕЛИЦА“ 
1192,23 
(хотел- 
501) 

2 696 

- път „Бояна – Златни 
мостове- Момина 
скала“ 
- ограничена 
възможност за 
паркиране  
- обществен 
транспорт няма. 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

-
 водоснабд
ен; 
-
 противопо
жарен 
кран в 
двора 

собствени 
санитарни възли в 
стаите 

- локално 
парно 
отопление 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

- хранителен 
тракт -
 ресторанти, лоби 
бар; 
- преносим ски 
влек; 
- малка ски 
писта; 
- ски гардероб 

66 
СЕМЕЕН ХОТЕЛ 
„БОЕРИЦА“ 
м. Боерица 

269,27 672,0 

-  път „Бояна – Златни 
мостове- Кумата“; 
- възможностите 
паркиране са 
ограничени; 
-обществен транспорт 
няма; 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

- ПСОВ 
-собствени 
санитарни възли в 
стаите 

- локално 
парно 
отопление 

- TV 
- мобилна 
връзка 
- стационарен 
телефон 
- интернет 

-ресторант; 
-барбекю с 
градина 
-организира: 
- обучения; 
- тим билдинги, 
игри; 

67 

МОТЕЛ  
„ТИХИЯТ КЪТ“ 
(сгради за 
настаняване) 
м. Голямата ливада 

723,39 1078,0 

-  път „Бояна – Златни 
мостове“ 
- паркинг; 
-директен обществен 
превоз няма 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен 

- ПОСВ 
-самостоятелни 
санитарни възли 
към стаите; 

- локална 
отоплител
на 
инсталаци
я 

- TV 
- мобилна 
връзка 
- стационарен 
телефон 

- Ресторант; 
- Лоби бар; 
- Плувен басейн; 

 68 СЕМЕЕН ХОТЕЛ 
„СВЕТИ ГЕОРГИ 460,83 1 500 

-  Асфалтиран път от 
кв. Симеоново 
-обществен транспорт 

централно - 
включен към 
електро 

водоснабд
ен 

 - самостоятелни 
санитарни възли 
към стаите 

- локално 
парно 
отопление 

- LED TV ; 
- Wi-Fi 
internet; 

- Ресторант; 
- Конна база 
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№ Обект ЗП РЗП Достъп 
Паркиране Осветление Водоснаб-

дяване Канализация Отоп-
ление 

Телекомуни-
кационни 

мрежи 

Други обекти в 
сградата 

няма; 
- паркинг 

преносна  мрежа - мобилна 
връзка; 
- стационарен 
телефон 

69. ХОТЕЛ 
„МОНТАНА“ 1199я87 * 

-  Асфалтиран път от 
кв. Симеоново 
- обществен 
транспорт няма; 
- паркинг 

централно - 
включен към 
електро 
преносна  мрежа 

водоснабд
ен * 

- локално 
парно 
отопление 

НЕ 
ФУНКЦИО
НИРА 

* 

Забележка:1. 
1. Разгънатата застроена площ е изчислена на база данни от КККР, но е с приближение относно мансардните и приземни нива.
2. ВЛ „Княжево-Копитото е спряна от експлоатация;

Приложение № 1.16.3.5-3: Информационни, посетителски и интерпретационни центрове 

№ ЦЕНТЪР 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОНТАКТИ РАБОТНО ВРЕМЕ УСЛУГИ И ТАКСИ 

1. Национален парков информационен център
Гр. София 1303,  ул. „Антим І „№17
Управлява се от Дирекция ПП „Витоша“

Тел.: 359 2/989 53 77 
Факс:+359 2/989 53 77 
e-mail: dppvitosha@iag.bg 
website: www.park-vitosha.org 

Целогодишно 
9.00 - 17.30 ч. 

Информация за защитените 
територии в страната и по света; 
Информация за специализираните 
издания за националните и 
природните паркове в страната 

2. Природозащитен информационен център
„Витоша“
Гр. София 1415,  кв. Драгалевци
Управлява се от РИОСВ - София

Тел.: +359 2 /981 29 64 
          +359 2/940 65 71 
e-mail: vitoshapark@moewgovrn.bg 

Сезонно 
 м. април - м. октомври 
9.00 - 17.30 ч. 
м. ноември - м. март 
9.00 – 16.30 ч. 

Туристическа информация; 
Експозиция за планината Витоша; 
Тематични лекции и беседи за 
Витоша;  Фотоматериали; 
Прожекции на филми с 
природозащитна тематика;  
Провеждане на семинари по опазване 
на биологичното разнообразие  и 
туризма; 

3. Детски еко стационар „ Белите Брези“ GSM 0884 004 217 Сезонно Беседа на български и английски 
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№ ЦЕНТЪР 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОНТАКТИ РАБОТНО ВРЕМЕ УСЛУГИ И ТАКСИ 

ПП „Витоша“, с автомобилен достъп от кв. Бояна 
Управлява се от Дирекция ПП “Витоша 

e-mail: dppvitosha@iag.bg м. май – м. октомври 
събота и неделя 
10.00 – 16.00 ч.; 
В делнични дни – за 
групи след 
предварителна заявка  в 
дирекцията на ПП 
„Витоша“ 

език; 
Входна такса – 0,50 лв 

4. Музей на мечката
ПП „Витоша“, с автомобилен достъп от кв.
Бояна
Управлява се от Дирекция ПП “Витоша

Тел.:  +359 2/989 53 77 
e-mail: dppvitosha@iag.bg 

Сезонно 
м. май – м. октомври 
събота и неделя 
10.00 – 16.00 ч.; 
В делнични дни – за 
групи след 
предварителна заявка  в 
дирекцията на ПП 
„Витоша“ 

Беседа на български и английски 
език; 
Входна такса – 0,50 лв 

5. Музеи на совата и на водното конче
ПП „Витоша“, с автомобилен достъп от кв.
Бояна
Управлява се от Дирекция ПП “Витоша“

Тел.:  +359 2/989 53 7 
e-mail: dppvitosha@iag.bg 

Сезонно 
м. май – м. октомври 
събота и неделя 
10.00 – 16.00 ч.; 
В делнични дни – за 
групи след 
предварителна заявка  в 
дирекцията на ПП 
„Витоша“ 

Беседа на български и английски 
език; 
Входна такса – 0,50 лв 

6. Туристически информационен  център
село Боснек, ул. Явор №1;
Управлява се от
Сдружение „Зелени традиции – ЗЕТРА“

GSM 0876 769 605 
e-mail: zetra_bosnek@abv.bg 

    tis_bosnek@abv.bg 

Без определено работно 
време 

Информационно осигуряване; 
Поддържане на актуална 
туристическа информационна база 
данни; 
Промотиране и поддържане на WEB-
страница; 

7. Туристически информационен център
гр. София 1000, в подлеза пред Софийски
университет „Климент Охридски“

Тел.  +359 2 491 83 44 
          +359 2 491 83 45 
e-mail: turist@info-sofia.bg 

Целогодишно 
м. юли – м. септември 
понеделник–петък: 

Предоставяне на туристическа 
информация; 
Информационна реклама; 
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№ ЦЕНТЪР 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОНТАКТИ РАБОТНО ВРЕМЕ УСЛУГИ И ТАКСИ 

Управлява се от Столична община – ОП 
„Туристическо обслужване“ 

website: www.visitsofia.bg 08.00 – 20.00 ч. 
събота – неделя: 
10.00 – 18.00 ч. 
м. октомври –м. юни: 
понеделник–петък: 
09.30 – 18.30 ч. 
събота – неделя: 
почивни дни 

Разработване на туристически 
продукти; 

8. Туристически информационен център
гр. Самоков 2000, ул. „Македония“ №34

Управлява се от Община Самоков – ОП 
„Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ 

Тел.  +359 0722 60 019 
GSM 0885 838 380 
e-mail: samokovturistcenter@mail.bg 
website:  
www samokov–info.com 

Целогодишно 
понеделник–петък: 
08.30 – 12.00 ч. 
13.00 – 17.30 ч. 
събота – неделя: 
почивни дни 

Предоставяне на туристическа 
информация; 
Информационна реклама; 
Разработване на туристически 
продукти; 

9. Туристически информационен център
на БТС  -
град София1040

бул. „Васил Левски“ №75
Управлява се от БТС

Тел.  +359  02/980 12 85 
GSM  0882 966 319 
           0882 966 320 
e-mail: infotourbts@gmail.com 
website:btsbg.org, 100nto.org 

Целогодишно 
понеделник–петък: 
09.00 – 17.30 ч. 
събота – неделя: 
почивни дни 

Предоставя информация за обектите, 
стопанисвани от БТС; 
Туристически материали  и издания 
от 1- 5 лв.; членски марки, планински 
застраховки;  
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Изводи и заключения: 
 Степента на застроеност на парка като цяло не е висока;
 Тя е неравномерно позиционирана по територията – главно в северната част на

парка. Прекомерната урбанистична намеса в тези територии създава условия за висока 
концентрация на посетителския поток. 
 Към момента значителна част от обектите не функционират, а при друга част се е

наложила трайната тенденция за периодично функциониране, обикновено в почивните и 
празничните дни. Наличие на трайно не функциониращи обекти, в т.ч. и изоставени. 
Основни причини: 

• дисбаланс между капацитет и потребление, в резултат на преоразмерена
урбанистична намеса. Въз основа на преминали към настоящия момент потребности и 
нормативни актове,  държавата е създала сграден фонд с голям капацитет с гарантирани 
посетителски поток и бюджетни средства за поддръжка и реновиране. Оттеглянето и (на 
държавата) от управлението на такива обекти е създало  вакум по отношение на 
използването им в променената среда на социално – икономически условия и фактори 

Отрицателна роля за намалено потребление има и недостатъчно балансираната в дните 
от седмицата и неактивните сезони транспортна осигуреност. 

• Преоразмерените по капацитет обекти, предполагат разходване на финансови
ресурси без гарантирано покритие от приходи от стопанска дейност. Неоправданите 
очаквания за печалби не мотивират, а в някои случаи водят до невъзможност за  
инвестиране в модернизацията на сградния фонд и съответстващата му инфраструктура с 
дългосрочен ефект.  
 Негативно въздействие върху средата оказват изоставените или неподдържаните

обекти, респективно съответстващата  инфраструктура. Разрушаващите се строежи 
загрозяват и замърсяват околното пространство и са опасни за посетителите: 

• строежи около хижите и почивните бази, със спомагателен характер които често
не се използват и поддържат в добро състояние и естетически вид 

• сгради, с отпаднало предназначение, които не се ползват и са подложени на
разрушителното влияние на неблагоприятни фактори; 

• обекти – незавършено строителство.
 Генерираните отпадъци се извозват до определените контейнери в ниската

урбанизирана селищна територия от ползвателите на обектите, намиращи се на 
територията на парка или чрез  индивидуални договори за сметоизвозване. Проблемни са 
прилежащите на изоставените и не функциониращи обекти, в които се  намират 
неизвозени строителни отпадъци, както и битовите отпадъци от преминаващи посетители. 
 Намиращите се на територията туристически хижи се вписват безконфликтно в

околната среда. В разрез с обемно-пространствената съвместимост са някои от бившите 
ведомствени почивни бази, преоразмерени по отношение на околното пространство. 
Фасадните решения притежават ресурс за положително визуално въздействие, но не 
всички се поддържат в добро състояние. 
 Въпреки констатираните проблеми и недостатъци се забелязва тенденция, макар и

неустойчива към момента за реновиране на обектите за настаняване и подслон. 
 Ограничени възможности за паркиране в прилежащите на обектите за подслон

дворни места, 
 Липса на постоянна охрана на територията;

85



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 CertifiedCompany 

Предложения: 
 Прецизиране   оценката за урбанистична намеса в рекреационно -туристическите

локации на парка; 
 Комплексно решение относно бъдещото предназначение, ползване, развитие и

капацитет на съществуващата материална база; Създаване на специализирани 
устройствени планове и  схеми за проблемните локации, дефиниране на конкретни 
потребности и  устройствени норми, съобразени с политиките, предназначението на 
зоните, нормите, забраните  и ограниченията приети в  План’2 с цел: 

• Адаптиране на съществуващия сграден фонд  и инфраструктура към променените
реалности.  Рехабилитация на сградния фонд и повишаване качеството на обитаване. 

• Разрешаване на констатирания за настоящите условия конфликт между
преоразмерения капацитет на съществуващия сграден фонд, неговите функционални, 
естетически и рекреативни качества, интересите на експлоатиращите го стопанските 
субекти  и интересите и потребностите на посетителите. 

• Синхронизиране на капацитетните възможности на сградния фонд с поемите
възможности на околните пространства, подложени на максимален посетителски натиск. 

• Дефиниране на нормативни ограничения относно  застроени площи, етажност и
височина за новостроящи се сгради и при дейности, свързани с ремонти и реконструкция 
на съществуващи такива. 

• Насърчаване на инвестиционните намерения,  реорганизация на сградния фонд и
прилагане на модерни технологии при неговата експлоатация и поддръжка. 

• Естетизиране на околната среда чрез премахване на сгради от допълващо
застрояване с отпаднала необходимост, също и компрометирани и/или изцяло разрушени. 

• Повишаване на възможностите за широк кръг от социални групи в това числи и  за
хората с увреждания да се възползват от положителното  въздействие на парковата среда 

• Използване на неусвоени ресурси от инфраструктурата на парка.

1.16.4. Селско стопанство 

Обща характеристика 

По-голямата част от Витоша е заета от територии на горския фонд, но в парка 
попада и територия/земи, свързани със селското стопанство. В някои от землищата 
съотношението между двата фонда е едно към едно (с. Ярлово), в други горският фонд 
заема почти цялата територия (с. Рударци и кв. Симеоново).  

При актуализацията на територията на парка на План‘2, през 2015 г. се установи, че 
общата площ свързана със селското стопанство и начин на трайно ползване в ПП 
„Витоша” е 3528,6 ха или 13,02% от цялата територия. От тях най-голяма площ заемат 
пасищата (1323,5 ха), по-голяма част от които са високопланински пасища, следвани от 
орната земя (нивите) - 1048,1 ха. Естествените ливади са 435,7 ха. Изоставени естествени 
ливади и орни земи са съответно 111,2 ха и 114,2 ха. Идентифицирани са и обекти и 
съоръжения, свързани със селското стопанство като дворни места на горското стопанство, 
4 овцевъдни ферми (0,6 ха), стопански дворове, прокари и др. (табл.1.16.4.1.).  

В селскостопанския фонд преобладават земи общинска собственост (главно 
пасища, ливади и високопланински пасища) и частни земи, като управлението им се 
извършва съответно от общините и техните собственици, като се спазват разпоредбите на 
Закона за защитените територии и План’1 за управление на парка1. 

1Доклад „За собствеността, описанието и характеристиките…” 2010 г. 
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Традиционните за периода преди обявяването на парка селскостопански ползвания 
в южната част на парка са замрели. Понастоящем липсват земеделски зони, а на тяхно 
място не се е утвърдило друг вид ползване. Земеделските земи в парка не се ползват като 
площи за производство на селскостопанска продукция, а само като пасищни комплекси, 
добив на сено и билки и отглеждане на пчели. Изключение правят земеделските земи от 
землищата на с. Ярлово и с. Кладница, в които има и около 1 000 ха  ниви. Земеделските 
земи са ниска категория - VІ, VІІ и ІХ - над 50% от тях са без категория. Те не 
представляват ресурс за интензивно земеделие и селскостопанска дейност. 

Таблица №1.16.4.-1: Структура на площи, свързани със селското стопанство и начин на 
трайно ползване на територията на ПП „Витоша” 

Селското стопанство/начин на трайно ползване Брой 
имоти Площ (ха) 

Голина 1 0,14 
Гори и храсти в земеделска земя 95 178,31 
Гробищен парк 1 0,59 
Дере 32 41,81 
Друг вид дървопроизводителна гора 2 0,25 
Друг вид земеделска земя 81 54,75 
Друг вид ливада 15 5,44 
Друг вид недървопроизводителна горска площ 54 47,81 
Друг вид нива 1 0,24 
Друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение 1 1,25 
За друг вид застрояване 1 0,12 
За друг обществен обект, комплекс 1 1,39 
За животновъдна ферма 4 0,57 
За исторически паметник, историческо място 2 0,49 
За местен път 6 0,34 
За почивен лагер 2 1,09 
За селскостопански, горски, ведомствен път 370 70,36 
За стопански двор 6 1,28 
За съоръжение на електропровод 9 0,19 
За туристическа база, хижа 1 0,66 
Изоставена ливада 235 111,20 
Изоставена орна земя 271 114,18 
Изоставено трайно насаждение 2 1,18 
Ливада 1335 435,70 
Мера 1 0,00 
Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти 18 8,01 
Нива 3185 1048,06 
Ниско застрояване (до 10 м) 2 0,21 
Овраг, промойна 1 0,09 
Пасище 781 1323,45 
Поляна 1 0,14 
Пясъци 56 23,09 
Резерват 2 8,11 
Скали 80 48,07 

Селско стопанство ОБЩО 6655 3528,59 

В табл.1.16.4.2. са представени обобщени данни за броя на имотите на територията 
на ПП „Витоша” по площ, общини и землища. Не може да бъдат идентифицирани дали 
всички имоти са с действащо селскостопанско предназначение – настоящо или в минали 
периоди.  
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Таблица 1.16.4.-2:  
Общ брой имоти на територията на ПП „Витоша” по площ, общини и землища  

Община Землище Брой 
имоти 

Площ 
(ха) % 

общ. Перник с.БОСНЕК 2652 3297,4 12,2 
 с.КЛАДНИЦА 4688 2875,5 10,6 
 с.РУДАРЦИ 94 442,8 1,6 
 с.ЧУЙПЕТЛОВО 946 3029,6 11,2 

общ. Перник   Общо  8380 9645,3 35,6 

общ. Радомир 
с.ГОРНА 
ДИКАНЯ 206 684,9 2,5 

общ. Радомир  Общо  206 684,9 2,5 
общ. Самоков с. КОВАЧЕВЦИ 12 4,2 0,02 

 с. ЯРЛОВО 4290 4885,0 18,0 
общ. Самоков Общо  4302 4889,2 18,0 

общ. Столична гр. СОФИЯ 2133 5829,8 21,5 
 с. БИСТРИЦА 1043 2367,0 8,7 
 с. ВЛАДАЯ 1341 1255,6 4,6 
 с. ЖЕЛЕЗНИЦА 1165 1825,5 6,7 
 с. МЪРЧАЕВО 460 607,0 2,2 

общ. Столична  Общо  6142 11884,8 43,8 
Всичко общо  19030 27104,3 200,0 

 
С възстановяването на собствеността върху земеделските земи възникват 

проблеми, свързани със съчетаването на интересите на собствениците и функциите на 
парка. Това налага определяне на специфични зони за развитие на екологосъобразно 
земеделие. 

Добивът на сено е вторична селскостопанска дейност в парка, която се 
осъществява във възстановените селскостопански земи и в ареалите на бившите села 
Витошко и Крапец. От Общинска служба „Земеделие”, Район „Панчарево” Столична 
община, с. Бистрица и с. Железница, чиито землища са на територия на парка, уведомяват, 
че не разполага със статистически данни за добив на сено на територията на парка2. ОД 
„Земеделие” – Перник също удостоверява, че не разполага с информация относно 
количествата сено, добивани на територията на природен парк „Витоша”, както и за броя 
на селскостопанските пасищни животни, обитаващи територията на парка3. 

Това е така, защото по-голямата част от пасищата в парка не се използват целево за 
паша на селскостопански животни, или за добив на сено. От всички населени места в 
прилежащата територия на парка Животновъдството е развито изключително в частния 
сектор – в ограничен брой животински единици, предимно за собствени нужди. Най-голям 
брой отглеждани животни се наблюдава в с. Ярлово. 
 
Паша на домашни животни 
 

Наредбата за народен парк „Витоша” от 1939 г. определя сравнително строг статут 
на парка, с който се въвежда забрана за редица дейности, като една от тях е пашата на 
домашен добитък4. С времето тази забрана е отменена, но за изминалия 10 годишен 
период на изпълнение на План’1 няма данни за системна и организирана паша на животни 
на територията на парка, поради което няма данни и за констатирани нарушения, свързани 
с тази дейност. 

                                           
2 Писмо Вх. №  ПУВ- 83/09.07.2015 г. на ОС„Земеделие”, Район „Панчарево” Столична община 
3 Писмо Вх. №  ПУВ- 104/17.08.2015 г. на ОД „Земеделие” – Перник 
4Доклад „За собствеността, описанието и характеристиките…” 2010 г. 
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В изпълнение на Втория приоритет от План`1на ПП „Витоша” – управление и 
устойчиво ползване на възстановимите природни ресурси е заложена програма за 
определяне на територии за екологосъобразно земеделие, но досега не е разработена 
такава. Проектите за паша се правят диференцирано за отделните ползватели всяка 
година. Така например през 2015 г. са съгласувани и разрешени терени за паша в 
териториалния обхват на ДЛС „Витошко – Студена”. В новия план за управление следва 
да се заложи отново изготвянето на програма и проекти за екологосъобразно земеделие, 
както и да се разработи план за пашата. В този смисъл за десетгодишното изпълнение на 
плана Дирекцията на парка отчита „ограничен напредък по отношение на регулиране на 
дейностите по отношение на домашните животни”5.  

Данните от социологическото проучване обобщават мненията на изследваните 
лица от различните общини за това дали се разрешава или не паша в горски и поземлени 
територии. 77% от интервюираните жители на община Самоков одобряват и искат да е 
разрешено пашуването на животни в парка. Далеч зад тях (малко над една четвърт) от  
перничани подкрепят същото мнение, докато делът на представителите на другите две 
общини – София и Радомир е под 20%. За пълна забрана се обявяват 33,6% от всички 
респонденти. 
 
Селскостопански дейности  в  парка  в  исторически  план 
 

В миналото на настоящата територия на парка и в прилежащите й населени места  
се е развивало екстензивно скотовъдство– отглеждане на животни (едър и дребен рогат 
добитък) и паша, и земеделие. Поради различното качество/плодовитост на земята в 
землищата около планините Витоша и Рила (респ. ПП „Витоша”) и специфичните 
климатични условия, в района традиционно са се отглеждали предимно зърнени, фуражни 
и технически култури (главно лен), трайни насаждения (череши,вишни,ябълки,сини 
сливи, орехи,култивирана шипка, лешници и др.), зеленчуци (картофи, фасул и др.). 

С идването на комунистическата власт и колективизацията на земята частните 
земеделски стопанства се преобразуват в ТКЗС, а по-късно в АПК, където е съсредоточено 
цялото земеделско производство и отглеждането на животните. Семейните помощни 
стопанства продължават да съществуват, но в рамките на домакинството като източник на 
допълнителен доход (главно в натура) за задоволяване на продоволствени нужди. 

С промените след 1990 г. рязко намалява ролята на селското стопанство в 
икономиката на региона около парка, особено на животновъдството. Важна причина за 
този процес изиграва възстановяването на собствеността върху земите, както и  други 
реституционни процеси, които предизвикват бум в пазара на земя, особено в южните 
квартали на София, (северното подножие на природен парк „Витоша”). Това предизвиква 
промяна в предназначението на земеделските земи и те стават обект на ново жилищно 
строителство (Симеоново, Бояна, Драгалевци и Бистрица). Управлението на останалите в 
селскостопанския фонд (СФ) селскостопанските земи се извършва от собствениците им, 
като се спазват разпоредбите на Закона за защитените територии и Плана за управление на 
парк „Витоша”. 

Значимост на отрасъла за икономиката на прилежащите общини 

В община София-град традиционно селското стопанство има по-скоро допълваща 
роля и се е развивало главно за задоволяване на домакински/семейни нужди.  

                                           
5http://park-vitosha.org/wp-content/uploads/2014/06/GODISHEN_OTCHET_2014.pdf,  с .3 
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Развитието на крайградското земеделие София-град обаче е обусловено от 
непрекъснато увеличаващия се брой на столичното население. Увеличаващите се 
потребности от земеделска продукция на градските пазари е причина за пространственото 
разширение на отрасъла. В южните квартали на София / вилните зони и селища (северните 
склонове на Витоша) в частните парцели се отглеждат за собствено производство 
предимно зеленчуци и овошки и дребни домашни животни/птици.  

Общинска служба „Земеделие”, Район „Панчарево” Столична община, уведомяват, 
че не разполагат с данни за динамиката във видове и породи домашни животни по години 
за периода 2005-2014 г. за с. Бистрица и с. Железница, като населени места в прилежащата 
територия на парка6. 

Община Перник разполага с малко обработваеми площи и поради това няма 
традиции в земеделието, както и в животновъдството. Понастоящем основните 
селскостопански култури, които се отглеждат в различните земеделски структури (частни 
стопанства, земеделски кооперативи и др.) са: зърнени култури, картофи, фасул и 
зеленчуци, като последните три изключително в частния сектор. 

По данни, предоставени от ОД „Земеделие” – Перник7 към МЗХ , в землищата на 
селата    от с. Рударци, с. Кладница,с. Боснек, с. Чуйпетльово, общ. Перник и с. Горна 
Диканя, общ. Радомирза стопанската 2014-2015 г. са регистрирани земеделски стопани със 
следните видове и бройки животни:  

• Говеда - 234 бр. 
• Биволи - 51 бр. 
• Овце - 187 бр. 
• Кози - 47 бр. 
• Коне -5 бр. 

В структурата на икономиката на община Радомир селското стопанство също няма 
определящо значение и е с най-малък дял. В структурата му преобладават площи с 
едногодишните зърнени култури (пшеница,ръж,слънчоглед, пролетен и есенен ечемик). 
Техническите култури (кориандър, хмел, маслодайна роза, лавандула) заемат второ място 
от използваната земеделска площ (ИЗП). Фуражните култури ( рапица,овес, сорго, 
просо,царевица за силаж,ечемик). От трайните насаждения се отглеждат 
череши,орехи,вишни,ябълки,сини сливи и др. Има също оранжерийни площи, площи 
заети с ягоди, угари и площи за производство на семена и посадъчен материал.  

В землището на с. Ярлово (община Самоков) най-добре е развито 
животновъдството и единствено тук се извършва паша на животни на територията на 
парка. Не са предоставени данни да броят на животните пашуващи в парка, но е 
предоставена обобщена информация за динамиката в числеността на видовете животни на 
територията на община Самоков за периода 2005-2014 г. (табл. 1.16.4.3.), от която се 
вижда драстичния спад в отглеждането на животни в общината 
 
 
 
 
 

                                           
6 Писмо, Вх. №  ПУВ- 83/09.07.2015 г. на ОС„Земеделие”, Район „Панчарево” Столична община 
7 Писмо, Вх. №  ПУВ- 104/17.08.2015 г. на ОД „Земеделие” – Перник 
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Таблица  №1.16.4.-3:  Видове животни на територията на община Самоков за периода 2005-2014 г. 

Вид животни Мярка 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Говеда бр. 3450 2060 2379 2193 2302 2400 2006 2396 2396 1987 
Биволи бр. 12 10 10 12 0 3 7 7 7 6 
Овце бр. 7900 4560 4710 3590 3274 3200 5525 3025 3025 3000 
Кози бр. 5000 3570 1375 1375 1964 2100 3350 1707 1707 300 
Свине бр. 1030 640 1625 970 1599 1200 396 470 470 280 
Птици хил. бр. 32,6 30,6 10,4 18,8 15,5 14 13,6 9,7 9,7 4 
Зайци бр. 1970 1600 1720 1680 1680 1415 1415 1415 1415 300 
Пчелни семейства бр. 910 910 910 1976 1976 1976 1976 434 434 1500 

Източник: МЗХ, Областна дирекция „Земеделие”, Софийска област, писмо Вх. №_ПУВ-94_27.07.2015 г. 
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1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти 

1.16.6.1. Описание и информация за ловните райони и останалите участъци от 
територията на ПП „Витоша“. 

ДЛС “Витошко – Студена” заема южните и югозападните склонове на 
Витоша. Граничи с ДГС „София“, ДГС „Самоков“ и ДГС „Радомир. Общата 
територия на ДЛС „Витошко - Студена“ е 16174,6  ха. От нея 15215,4 ха попадат 
върху района на действие на ПП „Витоша“, което е над 92,5 % от цялата площ на 
стопанството и обхваща над 56,2 % от общата площ на ПП „Витоша“.Стопанството 
е разделено на 12 ловища с ловоустройствения проект от 2008 г. Има изградени 3 
бази за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД). 

Таблица №1.16.6.1.-1: Разпределение на ловностопанските райони  на ДЛС 
„Витошко – Студена“ 

Забележка: ГТ / ЗТ са съответно – горски  и земеделски територии 

Съгласно Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на Mинистъра на околната среда и 
водите (обн., ДВ, бр.66 от 11.08.2000г.), забранено е ловуването в ПП „Витоша“ извън 
границите на ТП ДЛС ”Витошко”, с.Студена.    

Организиран ловен туризъм  (на територията на ДЛС „Витошко – 
Студена) 

Основни цели: 
- Поддържане на високи дивечови запаси в рамките на определените 

допустими такива. 
- Поддържане на оптимална възрастова и полова структура. 
- Прилагане на методите на подборното ловуване. 
- Поддържане на добри трофейни и екстериорни качества на дивечовите 

популации. 
- Ограничаване на щетите от хищниците и бракониерството. 
- Превенция и борба с болести по дивеча.  

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

Държавен ловностопански район (ДЛР):
1. Ловище БИСД "Матница" 28.2 0 28.2 0 0 28.2
2. Ловище БИСД "Бела вода" 505.1 4.3 509.4 17.9 0.5 491
3. Ловище БИСД "Петрус" 264.9 20.7 285.6 10.2 1.6 273.8
5. Ловище "Ветрен" 1376.3 1090.8 2467.1 13.7 0.4 2453
б. Ловище "Ушек" 1917.9 788.1 2706 0 1.5 2704.5
7. Ловище "Изворите" 1412.4 824.4 2236.8 6 2.1 2228.7
8. Ловище "Струма" 2827.3 86.9 2914.2 238.8 1.8 2673.6
9. Ловище "Палевина" 1096.4 121.9 1218.3 0.5 1.6 1216.2
10. Ловище "Острица" 1838.5 157.9 1996.4 5.8 3.5 1987.1
11. Ловище"Селимица" 1528 272.3 1800.3 115.9 1.9 1682.5
12. Л-ще"Стопанкси (карант.) двор" 12.2 0.1 12.3 0 0 12.3
Общо ДЛС: 12807.2 3367.4 16174.6 408.8 14.9 15750.9

Ловностопански район (ловище)
хектари
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Методи и ловностопанска дейност: 
- Основен метод за постигане на целите е прилагането на подборното 

ловуване. 
- Изпълнението на залегналите с ловностопанския план дейности. 
- Извършване на наблюдения, събиране на данни за действителното състояние 

на дивечовите популации и планиране на необходимите дейности. 
- Подобряване и поддържане на съществуващата фуражна база и правилно 

планиране на необходимите мероприятия и съоръжения. 
- Разработване на дивечови ниви (около 600 до 800 дка) и дивечови ливади 

(около 220 дка). Доставка на концентрирани, сочни и груби фуражи за подхранване 
на дивеча особено през зимния период. 

- Разселване на дивеч чрез изградените възпроизводствени дворове към базите 
за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД). 
 
Таблица №1.16.6.1.-2: Отстрел и добити медали по линията на организирания 
ловен туризъм  

 
1.16.6.2. Брой и динамика на популациите на ловните видове за последните 14 
години 
 
Фигура №1.16.6.2.-1: Динамика на популацията от благороден елен (Cervuselaphus) 

 
Благороден елен (Cervuselaphus) – възстановен е на територията на парка 

през 50-60-те години в резултат на разселването му от ДДС „Витошко“ – тогава 
представително ловно стопанство. Обитава предимно южните и югозападните части 
на Витоша. Придържа се към масивните горски комплекси на парка, като през 
лятото се задържа във високопланинските пасища. Запаса на благородния елен през 

отстрел
златен сребърен бронзов общо ср./год. бр. год. бр. год.

благороден елен 22 97 87 248 40 111 1992 0 2004
елен лопатар 12 3 5 43 8 18 1992 0 1999-2000
муфлон 4 20 17 56 5 13 1985 0 1998
сърна 4 12 131 17 34 2006 8 2000
дива свиня 56 69 75 368 90 170 2007 40 1998

медали най-висок най-нисък
вид дивеч
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последните 3 години е около 200 бр. по данни от таксацията. Забелязва се плавно 
повишаване на числеността му след 2000 г. когато са най-ниските му запаси – около 
100 бр.  Най –високи са запасите на благородния елен в края на 80-те и началото на 
90-те години, като достигат до около 560 бр. през 1988 г.  Потенциала на 
местообитанията е добър като изчислените допустими запаси на вида са около 252 
броя при среден втори бонитет. Половото съотношение е 1:1,5 в полза на женските, 
което снижава възможностите за добър трофеен отстрел. Възстановяването на 
популацията става както по естествен начин така и чрез разселване на благородни 
елени, като се използват изградените на територията на ловното стопанство 
възпроизводствени дворове. 

 
Елен лопатар (Cervusdama) – Максимална численост е достигнал през 1988 

г. – 180 бр. както е и при благородния елен. Пролетната таксация през 2015 г. е 82 
бр. Най-ниска е била числеността му през 2000 г. – 7 бр. на територията на ДДС 
„Витошко“ 
 
Фигура №1.16.6.2.-2: Динамика на популацията от елен лопатар (Cervusdama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сърна (Capreoluscapreolus)– разпространена повсеместно на цялата 
територия на ПП “Витоша”. Данни за състоянието и числеността на сърните преди 
30 години показват запас от порядъка на около 200 бр. Запаса им намалява 
значително в периода 1992 до 1997 г. до около 70 – 80 бр., като след това се 
стабилизира.  Потенциала на местообитанията е добър, като от предварителния 
модел изчислените допустими запаси на вида са около 400 броя. Действителните 
запаси на сърната са стабилни през последните 10 години: 300 – 330 бр., като 
въпреки че търпи и най-големи загуби от хищниците, скитащите кучета, 
бракониерството и тежките зими, се забелязва нарастване числеността на сърната. 
От изключителна важност за оцеляването на приплодите на сърната е осигуряването 
на спокойствие по време на раждането и отглеждането на новородените. 
Необходимо е да се засили контрола по осъществяване на тези дейности, които 
оказват негативно отношение – безпокойство от туристи, висок запас на  вълка и 
скитащите кучета. 
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 Фигура №1.16.6.2.-3: Динамика на популацията от сърна (Capreoluscapreolus) 

 
Дива свиня (Susscrofa) – Поради голямата пластичност на вида нормалният 

(допустимият) запас е около 350 бр., като е приблизително равен на  действителния 
който е около 300 бр. За борба срещу чумата и развитие на външни и вътрешни 
паразити по дивата свиня се залагат ваксини и се извършва дезинфекция и 
дезинсекция във всички райони. Взимат се проби за трихенелоза. С цел опазване от 
щети и повреди не трябва да се допуска увеличаване на действителния запас при 
дивата свиня над допустимия. Зрелите глигани да имат голям периметър на 
движение и мигрират в съседните (прилежащи) територии на парка. Популацията е 
със силно разстроена полова и възрастова структура поради груповия лов на 
териториите на съседните ловни сдружения. 
 
 Фигура №1.16.6.2.-4: Динамика на популацията от дива свиня (Susscrofa) 
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Муфлон (Ovisorientalis) – Най-голяма численост има през 1980 г. – 109 бр. 
Последните 2 години запасите му се увеличават и пролетния запас на 2015 г. 
показва 100 бр. при полово съотношение 1:1,2 в полза на женските. Развъжда се в 
БИСД на територия на ДЛС „Витошко – Студена“. В миналото са разселвани и 
други чужди за нашата фауна видове като алпийски козирог (Capraibex), тибетски 
як и елен сика(Cervusnippon). Алпийският козирог, тибетския як и елена сика са 
изчезнали. 

 
Фигура №1.16.6.2.-5: Динамика на популацията от муфлон (Ovisorientalis) 

 
 
Вълк (Canislupus) - Числеността на вълка в началото на 70-те години е силно 

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

Лисицата(Vulpesvulpes) обитава почти цялата територия на парка. 
Популацията е с нормална плътност или общо 50 – 100 бр.  

Язовеца(Melesmeles) също обитава почти цялата територия. 
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Фигура №1.16.6.2. -6: Динамика на популацията от вълк (Canislupus) 

 
 

Див заек(Lepuseuropaeus)- обитава повсеместно, предимно откритите площи 
с ниска растителност, както и изредени горски комплекси и плътни горски масиви. 
Допустимия запас на територията на ДЛС „Витошко – Студена“ е 226 бр. Липсата 
на голи площи, както и голямата надморска височина определят и сравнително 
постоянния равномерен запас от около 150 - 200 бр. 
 
Фигура №1.16.6.2. -7: Динамика на популацията от див заек (Lepuseuropaeus) 

 
 

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

 
 

97



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 CertifiedCompany 

Фигура №1.16.6.2.-8: Динамика на популацията от яребица (PerdixPerdix) 

 
 
Кеклик(Alectorisgraeca) – Среща се на малки ята по откритите части на Витоша. Не 
се посочва в таксацията през последните 5 години. Необходими са допълнителни 
проучвания за установяване на запасите и мерките за възстановяването на 
популацията на кеклика. 
 
Фигура №1.16.6.2.-9: Динамика на популацията от кеклик(Alectorisgraeca) 

 
 
1.16.6.3. Основни проблеми, заплахи и рискове за дивеча на територията на ПП 
„Витоша“ 

 
- Безпокойство - най – сериозния фактор за повечето видове от ловната 
фауна, особено в северните части на парка, в и около местата на сватбуване и 
отглеждане на малките. 
- Висока плътност на хищниците. 
- Завишена плътност на скитащи и бездомни кучета – сериозен проблем, 
съществуващ и при изготвяне на плана през 2005 г. и към настоящия момент. 
- Затруднена миграция към прилежащите територии, като с голям 
приоритет трябва да бъде съхраняване на коридора Витоша – Верила – Рила. 
- Тежки зими – предимно за северната част. 
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- Не достатъчна хранителна база (открити площи, дивечови ниви, 
поляни, бръстилища) – основно проблема е за северната част на парка 
(територията към ДГС „София“) 
- Нарушени полови и възрастови структури на някои видове. 
- Бракониерство. 
- Пожари.  
- Паша. 
ДЛС „Витошко – Студена“ притежава добра материална, административна и 

складова база. Не са описани значителни повреди върху горските насаждания в 
резултат на дивечовите гъстоти. 

Щетите, които нанася дивеча на селскостопанските култури са незначителни. 
Не са констатирани епидемични заболявания по дивеча. Извършва се 
обезпаразитяване на всички животни срещу външни и вътрешни паразити. 
Задължително се вземат проби за трихенелоза. 
 
1.16.6.4. Извършени нарушения за последните 10 год. на територията на ДЛС 
„Витошко – Студена“ оказващи влияние на ловната фауна 
 
Таблица 1.16.6.4.-1: Извършени нарушения за последните 10 год. на територията 
на ДЛС „Витошко – Студена“ 

Брой  на 
нарушени

ята

Общ брой 
на 

добитъка

Брой на 
нарушени

ята

Общо 
(дка)

Брой на 
пожарите

Общо 
опожаре
на площ 

(дка)

Брой на 
нарушени

ята

Общо 
убит 
дивеч 
броя

2005 0 0 0 0 1 40 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 1 1
2007 0 0 0 0 2 118 0 0
2008 0 0 0 0 1 16 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 2 0
2010 0 0 0 0 0 0 1 0
2011 0 0 0 0 1 2 0 0
2012 0 0 0 0 1 4 1 0
2013 0 0 0 0 2 1803 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо 0 0 0 0 8 1983 5 1

Лов

Година

  Незаконна паша Разораване Пожари

 
От таблицата се вижда, че констатираните нарушения за изминалия период 

са сравнително малко. Съществуват неофициални данни за опити и извършване на 
бракониерство особено по периферията на ловното стопанство и парка, както и 
около населените места. Не са констатирани нарушения за незаконна паша и 
разораване. 
 
1.16.6.5. Местообитания определени като „сватбовища“ с ловоустройствения 
проект 

 
Като трайно обитавани места за сватбуване на благороден елен са 

определени с ловоустройствения проект следните отдели: от землище Рударци – 
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465, 466; землище Кладница – 372, 373, 464, 456-458; землище Чуйпетлово – 458-
463, 387, 388, 431-436; з-ще Ярлово – 461-464, 456-460, 443-447. На тези места по 
време на сватбуването през есента е необходимо да се ограничат дърводобивната 
дейност, пашата и безпокойството от туристи.  

 
1.16.6.6. Стопанисване на дивеча на териториятана ДЛС „Витошко – Студена“ 

 
Основното направление за стопанисване на дивеча в ДЛС „Витошко – 

Студена“ ще бъде създаване на благоприятни условия за формиране, развитие и 
поддържане на здрави и жизнени дивечови популации от наличните ловни видове, 
при оптимална гъстота, полова и възрастова структура, подобряване на условията за 
организиран ловен туризъм, наблюдения, селекция и превръщане на подборния 
отстрел в основен метод за ползване на едрия дивеч. Целта е да се достигнат 
изискванията на съвременната ловностопанска наука, устойчиво управление и 
ползване на природните ресурси и опазване на околната среда. В зависимост от 
характера на местообитанията, бонитета и пригодността са определени и главните 
видове дивеч: 

За БИСД „Бела вода“ – муфлон, със съпътстващи дива свина, благороден 
елен, елен лопатар. За БИСД „Петрус“ – дива свиня със благороден елен.  

За останалите ловища главен вид ще бъде благородния елен със съпътстващи 
видове сърна, дива свиня, заек, яребица и планински кеклик. 
 
1.16.6.7. Риболов  
 
⇒ Зарибяване в реките на ПП „Витоша“, осъществявано по проекти и 

дейности на ДПП „Витоша“ 
 От ДПП „Витоша“ са осъществявани зарибявания единствено през 
последните две години. Те се отнасят до зарибяване с балкански щипок (общо 51 
екземпляра в 2 реки), главоч (общо 50 екземпляра в р. Палакария над с. Ярлово) и 
балканска пъстърва (общо 30 000 екземпляра в 5 реки). Зарибяванията по данни на 
ДПП Витоша (предоставени от експерт фауна Никола Дойкин) са както следва: 
 
Балкански щипок (Sabanejewiabalcanicа): общо 51 екземпляра. -  2014 г. 
Във воден обект :  
1. Кладнишка река – 31 рибки; в 1 участък с координати: N42.54685 E23.16118; 
2. Река Струма – 20 рибки; в участъка преди яз. Студена: N42.51143 E23.14854;  
 
Балканска пъстърва (Salmotrutta), произведен в Пъстървово стопанство „Тошков 
чарк“; Декларация за произход № 601879 / 17/05/2014 г Ветеринарномедицинско 
свидетелство № 0001251, изд. на 17 / 05 / 2014 г: общо  30 000 екземпляра. – 2014 г. 
 
Във воден обект: 
1. Кладнишка река, в участъка под с. Кладница до последния приток преди 

вливането в яз. Студена;  
2. Владайска река, в участъка над с. Владая до м. Златни мостове;  
3. Боянска река, в участъка от х. Момина скала до над х. Бор;  
4. Бистришка река, в участъци от границата на ПП Витоша под с. Бистрица нагоре 

по течението;  
5. Река Струма, в три подучастъка под и над с. Чуйпетлово и под с. Боснек. 
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Балканската пъстърва е основен обект за риболов на територията на парка.  
 
Главоч (Cottusgobio) р. Палакария, над с. Ярлово. 
1. 30 възрастни индивида директно реинтродуцирани – 2013 г. 
2. 20 ювенилни индивида, отгледани в лабораторни условия и след това 
реинтродуцирани – 2014 г. 
 

Дейностите по лабораторното отглеждане и зарибяване са свързани и 
извършени по проект „Възстановяване на популацията на Главоча (Cottusgobio) на 
територията на Природен парк „Витоша”, финансиран по Проект № 5103020-
116-54 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен 
парк Витоша - фаза II”, съгласно Договор № 5103020-C-001 за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, 
Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република 
България”. 

 
Във връзка с експлоатацията и опазването на рибните ресурси, не са 

установени нарушения на територията на парка. 
 
Въз основа на „Закон за рибарството и аквакултурите ДВ, 41/2001 с изм и 

доп…ДВ, 15/2013, Чл. 12. (1), (2); Чл. 24. (1), (3), (5) риболовът в ПП „Витоша“ се 
извършва в следните подходящи за целта места, на базата на проведените 
инвентаризационни изследвания: Владайска, Струма и Драгалевска реки в 
граничните участъци на парка и в близост със съответните населени места.  

За територията на ПП „Витоша“ по отношение на любителския роиболов 
следва да бъдат въведени някои режими:  
 Строго спазване на националното законодателство и разпоредбите на ДПП 

„Витоша“; 
 Табели за забрана на риболова за всеки един воден обект; 
 Правилата за риболов на територията на парка – само за пъстърва с една 

въдица, една кука, изкуствена стръв, само в събота, само за определени реки; 
 Зарибяване с контролиран зарибителен материал на балканска пъстърва с 

разрешение и под ръководството на ДПП „Витоша“. 
 

1.16.6.8. Събиране на природни продукти 
 
ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС „Витошко-Студена“ не   предоставиха такава информация тъй като не 
се практикува събиране на билки, горски плодове, гъби и др. природни продукти за търговски 
цели, а само за лични нужди.   

 
1.16.7. Туризъм, рекреация, спорт, услуги 
 
РЕЗЮМЕ 

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

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

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

Наред с природните дадености на парка, водещо направление относно туризма, 
рекреация, спорт и услуги е непосредствената му близост със столицата на Р България – 
гр. София. От тук произхожда и засиления интерес към територията на парка, която 
обхваща локална, регионална и национална категория на туристическия продукт. 

 
 “…Ний не умеем да ценим и не сме привързани страстно кам нашата хубава природа. Защо? - Защото не я 
знаем, защото живописната природа не се изучава нито в кафенетата, нито в кръчмите. В кръчмите и кафенетата, 
сред удушливия дим, под влиянието на наркотическите и спиртливи питиета и озлобените газети, ще постоянствуваш 
да въздишаш бабешки, да скверниш хубава България със стереотипните фрази: "А бе българска работа", "българи-
диваци, не ги ли знаеш", "България-дивотия"... А пък нито България, нито българите изобщо са диви, а сме диви и 
простаци ний, които знаем само да хулим, за да се покажем, че уж сме много видели и много знаем... 
…Онзи въодушевен фантастически устрем към небесата, чрез хиляди препятствия, онова стремително катерение по 
храсталаци, по камънаци, на десетки наелектризирани групи, развятото нарочно приготвено знаме, звуковете на една 
военна тръба всред пламналите тук-там огньове, онази фантастическа картина, осветена феерически от пълната 
луна... Господин Вазов, вий бяхте очевидец - опишете тази поражающа със своето величие картина…” 

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

София, 19 август 1895 г. 
 

 Туристи и любителите на Витоша, често споменават името на Алеко, като 
родоначалник и идеолог на организираното туристическо движение у нас. Витоша се 
свързва и с първите стъпки на пешеходния туризъм в България, алпинизма, ски спорта, 
туристическото ориентиране. Тук през 1901 г. е поставена първата туристическа 
маркировка. През парка преминава европейският туристически маршрут Е-4.  
 Напълно заслужено в парка, може да се изгради музей отразяващ богатата 
история на планината и парка с туристическа и спортна насоченост. 
 
1.16.7.1. Състояние, промени и тенденции, свързани с условията за отдих, 
природосъобразен туризъм, спорт и услуги в ПП “Витоша” 
 
Постановление на МС № 15422 от 27. 10. 1934 г., бр. 178/1934 на Държавен вестник. 
 

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

 Състоянието на условията свързани с туризъм, рекреация, спорт и услуги е на 
добро общо ниво. Няма друга планина с изградена толкова наситена инфраструктура, 
сгради и съоръжения за обслужване на отдиха и спорта. Близостта до големия град, я 
прави и най-посещаваната защитена територия. Оценката за рекреативните и 
познавателни качества на ресурсите или оценка на атрактивност е много по - висока от 
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оценката на технико - икономическите и други експлоатационни условия и възможности в 
парка. 
 Туризъм, рекреация и спорт, остават основни дейности за парка. Територията на 
парка е желана, както за летен така и за зимен туризъм. Относно продължителността на 
престоя в парка преобладават еднодневните посещения, поради близостта на градовете 
София и Перник, както и поради множеството нефункциониращи, изоставени и разрушени 
бази и обекти. Престоя в парка за повече от един ден се осъществяват в хижите, почивните 
станции и хотелите, концентрирани предимно в северната част на парка (т.е. южно от гр. 
София). 
 Понастоящем, парка предлага на своите посетители различни възможности, като 
места за отдих, спорт, атракции, множество туристически, вело, конни и тематични 
маршрути, катерачни обекти, ски писти, безмоторно летене, спелеология и др. В парка 
могат да се посетят и няколко музея, посетителски център, заведения за хранене, 
манастири, да се пренощува в хижи, хотели, туристически домове и др. Потенциал има и 
за развитие на културен туризъм – манастири, исторически места, оброчища, исторически 
събития, както и във връзка със съвременните виждания – потенциал за конферентен 
туризъм, тийм билдинг, приключенски игри, тематичен туризъм и др. 
 Природните и антропогенни ресурси в границите на парка, свързани с условията за 
отдих, природосъобразен туризъм и спорт имат голям потенциал. Природните дадености, 
като т.н. каменни реки, множество водни източници, торфища, карст, насажденията от 
смърч и др., въпреки антропогенния натиск са се запазели на изключително високо ниво, 
както и голямото биологично разнообразие. 
 Парка предоставя възможности и за множество спортове, през всички сезони. 
Провеждат се както официални състезания (веломаратон, ориентиране, маунтин байк и 
др.) на различни нива, така и практикуването на много спортове на любителско ниво. 
Наблюдава се увеличаване на организираните масови посещения на деца от различни 
възрастови групи с организирани развлекателни игри и спортни забавления. Популярност 
придобиват и други атрактивни спортни забавления извън традиционните, като например 
„Можеш ли да се изкачиш по-бързо от лифта” и др. Голям интерес има и към зоните за ски 
спорт. Увеличаването на практикуващите зимни спортове, се дължи както на неговото 
удоволствие от практикуването му, така и на неговото популяризиране през последните 
години. Заработиха редица дружества и клубове за обучение на деца от различни 
възрастови групи (детски градини, училища). За практикуването на зимни спортове и 
преходи, основен проблем е недостига на въжен и градски транспорт, както и остарялата 
база, което от друга страна увеличава автомобилния трафик и нерегламентираното 
паркиране в границите на парка и по неговата периферия. Проблема остава и в останалите 
сезони, за планиране на пешеходни преходи, разходки и др. В парка развиват дейност 
няколко училища, за зимни спортове. Ски-центровете са изградени в природна среда, 
която е със специален статут‚ изискващ внимателно балансиране между рекреационната и 
природо-защитната функции на територията. 

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

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

 Спрямо границите на парка, материално-техническата база (хижи, почивни домове, 
хотели, заведения за хранене, обслужващи постройки и др.) е концентрирана предимно в 
северната част на парка, спрямо най–използваните подходи от кварталите Бояна, 
Драгалевци и Княжево. По данни от „Специализираната карта на туристическата 
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инфраструктура“ от 2014 г. са картирани и заснети общо 1003 броя сгради от които 89 
броя са разрушени до основи и над 150 са свързани с туристическа и спортна дейност. 
Основните форми на собственост в ПП „Витоша” са държавна, общинска и частна, като 
държавната и общинската собственост са публични.Основните форми на собственост в ПП 
„Витоша” са държавна, общинска и частна, като държавната и общинската собственост са 
публични. 
 ПП „Витоша“ е с най-гъсто разположените обекти за рекреация, туризъм и спорт в 
страната. Освен местата за настаняване, парка има и висока текуща посещаемост, което 
води до натоварване на определени територии (Дендрариум, Игликина поляна, Офелиите, 
Момина скала, Алеко и др.) и всички последствия от това. Тези места понастоящем се 
почистват системно (по график) от битови отпадъци. Териториите с по-висока 
посещаемост, следва да бъдат с по-висока интензивност на поддръжка, относно парковата 
мебел и туристическите елементи. 
 
Таблица №1.16.7.1-1: Сграден фонд 

№  Сграда тип Брой 
1 административна 8 
2 база поддръжка 9 
3 база ПСС 8 
4 болница 1 
5 бунгало 29 
6 взривохранилище 1 
7 вила 120 
8 влек станция 10 
9 военен обект 16 

10 временна постройка 5 
11 входна камера 2 
12 гараж 13 
13 геофизична станция 1 
14 горски дом 6 
15 друга 337 
16 егрек 1 
17 изходна камера 2 
18 кантон 6 
19 каптаж 40 
20 кариера 9 
21 кафене 1 
22 кошара 8 
23 лифт станция 18 
24 манастир 6 
25 метеорологична станция 1 
26 павилион 3 
27 пазачница 4 
28 параклис 3 
29 пионерски лагер 1 
30 полицейски участък 2 
31 помпена станция 1 
32 посетителски информационен център 6 
33 почивен дом 13 
34 пречиствателна станция 8 
35 пропускателен пункт 1 
36 радиолокационен център 1 
37 радиорелейна кула 1 
38 резиденция 1 
39 ресторант 12 
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№  Сграда тип Брой 
40 ски гардероб 3 
41 склад 26 
42 спасителен пост 1 
43 спортен лагер 1 
44 стопанска постройка 32 
45 съоръжение 8 
46 творчески дом 11 
47 телевизионна кула 1 
48 техническа сграда 1 
49 тоалетна 2 
50 трафопост 23 
51 учебно-спортна база 7 
52 хижа 36 
53 хотел 47 

 Голяма част от сградите понастоящем не функционират. Поставени са голям брой 
бариери за ограничаване на достъпа до тях. Оставени са без надзор кучета, като част от тях 
често са агресивни към преминаващи наоколо туристи. Общия облик на сградния фонд в 
парка е запуснати, изоставени, рушащи се и нефункциониращи сгради, които не се вписват 
в заобикалящата го среда и оставят неприятно усещане в посетителите на парка. 
Емблематични за парка сгради не предлагат обществени услуги. 
 Едва 20 – 30% от общия леглови капацитет, понастоящем функционира, който се 
разделя на половина между хижи и други места за настаняване (хотели, ПД, ГД и др.). 
Около 7% от сградите са ремонтирани през последните няколко години и също толкова се 
ремонтират понастоящем.  
 Решенията за промяна на това статукво, трябва да бъдат на базата на натрупания 
вече опит, работещи практики, контрол и юридически издържани. Резултата трябва да е в 
хармония с биологичното и ландшафтно разнообразие. 
 По отношение на специализираната инфраструктура, в парка преобладава 
свързаната с пешеходния туризъм, който е традиционен за парка от десетилетия. В тази 
посока е свършено много през периода на План‘1. Изградени и се подържат редица КО 
(изброени в табл. №12-17) от традиционните маса с пейки, беседки, пейки, шезлонги и др. 
елементи. Поставени са множество информационни материали на възлови места (изброени 
в табл. №7-11). 
 Все по–голяма популярност добива, паралелно със създаваните условия за това 
велотуризма. Маркирани са около 215 км. маршрути, като част от тях са от типа 
споделени. Поставени са над 1700 броя табели и други елементи по трасетата. През 
настоящата година (от 5 юли до 28 септември 2015г.), всяка събота и неделя, както и на 
официалните празници, любителите на велоспорта ще имат възможността да бъдат 
превозвани с автобус по маршрут от Хладилника през Бай Кръстьо до х. “Алеко”, с 
надеждата да се превърне в успешна практика и занапред. 

Ски - центровете са изградени в природна среда, която е със специален статут‚ 
изискващ внимателно балансиране между рекреационната и природо-защитната функции 
на територията. За практикуването на зимни спортове и преходи, основния проблем е 
недостига на транспорт (въжен, градски), тъй като част от него не функционира, както и 
остарялата и неконкурентна спортна база, което от друга страна увеличава автомобилния 
трафик в границите на парка. Проблема остава и в останалите сезони, за планиране на 
пешеходни преходи, разходки и др.  
 В южната част на парка гъстотата на инфраструктурата за активен летен отдих – 
детски кътове и форуми, тематични кътове (поляни), кътове оборудвани за еднодневен 
престой, тематични маршрути и други е ниска, спрямо общия туристически интерес към 
парка. Съхранен остава потенциала на Боснешкия карстов район. В югозападните и 
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южните части на парка, развива дейност и ДЛС „Витошко-Студена“, чрез осъществяване 
на условия и организиране на ловен туризъм. Този факт, както и по-слабия антропогенен 
натиск, върху значителна територия, обособена като ВЗ, определена като зона на 
спокойствие и други фактори по отношение на качеството на екосистемите, обяснява по-
малката гъстота и наситеност на туристическа инфраструктура в района. Условно, 
северната част на планината е наситена с туристическа инфраструктура и антропогенен 
натиск. Тя се нуждае от по–висока степен на поддръжка, поради многократно по – високия 
туристопоток. Много интензивно е и навлизането в парка с МПС-та (63%). Това 
навлизане в парка е концентрирано предимно в две направления Драгалевци – Алеко и 
Бояна – Златните мостове – Офелиите. Забързаното ежедневие, посещаемостта от 
семейства с малки деца и възрастни хора, предопределят един висок процент на навлизане 
в парка с моторни превозни средства (63%). Увеличава се глобално и интереса към 
велосипедния транспорт/спорт, като екологична алтернатива за придвижване, което е 
видно и от следващата фигура – 2% се отчита навлизане с велосипеди (от извършеното 
едногодишно проучване за територията на ПП). 
 
Фигура №1.16.7.1-1:  
Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) по начин на 
придвижване (навлизане) в ПП „Витоша“ през периода 14. 12. 2013 – 13. 12. 2014 г. 

 

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

 
От проведеното проучване „Извършване на социологическо проучване и 

мониторинг на туристопотока", туристическия продукт, който се предлага е с ясно изразен 
целогодишен характер със сезони амплитуди (т.н. ски сезон и летен сезон). 
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Фигура №1.16.7.1-2: Обем на туристическия поток на входни точки (основни подходи) 
към ПП „Витоша“ през периода 14. 12. 2013 – 13. 12. 2014 г. по сезони. 

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

 
 На територията на ПП „Витоша“ през 2012 г. е изграден детски екостационар “Бели 
брези“. Сградата съчетава функциите на информационен, образователен и изложбен 
център, осигуряваща закрити експозиционни площи с възможност за провеждане на 
учебни беседи на деца, ученици и студенти по отношение на биологичното разнообразие в 
района на парка, етнографската специфичност и др. В непосредствена близост до 
екостационара се намират Музей на совите и Музей на водното конче. В района на 
Дендрариума се намира и сградата на Музея на мечката. 
 За запознаване на посетители и туристи с природните богатства на парка, в района 
над Драгалевци е изграден Природозащитен информационен център (функционира от 1998 
г.). Посещенията през почивните и празничните дни са предимно индивидуални. 
Организирани посещения по заявка се провеждат с групи деца и ученици, студенти, чужди 
и други групи. Посетителският център предоставя за всички посетители лекции и беседи, 
филмов материал за природните богатства на Витоша планина, както и допълнителни 
информационни материали на природозащитна тематика. 

 
Информационна обезпеченост 
Въпреки липсата на единна концепция за информационна система в парка не е 

допуснат хаос в информационното обезпечаване. В периода от 1976 до 1989 г. са 
разработени редица разработки и екологични предложения от „Агролеспроект“, които 
представляват информационната основа за надграждане в парка. През периода на План‘1 
не е разработена заложената концепция за информационна система в парка.  

ПП „Витоша“ изпълнява своя ангажимент за обезпечаване с информационни, 
предупредителни и забранителни табла и табели, което дава обща единна визия и 
определена естетика на територията на ПП. Най – големи усилия, относно 
информационното обезпечаване на парка, са положени през периода 2013-2014 г. 
(подробно описано в годишните отчети и в сайта на парка). От друга страна остава 
проблема, относно рекламните табели, поставяни произволно от множеството ползватели в 
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границите на парка. При изготвянето на една бъдеща концепция за информационна 
система, трябва да се вземат оптимални решения на всички проблеми в диалог с 
ползватели и институции. Информационната мрежа относно двата резервата е добре 
изградена (МОСВ, РИОСВ – София), като се нуждае от периодична поддръжка. 
 Туристическата маркировка в парка е съобразена с Правилника на БТС за 
маркировката на туристическите пътища в Р България. Лентовата маркировка в парка е 
използвана за маркирането на редица туристически маршрути, като са използвани четири 
цвята (червен, жълт, син и зелен). Образната маркировка (указателни табели, табели, 
номерации и др.) са поставени на възлови места и с необходимата гъстота. През 2014 г. са 
монтирани над 600 бр. указателни табели. В откритите части на планината е изградена 
маркировка с метални стълбове с номерация. Маркировъчните стълбове са метални и 
боядисани с черни и жълти ивици. Тяхната гъстота на места е съобразена с изискванията с 
малки изключения (по-голяма гъстота от необходимото). През 2014 г. са поставени нови 20 
входни информационни табла от нов тип с информация за парка, относно видовете 
маркировки и табели, забраните и препоръките в границите на парка, телефонни номера 
при необходимост, както и картен материал с маршрути и туристически елементи. На 
подходящи места са монтирани над 260 бр. нови табла с разнообразна информация за 
парка (Туризмът в ПП „Витоша“, Първите залесявания на Витоша, Информация за 
резерватите и др.). Монтирани са също така и табели за повишено внимание (скоростно 
трасе, пресичане на път, конен маршрут, споделено трасе, лавиноопасна зона и др.). С 
табели са указани местата за палене на огън и изхвърляне на отпадъци, ски-пистите и др. 
 
 Основни маркировки в границите на парка: 

 
- Съгласно „Правилник за маркировката на туристическите пътища в Р България“: 
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- Указателни, насочващи, предупредителни и забранителни табели: 
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- Нетуристически маркировки – граница на ЗТ (бяло и червено), граница на горски 
отдел(бяло и черно), тригранична точка (бяло и черно) между отдели в ГФ, гранични 
стълбове (от бетон) за ЗТ (ПП и Р) и др. 

 

 Част 

от 

информационната система на парка са и: 
- Национален парков информационен център - предоставя информация за парка, 

защитените територии в България и по света; 
- Природозащитен информационен център “Витоша” - първият от веригата 

информационно-образователни центрове към защитени територии в България; 
- Детски екостационар “Бели брези“ - информационен, образователен и изложбен 

център; 
- Музей на мечката; 
- Музей на совите; 
- Музей на водното конче. 

С всички тези материали, посетителите в парка могат да се запознаят 
предварително и подробно в сайта на парка (www.park-vitosha.org). 

 
Маркетинг на туристическия продукт. 
Дирекцията на ПП „Витоша” е развиваща се структура със съвременен поглед към 

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

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

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

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

 
1.16.7.2. Исторически и съвременните тенденции за развитието на туризма 

 
Исторически щрихи за планината 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предвижда се преустройство и подобряване на материалната база в парка и 
приспособяването й към нуждите на масовия краткотраен отдих. Ще се изграждат на 
подходящи места заведения за бързо хранене и чайни. Някои овехтели сгради подлежат на 
събаряне, а други предстои да бъдат модернизирани и приспособени към новите 
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изисквания. 
Проектантският колектив възприема принципа за групиране на строителството при 

развитието на сегашните туристически центрове Алеко, Златни мостове и Тинтява и 
особено много на новопроектираните Селимица, Бистрица, Ярема, Чуйпетлово, яз. 
Студена. Освен съществуващия зимен център Алеко - Черни връх предвижда се 
създаването на ски-центровете Конярника - Селимица (с бази Златни мостове, Офелиите, 
Селимица), Тинтява - Ушите (с база Тинтява) и др. 

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

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

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

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

Направени са много баражи, каменни съоръжения, детски кътове, завирени са 
езера. Прокарани са над 350 км планински пътеки. За създаване на удобство, планински 
уют и сигурност за излетниците са построени много типизирани планински съоръжения: 
48 заслона навеси, 210 чешми, 720 пейки, 220 маси, 70 огнища. Изградени са 18 водни 
площи, 68 беседки, перголи, 4 съблекални и още много други съоръжения. 
 Заслоните (навеси) са изградени по няколко интересни и опростени архитектурни 
решения от камък и дърво, някои с огнища, предназначени за защита от дъжд, вятър и 
буря. Беседките имат предимно класическа шестоъгълна форма. Те са често на погледни 
места. Перголата е само декоративен елемент при оформяне на характерни места и 
подходите към планината. Чешмите са изпълнени с оригинални декоративни решения. На 
много места са създадени кътове за почивка с пейки, маси, чешми и огнища. 
 Основните подходи към планината са оформени като малки паркови пространства с 
кът за почивка. На подходящи места са поставени големи табла и схематични карти. 
Пътеките из Витоша са описани въз основа на съществуващото положение, разработките 
на стария генерален план.  
 Пешеходните връзки на Витоша са добре планирани. Главните радиални пътеки 
свързват подвитошките селища с туристическите центрове Алеко, Тинтява, Златни 
мостове, Селимица и Черни връх. Постигнати са добри и удобни връзки между отделните 
туристически центрове в планината, между центровете и хижите, заслоните, природните 
забележителности и погледните места. Постепенно се осъществяват и трите обиколни 
пътеки, които са на 400—600 м разлика в надморската височина една от друга. Поради 
куполообразния релеф на планината всички радиални пътеки от изходните пунктове водят 
за Черни връх. Витошките пътеки са достъпни и през зимата. 
 В годините преди и след обявяването на парка са били извършени редица 
устройствени мероприятия, целящи неговото туристическо съоръжаване. По исторически 
данни са: 
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• създадени са 750 ха изкуствени иглолистни насаждения; 
• възобновени са 200 ха остарели иглолистни култури; 
• образувани са 4 горски разсадника с площ от 225 ара; 
• построени са два пътя – от Бояна до х. “Планинец” с дължина 8 км и от с. Драгалевци до 
х. Алеко – 14,7 км; 
• прокарани са 22 км пътеки между по-важните местности и хижи; 
• маркиран е скиорски път от Черни връх до х. “Тинтява” с дължина 7 км; 
• поставени са 225 указателни стрелки и други табели; 
• поставени са пейки за сядане за над 500 души; 
• определени са 10 места за огнища; 
• построени са 9 хижи с обща площ 1 310 кв. м и 630 легла; 
• изработена е карта на територията в М 1: 5 000, а за туристически цели и такава в М 1: 30 
000. 
 По това време паркът е представлявал самостоятелна административна единица с 9 
души персонал. 

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

Множеството исторически данни за парка са свързани с гр. София, като столица на 
Р България и близостта й до Витоша планина. Тази близост и връзка между планината и 
столицата е уникална, дори в световно измерение. През всички тези години са правени 
редица предложения, за развитието на парка, като туристически обект и част от зелената 
система на столицата. В периода след 1989 г. (т. н. демократични промени) е обявен 
национален конкурс за Генерален план на столицата на България (на осмата сесия на 
Столичния народен съвет - 10. 01. 1990 г.). В този конкурс се появяват много екологични 
идеи с участието на Витоша планина, като част от тях са: 
- Провеждане на напречна на Софийското поле зелена връзка Витоша – Стара планина, 

чрез свързване на Южния парк с нов зелен северен клин; запазване на резервни терени, 
които да се усвояват при по – далечно бъдеще при по – ниска интензивност на 
застрояване и т. н. (от колектив с р-л арх. Иван Попов); 

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

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

- И други разработки в идейна фаза. 
 „Зелените връзки“ на града с планината са вече отдавана застроени (от времето 

когато парка е бил част от зелената система на града), сега са останали тесни ивици, чрез 
които това все още може да се възстанови и запази. 

Друг факт от историята на планината са кандидатурите на гр. София и Витоша 
планина за домакинство на Зимни олимпийски игри (три опита). При първите две 
кандидатури девиза на София е "Град в планината, планина в града", като най – силна 
страна се изтъква - София единствената столица в полите на планина. При третия опит (за 
2014 г.) девиза е „Да го направим заедно“, като кандидатурата претърпява известни 
критики. 
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Ретроспекция на управлението и стопанисването на парка 
От обявяването на Национален парк “Витоша” през 1934 г. до 1952 г. той се е 

управлявал по „Правилник за НП Витоша и включените в него бранища” от 24.12.1938 г, 
ДВ, р.5/1939 г.  

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

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

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

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

В периода от 1976-1989 г. са разработени още:  
 1976г. - Състояние и перспективи за развитие на Народен парк „Витоша” - 

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

парк Витоша - “Агролеспроект”; 
 1982г. – ТИЗ за паркоустройствен проект - “Агролеспроект”; 
 1982г. -  Ландшафтна таксация - “Агролеспроект”; 
 1982г. - Ландшафтно и екологическо предложение за устройство на Народен парк 

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

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

“Софпроект”; 
 1985г. - Директивен план-концепция за Зимните олимпийски игри’81 -  “Софпроект”; 
 1989г. – Екологическо проучване на община “Витоша” - “Агролеспроект”. 
 Лесоустройствени проекти на държавните лесничейства София, Радомир, Самоков и 

Витошко.  
Първото ловоустрояване на Витошко е извършено през 1968г. През 1979г. е 

изготвен втори ловоустройствен проект.  
Всички изброени разработки и теренни проучвания заедно с много публикации за 

Витоша - представляват информационната основа за разработване на плана за управление 
на ПП “Витоша”. 
 
Демографски процеси в региона, свързани с развитието на туризма в парка. 
 Друг фактор, който влияе върху експлоатацията на парка е динамиката на 
демографските процеси в региона през годините. Най – динамично развитие търпи гр. 
София, като по време на обявяването на ПП „Витоша“ (1934 г.), населението на града е 
било от 287 100 жители, като към 2013 г. е 1 309 600 жители. За приблизително 80 г. 
неселението на столицата се е увеличило с около 356%, като 1934 г. населението е било 
едва 22% от настоящото, или средно се е увеличавало с 44,5% на десетилетие. Данните за 
останалите населени места са корено различни, с по - малка динамика на демографските 
процеси, като гр. Перник е с относително нисък процент на намаляване на населението, но 
сравнително постоянен, показват данните, дори и прогнозните варианти (до 2070 г.). 
Всички тези цифри, указват влияние върху развитието на туристическите и рекреационни 
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дейности в парка, както и върху опазването на природните дадености. Само за последните 
няколко десетилетия многократно е увеличен броят на хижи, места за настаняване, 
туристически маршрути, кътове за отдих, места за хранене и спорт, инфраструктура и 
много други туристически елементи, водени от растящия интерес и нуждата за ползване на 
парка. Концентрацията на тези елементи не е равномерна спрямо площта на парка. 
Прогнозните данни (при хипотеза за конвергентност – определя се като реалистична) сочат 
увеличаване на населението на гр. София с 21% до 2070 г. и намаляване населението на гр. 
Перник с над 50%. От реалистичните прогнозни данни се вижда едно по-плавно 
увеличаване на населението, респективно туристопоток, т.е. не се очаква драстично 
увеличаване на антропогенния натиск в следващите десетилетия. 
 
Фигура №1.16.7.2.-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура №1.16.7.2.-2 
 

Забележка: Посочените статистически данни са от НСИ (част „Население и 
демографски процеси“). 
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1.16.7.3. Съвременното състояние на туризма 
  
 Съвременният облик на туризма, като социален феномен, обхваща не само 
свободното движение, но и оползотворяването на свободното време, както и основно 
средство за осъществяване на връзка с природата. Туризмът е важен и в икономически 
аспект, като генератор на приходи. Той стимулира и редица сродни отрасли (търговия, 
транспорт, реклама, производство свързано с туристическата локализация и др.). От друга 
страна природните дадености, многообразието на ландшафти, чистотата на въздуха, 
тишината и спокойствието, сменящите се картини през сезоните - оказват важна социална 
роля, върху здравето на населението. 
 В глобален план, туризмът е на върха на огромна вълна от растеж. Макро-
тенденциите, водещи до ръст в туристическия бранш, според водещи организации в 
областта е „Новите технологии, привеждайки ги в употреба на обществото чрез по-
персонализирани, свързани и устойчиви решения“ (цитирано от Amadeus It Group). Друга 
наблюдавана тенденция е съчетаването или сливането на различни туристически 
дестинации в един общ продукт. 
Обобщено, тенденциите свързани с развитието на туризма в района могат да се сведат до: 

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

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

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

- чувствително увеличаване използването и ролята на информационните и 
комуникационни технологии. 
През периода на ПУ 2005–2014 г. са установени 6 приоритета. Относно туризъм, 
рекреация и спорт общото изпълнение на мерките по приоритетите на Плана за 
управление е положително. 
  

Първи приоритет: засяга опазването, поддържането и възстановяването на 
биологичното и ландшафтно разнообразие.  

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

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

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

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

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

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

- Създаване на информационни материали за туристическите маршрути, обектите, 
консервационно значимите видове, съобществата и процесите в парка, както и за неговото 
популяризиране като туристическа дестинация; 
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- грижа за безопасността на туристите: предупредителни стълбове и табла за 
опасност от лавини, разчистване на пътеки от паднали дървета и др. 

- Определяне и оборудване на зони и маршрути, достъпни за хора с увреждания – м. 
Дендрариума и м. Игликина поляна, пет нови площадки за хора с увреждания; 

- Обновление и допълване на маркировката; 
- Развитие на спортно-рекреационната инфраструктура за лятно ползване - включват 

се многобройните дейности по ремонтиране на разрушени от пълноводието на реките и 
поройните дъждове алеи, пътеки, мостове и дървени скари; 

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

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

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

- Представяне на природното и културно-историческото наследство на парка; 
- Изграждане на туристически и екологични маршрути с познавателна насока; 
- Развитие на мрежата от посетителски центрове и тяхната дейност. До този момент 

на територията на Парка са изградени три музея: Музей на мечката, Музей на совите и 
Музей на водното конче. От 11.12.2012 г. започна да функционира детски екологичен 
информационен център в местността „Белите брези“; 

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

- Популяризиране на обектите от културно-историческото наследство. 
Шести приоритет: постигане на ефикасно управление на парка: 

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

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

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

 
Таблица  №1.16.7.3.-1: Нагледно представен анализ на дейностите свързани с туризма за 
периода 2005 – 2014 г. 

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

АРХИТЕКРУТРНИ ЕЛЕМЕНТИ                     
Ремонт на алеи и туристически пътеки 

 
√ √ √ √ √ 

 
√ √ √ 

Изработване и монтаж на анти-
паркингови елементи и метални 
бариери   

√ √ √ 
  

√ √ √ 

Работа по благоустрояване на пещера 
Духлата  

√ √ 
 

√ √ √ 
   

Ремонт на заслони √ √ 
 

√ 
     

√ 
Ремонт и изграждане на скари √ √ √ √ 

   
√ √ √ 

Изграждане на входни табла √ 
 

√ 
  

√ √ 
  

√ 
Направа и монтаж на стабилизирани 
огнища    

√ 
   

√ √ 
 

Ремонт и изграждане на нови мостове √ √ √ √ 
   

√ 
 

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

     
√ 

Ремонт и изграждане на туристически √ √ √ √ 
    

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

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

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

√ √ √ √ √ √ √ 
   

Изграждане на нова сграда за музей на 
водното конче   

√ √ √ √ √ 
   

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

  
√ √ √ √ 

Пребоядисване и подновяване на 
коловете от зимната маркировка   

√ √ √ 
 

√ 
   

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

Благоустрояване на района на 
Кладнишки манастир √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Развитие на информационната ГИС √ √ √ √ √ 
   

√ √ 
Преиздаване на стари и издаване на 
нови информационни материали √ 

 
√ 

   
√ √ √ √ 

Участие в общоградкски почиствания 
на Витоша √ √ √ √ 

   
√ √ √ 

Издаване на определители, книги от 
библиотеката на Парка √ 

        
√ 

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

√ 
 

√ √ 
 

√ √ √ √ 

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

     
√ 

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

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

Образователни дейности съвместно с 
университети, училища и детски 
градини  

√ 
   

√ 
 

√ √ √ 

Подготовка на проекти и 
кандидатстване към различни донори   

√ √ √ 
 

√ 
  

√ 

Забележка: За анализа на изпълнението на задачите и предписанията за опазване и 
ползване, извършени на територията на ПП „Витоша” са използвани отчетите за 
календарните 2005-2014 години. 
 
1.16.7.4. Туристическа инфраструктура и елементи 
 
 Туристическата инфраструктура включва материалната база, като средствата за 
подслон, местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечение, други търговски 
обекти, както и всички съоръжения и елементи, свързани с туристическото предлагане. Тя 
е съставна част от туристическия продукт и създава реални условия, за неговата 
реализация. Туристическата инфраструктура задоволява потребностите на посетителите в 
парка, независимо от тяхната насоченост (туризъм, отдих, спорт и др.). 
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Туристическата инфраструктура и изискванията към нея (функционалност, 
комфорт, връзка с околната среда и др.), влияят върху формирането на цялостната 
атмосфера и имиджа на цялостния туристически продукт. 

 
• Места за настаняване, подслон и хранене. 
В т 1.16.3.5. е описан сградния фонд по туристически центрове. 

 
Таблица  №1.16.7.4.-1: Обекти за настаняване и хранене – функциониране, капацитет 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ФУНКЦИОНИРА 
ТУРИСТИЧЕСКИ 

УСЛУГИ                  
за посетители 

КАПАЦИТЕТ 

ЛЕГЛА 
/бр./ 

ХРАНЕНЕ 
/места/ 

Туристически хижи, почивни и творчески домове, хотели, мотели и др. места за настаняване 
1 х. „Алеко“ целогодишно  предоставя 100 150 
2 х. „Белите брези“ функционира предоставя 54 60 
3 х. „Горски дом“ не функционира * * * 
4 х. „Кумата“ целогодишно предоставя 32 30(60) 
5 х. „Борова гора“ целогодишно предоставя 24 20 
6 х. „Планинарска песен“ целогодишно предоставя 28 30(50) 
7 х. "Еделвайс“ целогодишно предоставя 15 40 
8 х.  „Планинец“ целогодишно предоставя 62 70 
9 х. „Фонфон" опожарена * * * 
10 х. „Тинтява“ целогодишно предоставя 78 80 
11 х. „Момина скала“ целогодишно предоставя 35 35(60) 
12 х. „Камен дел“ целогодишно предоставя 35 35(60) 
13 х. „Погледец“ целогодишно предоставя 20 30 
14 х. „Преспа“ целогодишно предоставя 23 23 
15 х. „Сълзица“ целогодишно не  35 35 
16 х. „Здравец“ целогодишно не  * * 
17 х. „Брезовица“ не функционира * * * 
18 х. „Северина„ не функционира * * * 
19 Ски селище „Цветна градина“ сезонно не  30 * 
20 х. „Витоша“ (ПД „Академик“) не функционира * 30 30 
21 ПБ „Полиграфически комбинат“ целогодишно не  10 10 
22 Финална къща не функционира * 22 40 
23 СБ „Alexander logistics" сезонно не  * * 
24 ВУСБ „проф. И. Стайков„ целогодишно предоставя 150 150 
25 ПД „Шумака“ целогодишно не  23 50 
26 х. „Острица“ целогодишно не  12 30 
27 х. „Рудничар“ не функционира * * * 
28 х. „Звездица“ целогодишно предоставя 60 65 
29 х. „Боерица“ не функционира * 40 40 
30 х. „Рай“ не функционира * 40 40 
31 х. „Малина“ целогодишно предоставя 16 16 
32 х. „Панчо Томов“ не функционира * 12 20 
33 х.“ Кукер“ целогодишно предоставя 20 20(40) 
34 х. „Септември“ не функционира * 30 35(60) 
35 х. “Есперанто“ целогодишно предоставя 10 10 
36 ПД “Иглика“ не функционира * 120 140 
37 ПД  „Минстрой“ не функционира * 15 15 
38 ПД „Металург“ -. не функционира * 62 60 
39 ПД „Юристи“ целогодишно не  24 24 
40 ВПД „Витоша“ не функционира * 600 600 
41 ТД– БАН  целогодишно не  26 26 
42 ТД  „Композитори“ не функционира * 17 17 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ФУНКЦИОНИРА 
ТУРИСТИЧЕСКИ 

УСЛУГИ                  
за посетители 

КАПАЦИТЕТ 

ЛЕГЛА 
/бр./ 

ХРАНЕНЕ 
/места/ 

43 ТД на  БНР  не функционира * 23 23 
44 ТД  „Артистите“ не функционира * 30 30 

45 УЦ „Трендафила“ целогодишно не  60 Бистро- 40 
К.бар-44 

46 ТД „Софийска филхармония“ целогодишно предоставя 12 40 
47 ТД на СО -Вила  целогодишно не  4 * 
48 Горски дом „Офелиите“ не функционира * * * 
49 Горски дом „Ветровала“ целогодишно не  40 56 
50 Хижа „Бор“ не функционира * 70 75 
51 Хижа „Средец не функционира * 70 92 
52 ПД „Родина“ не функционира * 80 85 
53 Профилакториум БАН целогодишно не  8 * 
54 Почивна база „Кремиковци“ не функционира * 30 * 
55  Хижа „Селимица целогодишно предоставя 20 30 
56 ПД „Селимица“ (Транс строй) не функционира * 130 150 
57 Ловен дом „Витошко“ целогодишно предоставя * 60 
58 Хотел „Хюндай“ не функционира * 65 120 
59 Хотел „Аглика не функционира * 42 50 
60 Хотел „Морени“ не функционира * 60 90 
61 Хотел „Простор“ не функционира * 206 220 
62 Хотел „Еден“ не функционира * 40 50 
63 Хотел „Ведра функционира не  50 50 
64 Гостоприемница „Мотен“ целогодишно предоставя 12 50 
65 Семеен х-л „Св. Георги“ целогодишно предоставя 30 40 
66 Хотел „Монтана“ не функционира * 50 50 
67 Хотелски комплекс „Копитото" целогодишно не  94 150 
68 Хотел - ресторант  „Златни мостове“ не функционира * * * 
69 Хотел Елица не функционира * 90 90 
70 Хотел Боерица целогодишно предоставя 41 40 
71 Мотел  „Тихият кът“ целогодишно предоставя 65 190 
72 ханчe „Ярема“ целогодишно предоставя * * 

ОБЩО 3332 3991 
Самостоятелни заведения за обществено хранене 

1 Бирария „Елените“ не функционира * * 60 
2 Грил – бар „Витоша“ целогодишно предоставя * 50 
3 Чайна „Ветровала„ сезонно предоставя * * 
5 Бистро „Офелиите“ целогодишно предоставя * 30 
6 Р-т  „Момина скала“- целогодишно предоставя * 130 +50 
7 Бирария „Ривърсайт“ целогодишно предоставя * 200 
8 Ресторант „Воденицата“ целогодишно предоставя * 180 
9 Бистро „Бай Кръстю“ целогодишно предоставя * 40 
10 Чайна „Стената“ целогодишно * * * 
11 Чайна до х. Алеко сезонно  * * * 
12 Алпийски бар (Долно лале) сезонно  * * * 
13 Бира-скара „Далас“ сезонно  * * * 

ОБЩО   740 
 

• Ски писти 
Ски-пистите и подемните съоръжения формират територия за интензивно зимно 

ползване. Основните ски центрове са „Алеко“ (най-стария в страната) и „Конярника-
Ветровала“. По-високата урбанизация на тези зони, определя и тяхното ползване през 
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останалите сезони. На няколко места в парка има оформени ски плацове предимно за 
обучение и за начинаещи. Такива има над Бистрица, Бояна, Княжево, Симеоново, 
Офелиите, ВУСБ “Проф. Ив. Стайков” и др. Част от терените използване за ски спорт в 
миналото са изоставени в лошо състояние и не се използват 
 
Таблица  №1.16.7.4.-2: Ски писти за алпийски ски и сноуборд и терени традиционно 
използван за ски спорт. 

№ Име Терен Забележка Статус / 
Състояние 

Дължина /м/        
Трудност 

Площ от 
ЛУП /ха/ 

1 Лалето 1* 
Ски писта  за 

алпийски ски и 
сноуборд 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1048/7 и 

1048/13 

Функционира 
/ Добро 1600 7,5 

2 Ветровала* 
Ски писта  за 

алпийски ски и 
сноуборд 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1118/2 

Функционира 
/ Добро 600 4,6 

3 Синя писта* 
Ски писта  за 

алпийски ски и 
сноуборд 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1049/13 и 

1048/27 

Използва се / 
Добро 600 3,2 

4 Лалето 2* 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1180/26 и 

1180/25 

Използва се / 
Добро 1400 7,9 

5 
Ски път 

Универсиада 
'83* 

Ски писта  за ски 
бягане 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1048/9; 

1051/6,7; 1056/1; 1060/1,3; 
1061/8,9,11,12; 1063/15 

Използва се / 
Добро 8500 3,8 

6 Лалето 3 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1178/20, 

1180/4,15,16,17 
Използва се   

7 Черни връх 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена попада в 
отдел/подотдел 

1178/14,15,16,17,18,19 
Използва се   

8 

Стената, 
Диагонала 1 и 

2, Козирката на 
Боби 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена е част от 
отдел/подотдел 

1180/4,6,15 
Използва се   

9 Зелена писта 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1180/9 

Използва се / 
Добро   

10 Лале - учебна 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена е част от 
отдел/подотдел 

1180/15,17 
Използва се   

11 Меча поляна 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1048/17 

Функционира 
/ Добро   

12 Конярника 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1119/15 и 

1176/14 и 1177/8 
Използва се   

13 Офелиите 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1117/14 и 

1119/1 

Функционира 
/ Добро   

122



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 CertifiedCompany 

№ Име Терен Забележка Статус / 
Състояние 

Дължина /м/        
Трудност 

Площ от 
ЛУП /ха/ 

14 
ВУСБ ”Проф. 
И. Стайков” 

(Физкултурник) 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

 
Използва се / 

Добро   

15 Звездица 

Терен 
традиционно 

използван за ски 
спорт 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1121/15 

Използва се / 
Добро   

16 Елица* 
Ски писта  за 

алпийски ски и 
сноуборд 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1102/1 

Не се 
изполва / 

Лошо 
300 0,6 

17 Голи връх 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1050/а 

Не се 
изполва / 

Лошо   

18 при х. Сълзица 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1070/5 

Не се 
изполва / 

Лошо   

19 Бай Кръстьо 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1067/2 и 

1067/в1 

Не се 
изполва / 

Лошо   

20 Планинец 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1100/20 

Не се 
изполва / 

Лошо   

21 Тинтява 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1086/9 

Не се 
изполва / 

Лошо   

22 Тинтява 1 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1086/5 

Не се 
изполва / 

Лошо   

23 Кало 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена е част от 
отдел/подотдел 10/12 

Не се 
изполва / 

Лошо   

24 Металург 
Терен използван 

за ски спорт в 
миналото 

Терена е част от 
отдел/подотдел 1010/5 

Не се 
изполва / 

Лошо   

25 Ски път 
Сълзица* 

Ски писта  за ски 
бягане 

Терена попада в 
отдел/подотдел 1070/6 

Не се 
изполва / 

Лошо 
600 0,6 

26 Ски шанца 
"Черния кос"* Ски съоръжение Терена попада в 

отдел/подотдел 1096/3 

Не се 
изполва / 

Лошо  0,2 

 
• Въжени съоръжения 

 От три изходни пункта в подножието на Витоша има пътнически въжени линии; 
Княжево(не функционира), Симеоново, Драгалевци. В района на ТЦ "Алеко" има две 
въжени линии и няколко обслужващи ски влека. От с. Железница до ВУСБ “Проф. Ив. 
Стайков” е изградена товарна въжена линия. На ски-центровете "Алеко", "Златни мостове 
– Офелиите - Конярника", ВУСБ “Проф. Ив. Стайков”, под вр."Острица", х."Планинец" 
има стационарни и портативни ски-влекове, които работят през зимния сезон за скиорите.  

Всички въжени съоръжения са подробно описани в т. 1.16.3.5. 
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Таблица  №1.16.7.4.-3: Въжени линии 

Въжени линии 
Тип 

въжена 
линия 

Брой 
места 

Дължина 
(м) 

Капацитет 
(човека/час) 

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

 
• Туристически маршрути 

 Мрежата от туристически маршрути е изградена според куполообразния релеф на 
планината и се състои от радиални и обиколни планински пътеки. Главните радиални 
планински пътеки водят от изходните пунктове Кладница, Мърчаево, Владая, Княжево, 
Бояна, Драгалевци, Симеоново, Бистрица, Железница. Ярема, Ярлово, Чуйпетлово, 
Боснек и яз. Студена до туристическите центрове и Черни връх. Обиколните пътеки 
свързват почивните домове, хижите, заслоните, хотел-ресторантите и др. на трите зони на 
планината - нископланинска, среднопланинска и високопланинска. 
 При създаването на туристическите маршрути са използвани в повечето случаи 
стари пътища и пътеки, според наклона, природни и антропогенни туристически акценти, 
панорамни гледки и др. 

 
Различните автори в туристическата литература си служат с неуеднаквени 

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

Извадка от „Пътеводител на Витоша“. 
  
В началото на всеки маршрут има информационни табла и указателни табели, както и 
„лентова“ маркировка със съответния цвят нанесена съгласно „Правилника за 
маркировката на туристическите пътища в Р България“. Нарушенията и разминаване 
спрямо Правилника са сравнително малко. Във високите и безлесни части на парка са 
използвани железни маркировъчни стълбове (боядисани в жълто и черно), номерирани с 
табелки в горния си край. Те обикновено обозначават зимната маркировка, когато зимната 
и лятната се различават в даден участък, това се отбелязва с указателни табели. Освен 
лентова и стълбова маркировка, маршрутите са обезпечени и с различни условни знаци: 
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надписи, табели, табла и др. На места са използвани и предупредителни знаци, относно 
препятствия по маршрута, за изостряне на вниманието за опасности и др. Забранителните 
знаци маркират, места и обекти, където е забранено движението и други дейности 
(Вододайни зони, Резервати). 

Общата дължина на описаните в табл. №6 маршрути е 160 км., като общото им 
състояние е добро. Изключение правят участъци пострадали от водоотичане при проливни 
дъждове от не добре изградени водостоци, канавки и пр. 
 
Таблица  №1.16.7.4.-4: Маркирани туристически маршрути. 

№ Туристически 
маршрути / код Маркировка  Начална, междинни, крайна точка Дължина на 

маршрута /в км/ 

1 Т-1  червена 

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

30 

2 Т-2 зелена 

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

28 

3 Т-3 синя 

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

21 

4 Т-4 жълта 

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

20 

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

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

5 

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

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

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

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

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

7 

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

5 

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

5 
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Традиционни туристически маршрути 
 Тези маршрути са се утвърдили през годините и са придобили популярност, 
описвани са подробно в „Пътеводител на ПП „Витоша“ (2007 г.) и в сайта на парка. Те са 
подходящи, както за начинаещи така и за напреднали туристи. Възприета е номерацията 
им да започва с римски цифри, съответстващ на изходните пунктове и след тях с арабски 
цифри отразяващи последователно броя на маршрутите от съответния изходен пункт. 
Произволно е избран кв. Княжево за първи и от него в посока на часовниковата стрела са 
описани останалите. Възприета е маршрутната схема с радиални пътеки, насочени от 
подвитошките населени места (изходни пунктове) към високите части на планината. В 
северната част на парка от Владая до Железница, тези радиални пътеки се пресичат от три 
разположени концентрично на витошкия купол и на различни надморски височини пътеки 
(НОП, СОП и ВОП).  
 
Таблица  №1.16.7.4.-5: Туристически маршрути от основните подходи. 
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I.1. кв. Княжево – м. Бялата вода – м. 
Златни мостове 6,9 2 ч. 30 

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

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

5,6 2 ч 655 (и) 
  

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

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

7,6 2 ч. 30 
мин. 940 (и) 

  
5 І.5.  м. Разклона – х. „Планинец” 1,0 15 мин.     
6 І.6. х. „Планинец” – п.д. „Белите брези” 1,5 30 мин. 35 (и)   

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

мин. 648 (и)   

8 
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II.1. 

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

2 ч. 10 
мин. 710 (и) 

  

9 II.2. 

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

2 ч. 750 (и) 

  

10 II.3. 

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

1 ч. 55 
мин. 750 (и) 
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11 II.4.  

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

2 ч. 25 
мин. 870 (и) 

  

12 
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III.1.  

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

3 ч. 1045 (и) 

  

13 III.2. 

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

2 ч. 45 
мин. 1050 (и) 

  

14 III.3. 

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

2 ч. 45 
мин. 1045 (и) 

  

15 III.4. 

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

1 ч. 40 
мин. 680 (и) 

  

16 
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IV.1. 

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

6,6 3 ч. 15 
мин. 1020 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.5 
(жълт) 

17 IV.2. 

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

2 ч. 710 (и) 

  

18 IV.3.  

кв. Симеоново – автобусна спирка 
“Боровец”(15 мин.) – м. Киселица (35 
мин.) – м. Дудов преслап (1 ч.) – м. 
Попов камик (1 ч. 20 мин.) – м. Совато 
(1 ч. 45 мин.) 3,3 

1 ч. 45 
мин. 440 (и) 
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V.1. 

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

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

с маршрут Т.7 
(зелен) 

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

1 ч. 50 
мин. 750  (и) 

  

21 V.3. 

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

2 ч. 850 (и) 

  

22 V.4. 

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

2 ч. 40 
мин. 910 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.6 
(зелен) 

23 V.5. 

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

1 ч. 20 
мин. 477 (и) 

  

24 

С
. Ж

Е
Л

Е
ЗН

И
Ц

А
 

VІ.1.  

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

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

с маршрут Т.3 
(син) 

25 VІ.2.  

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

2 ч. 10 
мин. 830 (и) 

  

26 VІ.3.  

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

3 ч. 1045 (и) 

  

27 

П
О

Д
Х

О
Д

 О
Т

 М
. 

Я
РЕ

М
А

 VІІ.1.  

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

1 ч. 25 
мин. 600 (и) 

  

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

50 мин. 300 (и) 
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29 VІІ.3.  

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

3 ч. 600 (и) 

  

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

1 ч. 35 
мин. 

30 (и); 
310 (с)   

31 

С
. Я

РЛ
О

В
О

 

VІІІ.1. 

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

5 ч. 10 
мин. 1340 (и) 

  

32 VІІІ.2.  

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

2 ч. 50 
мин. 300 (и) 

  

33 VІІІ.3.  

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

2 ч. 55 
мин. 330 (с) 

  

34 

С
. Ч

У
Й

П
Е

Т
Л

О
В

О
 

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

2 ч. 35 
мин. 

265 (и); 
380 (с)   

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

2 ч. 100 (и); 
215(с)   

36 ІХ.3.  

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

2 ч. 15 
мин. 630 (и) 

  

37 ІХ.4.  

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

4 ч. 30 
мин. 1040 (и) Голяма част 

съвпада с 
маршрут Т.1 

38 ІХ.5.  

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

2 ч. 55 
мин. 

100 (и); 
210 (с) 

  

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

12 4 ч. 450 (и); 
175 (с) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.2 
(зелен) 

40 С
. 

Б
О

С
Н

Е
К

 

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

2 ч. 50 
мин. 

620 (и); 
230 (с)   
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41 Х.2. с. Боснек – с. Горна Диканя (2 ч.) 6,2 2 ч. 100 (и); 
200 (с)   

42 

С
. К

Л
А

Д
Н

И
Ц

А
 

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

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

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

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

4 ч. 175 (и); 
300 (с)   

45 С
. 

РУ Д
А РЦ И
 ХІІ.1.  с. Рударци – х. „Острца” (3 ч.) 5,3 3 ч. 756 (и)   

46 

С
. В

Л
А

Д
А

Я
 

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

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

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

3 ч. 15 
мин. 90 (с)   

48 ХІV.3.  с. Владая – х. „Острица” (2 ч. 40 мин.) 6,1 
2 ч. 40 
мин. 811 (и)   

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

2 ч. 20 
мин. 675 (и) 

  

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

1 ч. 30 
мин. 495 (и)   

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

52 

М
. З

Л
А

Т
Н

И
 М

О
С

Т
О

В
Е

 

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

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.3 
(син) 

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

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

3,6 1 ч. 15 
мин. 246 (и) 

Изцяло съвпада 
с маршрут Т.2 
(зелен) 

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

1 ч. 40 
мин. 410 (и) 

  

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

1 ч. 30 
мин. 335 (и) 

  
57 ХV.6.  м. Златни мостове – п.д. „Бор” 2,1 50 мин. 255 (и)   
58 ХV.7. м. Златни мостове – х. „Септември”  1,2 25 мин. 135 (и)   
59 

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

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

130



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 CertifiedCompany 

№
 

П
од

хо
д 

от
:  

ко
д 

Н
ач

ал
на

, м
еж

ди
нн

и,
 

кр
ай

на
 т

оч
ка

 н
а 

м
ар

ш
ру

та
 

Д
ъл

ж
ин

а 
   

 /к
м

/  

П
ро

дъ
лж

ит
ел

но
ст

 н
а 

пр
ех

од
а 

Д
ен

ив
ел

ац
ия

- и
зк

ач
ва

не
 

(и
);

 с
ли

за
не

 (с
). 

/м
/  

  

Д
оп

ъл
ни

те
лн

а 
ин

ф
ор

м
ац

ия
 

61 

Н
О

П
 

ХVІ.1.  

Р. Владайска – м. Бялата вода (1 ч. 15 
мин.) – кв. Бояна (2 ч. 15 мин.) – р. 
Драгалевска (4 ч. 05 мин.) – Старата 
река (5 ч. 25 мин.) – р. Янчовска (6 ч. 25 
мин.) – р. Бистришка (6 ч. 55 мин.) – р. 
Железнишка (8 ч .25 мин.) – м. 
Брезовица (9 ч. 05 мин.). 30,4 

9 ч. 05 
мин. 

500 (и); 
200 (с) 

  

62 

С
О

П
 

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

4 ч. 20 
мин.  

385 (и); 
135 (с)   

63 

В
О

П
 

ХVІ.3.  

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

5 ч. 15 
мин. 

430 (и); 
270 (с) 

  

64 

Д
И

РЕ
К

ТН
И

 
И

ЗК
А

Ч
ВА

Н
И

Я
 Н

А
 

Ч
ЕР

Н
И

 
ВР

Ъ
Х

 ХVІІ.1.  Голи връх – Черни връх 4,7 
1 ч. 30 
мин. 450 (и)   

65 ХVІІ.2.  вр. Малък Резен – Черни връх 1,5 30 мин. 120 (и)   
 

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

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

Княжево е известно със своите термални минерални извори. Петте минерални 
извора се намират в центъра на квартала - на десния бряг на Владайска река. 
Температурата на водата им варира от 23 до 37.5°С. 
От Княжево може да се достигне до всяка точка на парка (много местности, хижи и 
почивни домове). 
 Кв. Бояна (ІI) 

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

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

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

Разположен е на 750 м н. в. върху големия наносен конус на Драгалевска река.  
Драгалевци има добре изградена инфраструктура. Над него по двата бряга на 

131



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 CertifiedCompany 

Драгалевска река е създаден парк. Там е долната станция на п.в.л. “Драгалевци - Бай 
Кръстьо”. През Драгалевци минава и асфалтираният път за х. „Алеко” с отклонение за 
Драгалевския манастир. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Ярема” е широка билна заравненост на границата между водосборните басейни 

132



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 CertifiedCompany 

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

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

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

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

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

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

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

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

Селото е застроено върху старо градище. Значителна по размери е късноантичната 
крепост, чиито руини са близо до центъра. Голям интерес представлява и тракийската 
крепост. При сондажите, направени през 1980 г. е открита крепостна стена, която се 
очертава като плътен скалист вал с елипсовидна форма. Градена е от суха зидария с 
дебелина 1.5 - 2 м. В северната й част са открити три кули. Каменните стени на една от тях 
са се запазили на височина до 1.5 м, а единственият й вход е широк 0.9 м. В центъра на 
кулата e имало светилище, свързано с култа към слънцето. Боснешката крепост е 
характерна за ранноелинистичната епоха. В околностите на селото има и други градища - 
Мало и Голямо градище в м. „Караджийн преслап” и градището в близост до вр. Петрус. 
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На север и северозапад от с. Боснек е Боснешкият карстов район. 
В миналото е имало два извора, каптирани в Горната чешма (с 16 чучура) и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Забележителни тук са манастирът “Света Троица” (на 15 мин. пеша от крайната 
спирка на автобус № 59) и църквата “Св. Георги”, в която по време на бомбардировките 
над София през Втората световна война е живял основателят на Бялото братство Петър 
Дънов. 

От София до Мърчаево може да се стигне с автобус № 59, а от кв. Княжево - с 
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маршрутно такси № 22. 
 с. Владая (ХІV) 

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

Преди малко повече от век жителите на Владая са били около 500. Много 
софийски семейства са летували тук. Мястото е било предпочитано от Алеко 
Константинов, Иван Вазов, проф. Иван Шишманов. За последните 2 - 3 десетилетия броят 
на жителите на селото се е увеличил до около 5 хиляди. 

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

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

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

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

Местността е свързана с автомобилен път и с хижите „Планинарска песен”, 
„Боерица” и „Кумата”. В м. „Офелиите” от пътя има отклонение за почивните домове на 
МНО и на МЗГ. В близост до временната постройка на ПСС има отклонение вдясно към: 
п. д. „Трендафила” (2 км), п. д. „Рудничар” и х. „Острица” (3 км), х. „Еделвайс”(3 км) и п. 
д. „Звездица”(3.5 км). 

Много са туристическите пътеки в тази част на планината: към връх Копитото, 
към хижите „Момина скала” и „Септември”, към п. д. „Бор” и оттам, през платото - към х. 
„Алеко”, към хижите „Кумата”, „Острица” и „Селимица”. 

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

До „Златни мостове” може да се стигне: по пешеходна пътека от кв. Княжево (2 ч. 
30 мин.); от кв. Владая по долината на Владайската река (1ч. 30 мин.); от кв. Бояна по 
автомобилния път (12 км). 
Системата от туристически маршрути, пътеки, камионни пътища и шосета в парка дава 
практически неограничени възможности на туриста сам да планува своите преходи от 
различни комбинации. На всички изходни пунктове има поставени информационни табла. 
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При по - голяма част от маршрутите е дадено и времето от точка до точка, което 
ориентировъчно помага на туристите в избора на маршрута.  

 
Тематични маршрути 

В границите на парка са изградени няколко маршрута с изразена тематична 
насоченост. Обезпечени са с множество информационни табла. Всеки предварително може 
да намери в сайта на парка информация,  както и да си свали приложение на маршрута за 
GPS при плануване на преход. 

 
Таблица  №1.16.7.4.-6: Тематични маршрути. 

№ Тематичен 
маршрут код описание / информация 

1 Пътека “Сила и 
живот” Т.1  

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

2 Алея на билките Т.2  

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

3 Алея на 
Боснешкия карст Т.3 

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

4 Ботаническа алея 
за незрящи Т.4 

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

5 
Торфищна 
информационна 
алея 

Т.5 

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

6 

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

Т.6 

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

• От тази (2015) година е пусната излетна експериментална автобусна линия №66 – 
начална спирка автостанция “Хладилника” по маршрута на автобус №93 до спирка 
разклона за лифт “Драгалевци” и по установения маршрут през планината Витоша до 
хотел “Морени”. Спират само на три спирки – “Автостанция Хладилника”, кв. 
“Драгалевци” и хотел “Морени”;  

•  Маршрутна линия №12 – в почивни и празнични дни от площад Руски паметник до 
местността Златните мостове, като не се е движила през всичките години; 

• Сезонно е удължена, също само през почивни и празнични дни, автобусна линия 
№63 до Златните мостове; 

• Последните пет години LIDL осигурява безплатни автобусни линии: за 
пешеходци „Зелена линия Витоша“– рейсовете тръгват от стадион Васил Левски, имат 
междинна спирка на Дендрариума и крайна на Златните мостове, по 2 на ден, двупосочни; 
Линиите са в събота, неделя и официалните празници от 5 юли до 28 септември; за 
колоездачи - така наречената „Зелена линия ВелоВитоша“ е само за хора с велосипеди и е 
по дестинацията Хладилника – Алеко. Слоганът й е „Ние те караме, ти се спускаш“. 
Началото й е от познатата спирка в кв. Хладилника, след това автобусите спират на Бай 
Кръстьо, а последната им спирка е до хижа Алеко. Един автобус по Зелената линия тръгва 
към Витоша в 8:20, а друг в 10:30 сутринта. 

Те са крайно недостатъчни за да обезпечат необходимостта за обществен достъп до 
планината. През седмицата такъв на практика няма. Което е и причината голяма част от 
посетителите да използват личните си МПС-та и неблагоприятните последствия от това – 
прекомерно струпване в ТЦ и по основните пътни артерии, навлизане в горските пътища и 
алеи, по поляните и местата за почивка и последствията – шумо и газо замърсяване, 
натоварване на движението и не на последно място увеличаване на риска от произшествия 
(на територията на парка не се осъществява контрол по пътищата). 
 Градският транспорт, обслужва основно нуждите на туристите до главните 
входно/изходни пунктове към планината. 
 
Таблица  №1.16.7.4.-7: Линии на градския транспорт. 

Автобусна 
линия Пояснение Маршрут на линията 

59 през с. Владя до с. 
Марчево 

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

63 

до сп. "Бялата 
чешма" в кв. Бояна. 

В почивните и 
празнични дни до 
Златните мостове 

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

64 През Драгалевци и 
Бояна 

 ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА; БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ; ПЛ. РУЧЕЙ; 
БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ; УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ; Ж.к. Бокар; КВ. 
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ; ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА; 
РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА; КВ. БОЯНА; СКИОРКАТА; УЛ. БАЙКАЛ; 
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Автобусна 
линия Пояснение Маршрут на линията 

БОЯНСКО ХАНЧЕ; УЛ. БРЕЗИТЕ; В.З. КВ. БОЯНА; УЛ. 
РАДЕЦКИ; ФОХАР АД; ДЕТСКИ ДОМ КИНОЦЕНТЪР; 
КИНОЦЕНТЪР БОЯНА; В.З. КИНОЦЕНТЪР; УЛ. 5; УЛ. 10; УЛ. 
ЛЕШНИКОВА ГОРА; КВ. ДРАГАЛЕВЦИ; ГРОБИЩЕН ПАРК 
ДРАГАЛЕВЦИ; Ж.к.Водолей; ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ; КВ. 
КРЪСТОВА ВАДА; УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ; Ул. Филип Кутев; КВ. 
ХЛАДИЛНИКА; АВТОСТАНЦИЯ ХЛАДИЛНИКА 

66 
В почивните и 

празнични дни до х. 
Алеко 

  

67 до Симеоново 

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

69 до Бистрица и 
Железница 

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

70 до Бистрица, 
Железница и Плана 

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

98 до Бистрица и 
Железница 

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

ЗОГРАФСКИ; ЕНЕРГОПРОЕКТ; УЛ. МИЛИН КАМЪК; 
СЕМИНАРИЯТА; СЕМИНАРИЯТА; ХОТЕЛ ХЕМУС 

122 до Симеоновския 
лифт 

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

123 до Симеоновския 
лифт 

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

Трамвайна 
линия Пояснение Маршрут на линията 

5 до Княжево 

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

19 до Княжево 

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

Забележка: Данните са от сайта на „Център за градска мобилност" ЕAД. 
В сайтовете на ПП „Витоша” и "Център за градска мобилност" ЕАД (www.sofiatraffic.bg), 
може да се намери актуална информация, свързана с транспорта в границите на парка. 
 
 Информационна обезпеченост 

 На територията на парка има поставени следните основни видове 
маркировки: пътна, туристическа, на ПСС, горска, на МОСВ/РИОСВ, на санитарно-
охранителни зони и др.  

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

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

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

 На възлови места, разклонения и др. са монтирани над 600 бр. насочващи 
метални табели, които допълват запазени от различни периоди - множество стари, както и 
самоделно монтирани от туристи. Общото състояние е много добро, за това вероятно е 
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допринесъл и факта, че голяма част от тях са сравнително нови и са монтирани със скоби 
по дървета на по-голяма височина. 

Информационно обезпечени са, както вело маршрутите, така и маршрутите за 
конни преходи. 

Наблюдават се и редица самоинициативи, на поставяне и маркиране на места от 
туристи и др. посетители. 

 Проблем остават рекламните и насочващи табели и табла на множеството 
ползватели в парка, които внасят разностилие. 
 
Таблица  №1.16.7.4.-8: Входни информационни табла 

№ Местоположение Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

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

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

елементи 186235,21 4712698,21 

3 до яз. Студена в посока ДЛС 
"Витошко - Студена" Дърво Отлично С прилежащи 

елементи 184839,32 4717526,24 

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

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

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

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

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

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

10 кв. Драгалевци в посока х. 
Алеко (до р-т Ривърсайд) ПВЦ Отлично Самостоятелно 197065,46 4725608,25 

11 кв. Драгалевци  ( до Горски 
дом - Драгалевци) Дърво Отлично Самостоятелно 197305,85 4725514,54 

12 с. Владая при р. Владайска Дърво Отлично Самостоятелно 188473,74 4726278,92 
13 с. Мърчаево (на шосето) Дърво Задоволително Самостоятелно 186309,76 4724060,67 

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

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

16 с. Бистрица по Бистришка 
река посока х. Алеко Дърво Отлично Самостоятелно 199929,99 4720007,29 

17 в.з. Ярема до ханче Ярема  Дърво Отлично Самостоятелно 198628,90 4712684,04 
18 Буките до в.з. Брезите Дърво Отлично Самостоятелно 200892,14 4714513,29 

19 кв. Симеоново по Старата 
река в посока х. Алеко ПВЦ Задоволително С прилежащи 

елементи 199044,16 4724024,06 

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

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

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

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

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

26 с. Бистрица в м. Писан 
камък Дърво Отлично Самостоятелно 199474,17 4722349,83 
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№ Местоположение Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

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

елементи 193583,67 4709660,50 

 
Общо информационно табло 

Поставени са над 260 бр. табла с насочваща или обща информация за парка, на 
подбрани места от дърво, ПВЦ или метал. Общото им състояние е задоволително с малки 
изключения, пострадали от вандализъм или от атмосферните условия.  
 
Таблица  №1.16.7.4.-9: Общо информационно табло. 
№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 

E N 
1 ПВЦ Отлично Общо информационно 191168,88 4716259,22 
2 ПВЦ Отлично Общо информационно 191314,81 4713845,98 
3 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 187403,42 4711848,97 
4 ПВЦ Отлично Общо информационно 186144,97 4711726,88 
5 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186120,30 4712413,72 
6 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186238,37 4712712,72 
7 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186217,58 4712713,14 
8 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186323,01 4712912,58 
9 ПВЦ Отлично Общо информационно 186400,97 4713094,23 
10 ПВЦ Задоволително Общо информационно 187004,86 4713909,20 
11 ПВЦ Отлично Общо информационно 187758,41 4714994,51 
12 ПВЦ Отлично Общо информационно 187663,40 4715732,57 
13 ПВЦ Отлично Общо информационно 185910,81 4712110,55 
14 ПВЦ Задоволително Общо информационно 185605,69 4712998,96 
15 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 185999,51 4713533,15 
16 ПВЦ Отлично Насочващо 188525,92 4717645,79 
17 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188526,58 4717648,96 
18 ПВЦ Отлично Общо информационно 188273,03 4717858,00 
19 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188296,42 4718259,10 
20 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188036,91 4718402,21 
21 ПВЦ Отлично Насочващо 187160,69 4718389,34 
22 ПВЦ Задоволително Общо информационно 187010,56 4718430,34 
23 Метал Отлично Общо информационно 187789,55 4719901,94 
24 Дърво Незадоволително Общо информационно 186967,99 4715331,06 
25 ПВЦ Задоволително Общо информационно 186141,67 4711342,13 
26 Метал Отлично Общо информационно 186218,22 4712297,32 
27 Метал Отлично Общо информационно 186364,21 4712497,23 
28 ПВЦ Отлично Общо информационно 191265,34 4714345,48 
29 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188416,68 4720303,61 
30 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188405,33 4720327,00 
31 ПВЦ Задоволително Общо информационно 188364,65 4720344,83 
32 Смесен Отлично Общо информационно 189068,55 4719522,98 
33 Метал Задоволително Общо информационно 197680,60 4710150,22 
34 Метал Задоволително Общо информационно 197479,37 4710223,54 
35 Метал Задоволително Общо информационно 198674,05 4711198,54 
36 Дърво Задоволително Общо информационно 194533,11 4708336,04 
37 ПВЦ Задоволително Общо информационно 193607,81 4709590,07 
38 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191838,61 4711527,12 
39 Метал Задоволително Общо информационно 193360,69 4709108,58 
40 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190930,93 4709130,35 
41 ПВЦ Отлично Общо информационно 191202,94 4713192,79 
42 ПВЦ Отлично Общо информационно 191359,65 4713908,73 
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43 Метал Задоволително Общо информационно 191353,77 4713868,26 
44 Метал Отлично Общо информационно 191721,42 4714515,50 
45 Метал Отлично Общо информационно 192371,31 4716171,92 
46 Метал Отлично Общо информационно 192155,14 4716310,92 
47 Метал Задоволително Общо информационно 191511,84 4716144,59 
48 Метал Отлично Общо информационно 192262,71 4715505,25 
49 ПВЦ Отлично Общо информационно 191873,17 4711637,50 
50 Метал Задоволително Общо информационно 191037,56 4723560,63 
51 ПВЦ Задоволително Насочващо 191544,18 4723841,59 
52 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 190630,56 4723977,54 
53 Метал Задоволително Насочващо 191378,23 4724406,75 
54 Метал Задоволително Общо информационно 191378,90 4724762,63 
55 Метал Задоволително Насочващо 191449,77 4724553,22 
56 Метал Задоволително Насочващо 191455,57 4724540,12 
57 Метал Задоволително Общо информационно 191477,32 4724425,61 
58 Метал Задоволително Насочващо 191519,62 4724295,59 
59 Метал Задоволително Насочващо 191477,84 4724284,18 
60 Метал Задоволително Насочващо 191494,66 4724285,44 
61 Метал Задоволително Общо информационно 191517,89 4724291,20 
62 Метал Задоволително Насочващо 191512,05 4724306,14 
63 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191385,43 4724774,30 
64 ПВЦ Отлично Общо информационно 191376,46 4724401,20 
65 ПВЦ Отлично Общо информационно 191343,12 4724430,73 
66 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191352,55 4724448,66 
67 ПВЦ Задоволително Насочващо 191396,22 4724746,97 
68 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191458,31 4724533,52 
69 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191479,16 4724411,77 
70 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191479,87 4724410,03 
71 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191484,77 4724402,77 
72 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191470,19 4724375,83 
73 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191489,65 4724296,32 
74 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191497,87 4724285,99 
75 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191512,12 4724286,45 
76 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191513,30 4724289,00 
77 Метал Задоволително Общо информационно 192444,59 4725846,09 
78 Метал Задоволително Насочващо 192470,74 4725897,28 
79 Метал Задоволително Общо информационно 192485,51 4725870,42 
80 ПВЦ Отлично Общо информационно 192409,15 4725817,55 
81 Метал Задоволително Насочващо 190014,28 4727585,10 
82 Метал Задоволително Общо информационно 190061,26 4727582,56 
83 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190061,18 4727573,08 
84 ПВЦ Отлично Общо информационно 190036,57 4727553,07 
85 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191995,80 4727236,97 
86 Метал Отлично Общо информационно 196573,77 4725539,99 
87 Метал Задоволително Насочващо 196657,36 4725520,15 
88 Метал Задоволително Насочващо 196655,25 4725521,26 
89 Метал Отлично Насочващо 196607,98 4725524,50 
90 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196590,83 4725617,91 
91 Метал Задоволително Насочващо 196355,39 4725249,37 
92 Метал Задоволително Насочващо 196293,79 4725274,12 
93 Дърво Задоволително Общо информационно 196437,65 4725313,99 
94 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196334,46 4725266,55 
95 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196467,75 4725216,67 
96 Метал Задоволително Насочващо 196849,50 4725364,29 
97 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196847,84 4725357,04 
98 Метал Задоволително Насочващо 196673,26 4723302,81 
99 Метал Задоволително Насочващо 196630,60 4723407,60 
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100 Метал Задоволително Насочващо 196591,53 4723436,93 
101 Метал Задоволително Общо информационно 196524,48 4723552,56 
102 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196727,73 4723270,81 
103 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196676,37 4723518,17 
104 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196981,85 4723443,55 
105 Метал Задоволително Насочващо 197434,85 4722147,19 
106 Метал Задоволително Насочващо 197448,12 4722128,40 
107 Метал Задоволително Насочващо 197302,72 4722408,49 
108 ПВЦ Задоволително Общо информационно 197383,25 4722369,59 
109 Метал Задоволително Насочващо 196837,99 4721406,30 
110 Метал Отлично Насочващо 196822,38 4721465,27 
111 Метал Задоволително Общо информационно 196073,20 4720924,60 
112 Метал Задоволително Общо информационно 196083,47 4720920,96 
113 Метал Задоволително Общо информационно 195582,27 4721386,13 
114 Дърво Задоволително Общо информационно 196080,52 4720921,81 
115 Дърво Незадоволително Общо информационно 195569,99 4721463,59 
116 Метал Задоволително Насочващо 196926,67 4725500,59 
117 Метал Задоволително Насочващо 196899,55 4725503,58 
118 Метал Задоволително Насочващо 196884,08 4725503,63 
119 Метал Задоволително Насочващо 196968,52 4725493,32 
120 Дърво Задоволително Общо информационно 196938,77 4725481,53 
121 Дърво Задоволително Насочващо 191879,10 4725375,65 
122 Метал Задоволително Общо информационно 197305,66 4725513,37 
123 ПВЦ Задоволително Насочващо 189995,10 4722539,10 
124 Метал Задоволително Насочващо 189984,59 4722532,34 
125 Метал Задоволително Насочващо 189409,65 4722078,05 
126 ПВЦ Отлично Общо информационно 189419,02 4722075,83 
127 ПВЦ Задоволително Общо информационно 189335,13 4722016,87 
128 Метал Задоволително Насочващо 190069,41 4722456,91 
129 ПВЦ Отлично Общо информационно 190092,39 4722462,76 
130 Метал Отлично Насочващо 190658,08 4722011,90 
131 Метал Задоволително Насочващо 190640,33 4722009,13 
132 Метал Задоволително Насочващо 190673,47 4721990,76 
133 ПВЦ Отлично Общо информационно 190598,24 4721989,21 
134 Метал Задоволително Насочващо 190174,57 4722623,99 
135 Метал Задоволително Общо информационно 191349,76 4724410,91 
136 Дърво Отлично Общо информационно 191353,51 4724352,58 
137 Дърво Отлично Насочващо 191288,32 4724322,26 
138 Дърво Отлично Насочващо 191192,65 4724394,40 
139 Дърво Задоволително Общо информационно 196094,35 4721801,81 
140 Дърво Отлично Общо информационно 196203,33 4721642,11 
141 Дърво Отлично Общо информационно 192370,21 4722624,27 
142 Дърво Отлично Общо информационно 192342,70 4722598,92 
143 Дърво Отлично Общо информационно 192389,08 4722618,64 
144 Дърво Отлично Общо информационно 192393,77 4722624,68 
145 ПВЦ Задоволително Общо информационно 193191,52 4725132,34 
146 ПВЦ Отлично Общо информационно 190983,94 4723237,30 
147 ПВЦ Отлично Общо информационно 190985,96 4723236,54 
148 ПВЦ Отлично Общо информационно 191156,12 4723080,80 
149 ПВЦ Отлично Общо информационно 191157,09 4723079,26 
150 ПВЦ Отлично Общо информационно 191187,07 4723046,14 
151 ПВЦ Отлично Общо информационно 191170,25 4723105,08 
152 ПВЦ Отлично Общо информационно 191230,05 4723168,44 
153 ПВЦ Отлично Насочващо 191327,13 4723318,93 
154 ПВЦ Задоволително Насочващо 191287,34 4723270,57 
155 ПВЦ Отлично Общо информационно 191601,31 4723565,30 
156 Смесен Отлично Общо информационно 190467,68 4725767,71 
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157 ПВЦ Отлично Насочващо 190479,96 4725739,23 
158 Дърво Отлично Общо информационно 190195,25 4726428,78 
159 ПВЦ Отлично Общо информационно 190499,39 4727325,22 
160 ПВЦ Отлично Общо информационно 190493,83 4727320,60 
161 Смесен Отлично Общо информационно 190491,60 4727313,65 
162 ПВЦ Отлично Общо информационно 190484,40 4727312,92 
163 ПВЦ Отлично Общо информационно 190477,82 4727319,50 
164 ПВЦ Отлично Общо информационно 190481,21 4727327,93 
165 Дърво Отлично Насочващо 190502,71 4727256,05 
166 ПВЦ Отлично Общо информационно 190802,83 4726439,09 
167 ПВЦ Отлично Общо информационно 190734,79 4726410,79 
168 ПВЦ Отлично Общо информационно 190664,86 4726455,25 
169 ПВЦ Отлично Общо информационно 190659,73 4726424,12 
170 ПВЦ Отлично Общо информационно 190629,30 4726425,74 
171 ПВЦ Отлично Общо информационно 190846,55 4726544,81 
172 Метал Отлично Общо информационно 195777,12 4721079,73 
173 Метал Отлично Общо информационно 195673,75 4721161,23 
174 Дърво Задоволително Общо информационно 195726,98 4721219,48 
175 Дърво Отлично Общо информационно 195710,21 4721185,75 
176 Дърво Отлично Общо информационно 195712,60 4721169,39 
177 Дърво Отлично Общо информационно 195689,57 4721388,74 
178 ПВЦ Отлично Общо информационно 195694,15 4722119,29 
179 ПВЦ Отлично Насочващо 192486,80 4723249,01 
180 Дърво Отлично Общо информационно 192373,18 4722626,97 
181 Дърво Отлично Насочващо 192479,85 4723365,42 
182 ПВЦ Задоволително Насочващо 192611,75 4723440,40 
183 Метал Отлично Общо информационно 190819,02 4726412,81 
184 ПВЦ Отлично Общо информационно 190737,69 4725782,02 
185 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190573,95 4726472,57 
186 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190575,35 4726473,08 
187 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190631,11 4726521,18 
188 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190629,10 4726521,10 
189 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190675,98 4726529,14 
190 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190676,91 4726530,28 
191 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190544,94 4726543,69 
192 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190682,05 4726604,59 
193 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 190705,94 4726618,89 
194 ПВЦ Задоволително Общо информационно 197687,18 4717195,82 
195 ПВЦ Задоволително Общо информационно 198292,06 4716987,62 
196 Метал Задоволително Общо информационно 199467,99 4719962,19 
197 ПВЦ Отлично Общо информационно 188469,62 4726282,88 
198 ПВЦ Задоволително Насочващо 191105,47 4723942,41 
199 ПВЦ Задоволително Насочващо 190921,82 4723074,26 
200 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190689,81 4722794,56 
201 Дърво Незадоволително Общо информационно 190806,32 4724868,44 
202 Дърво Задоволително Общо информационно 190956,54 4724736,69 
203 Дърво Задоволително Общо информационно 191194,07 4724520,65 
204 Дърво Задоволително Общо информационно 192335,71 4722569,79 
205 ПВЦ Отлично Общо информационно 189313,78 4722001,74 
206 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190701,25 4723337,39 
207 ПВЦ Задоволително Общо информационно 190794,44 4723289,88 
208 ПВЦ Отлично Общо информационно 191420,43 4724998,61 
209 ПВЦ Задоволително Насочващо 193114,33 4724979,13 
210 Метал Отлично Общо информационно 187961,26 4724359,50 
211 ПВЦ Задоволително Общо информационно 193393,92 4725257,34 
212 ПВЦ Задоволително Насочващо 193010,87 4725355,99 
213 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191810,89 4725252,33 
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 На възлови места, разклонения и др. са монтирани над 600 бр. насочващи метални 
табели. Също така има останали, множество стари, както и самоделно монтирани от 
туристи. Общото състояние е много добро, за това вероятно е допринесъл и факта, че 
голяма част от тях са сравнително нови и са монтирани със скоби по дървета на по-голяма 
височина. 

 
 
 

214 ПВЦ Задоволително Общо информационно 192258,13 4725626,27 
215 ПВЦ Задоволително Общо информационно 192504,29 4725590,50 
216 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191315,10 4724941,20 
217 Метал Отлично Общо информационно 189364,97 4727176,95 
218 ПВЦ Отлично Насочващо 188874,24 4726471,99 
219 ПВЦ Отлично Общо информационно 188853,28 4726488,91 
220 ПВЦ Задоволително Насочващо 197528,87 4721159,54 
221 Смесен Задоволително Общо информационно 198058,58 4721264,61 
222 ПВЦ Отлично Общо информационно 199695,49 4721452,52 
223 Смесен Задоволително Общо информационно 196189,01 4720878,28 
224 Смесен Отлично Общо информационно 196279,54 4720746,58 
225 Смесен Незадоволително Общо информационно 196257,58 4720710,76 
226 Смесен Отлично Общо информационно 196270,31 4720697,42 
227 Смесен Задоволително Общо информационно 199472,57 4719963,33 
228 Смесен Задоволително Общо информационно 199558,37 4719975,60 
229 Смесен Незадоволително Общо информационно 199860,14 4720002,30 
230 ПВЦ Задоволително Общо информационно 198647,71 4712751,43 
231 Метал Задоволително Общо информационно 198630,77 4712688,59 
232 Метал Задоволително Насочващо 196870,86 4724143,45 
233 Метал Отлично Насочващо 197045,84 4724318,18 
234 Метал Отлично Насочващо 197058,60 4724326,19 
235 Метал Отлично Насочващо 197060,58 4724324,75 
236 ПВЦ Задоволително Общо информационно 195920,04 4723710,51 
237 ПВЦ Задоволително Общо информационно 196387,96 4723610,11 
238 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 196283,77 4724914,79 
239 ПВЦ Отлично Насочващо 196575,38 4724136,71 
240 ПВЦ Задоволително Общо информационно 199015,68 4724014,97 
241 ПВЦ Незадоволително Общо информационно 198998,48 4723918,56 
242 ПВЦ Отлично Общо информационно 191154,49 4728064,51 
243 ПВЦ Отлично Общо информационно 191122,18 4727988,39 
244 ПВЦ Отлично Общо информационно 190960,54 4727895,67 
245 ПВЦ Отлично Общо информационно 196306,19 4725276,57 
246 ПВЦ Отлично Общо информационно 194146,33 4727103,81 
247 ПВЦ Отлично Общо информационно 194064,07 4727165,53 
248 ПВЦ Отлично Общо информационно 194002,70 4727943,84 
249 ПВЦ Отлично Общо информационно 194763,89 4727646,74 
250 Дърво Незадоволително Общо информационно 193914,08 4727853,40 
251 ПВЦ Отлично Общо информационно 193700,54 4727876,48 
252 ПВЦ Отлично Общо информационно 193673,77 4727863,43 
253 ПВЦ Отлично Общо информационно 192891,11 4727631,62 
254 ПВЦ Задоволително Общо информационно 191835,24 4729135,07 
255 ПВЦ Отлично Общо информационно 191863,76 4729600,85 
256 Метал Задоволително Общо информационно 195112,98 4718151,00 
257 ПВЦ Отлично Общо информационно 199185,75 4722378,43 
258 ПВЦ Задоволително Общо информационно 201272,52 4715609,20 
259 ПВЦ Отлично Общо информационно 201389,18 4715512,62 
260 ПВЦ Задоволително Общо информационно 200500,99 4715646,14 
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Таблица  №1.16.7.4.-10:  Насочваща маркировка 

№ Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

1 Метал Отлично С информация 191154,87 4716299,44 
2 Метал Отлично С информация 191135,56 4716265,03 
3 Метал Отлично С информация 191275,66 4715793,32 
4 Метал Отлично С информация 191346,13 4715664,00 
5 Метал Отлично С информация 191362,23 4714073,23 
6 Метал Отлично С информация 191358,85 4713942,51 
7 Метал Отлично С информация 191275,36 4713796,00 
8 Метал Отлично С информация 191200,89 4713195,50 
9 Метал Отлично С информация 186892,45 4711437,93 
10 Метал Отлично С информация 186181,48 4711765,86 
11 Метал Отлично С информация 186122,93 4711665,45 
12 Метал Отлично С информация 186014,61 4711695,09 
13 Метал Отлично С информация 185775,37 4711765,71 
14 Метал Отлично С информация 190173,92 4714688,37 
15 Метал Отлично С информация 190146,91 4713959,57 
16 Метал Задоволително С информация 190149,45 4713844,61 
17 Метал Отлично С информация 190636,49 4713744,81 
18 Метал Отлично С информация 186099,28 4712373,42 
19 Метал Отлично С информация 186236,45 4712689,03 
20 Метал Задоволително С информация 186343,12 4712965,66 
21 Метал Отлично С информация 187755,57 4714994,69 
22 Метал Отлично С информация 187653,91 4715642,84 
23 Метал Отлично С информация 187661,21 4715742,81 
24 Метал Отлично С информация 187661,28 4715733,61 
25 Метал Отлично С информация 184380,81 4714403,84 
26 Метал Отлично С информация 183615,37 4713762,44 
27 Метал Отлично С информация 184872,63 4715244,12 
28 Метал Отлично С информация 184836,19 4715876,54 
29 Метал Отлично С информация 184818,63 4716462,00 
30 Метал Отлично С информация 184925,81 4716583,13 
31 Метал Отлично С информация 184897,72 4717134,24 
32 Метал Отлично С информация 184837,98 4717528,72 
33 ПВЦ Отлично С информация 189226,87 4715747,50 
34 Метал Отлично С информация 189149,75 4716053,17 
35 Метал Отлично С информация 188532,99 4717614,86 
36 Метал Отлично С информация 188224,49 4717762,73 
37 Метал Отлично С информация 188306,68 4717992,94 
38 Метал Отлично С информация 188286,39 4718047,78 
39 Метал Отлично С информация 187852,30 4718388,10 
40 Метал Отлично С информация 187272,69 4718307,34 
41 Метал Отлично С информация 186990,14 4718444,82 
42 Метал Отлично С информация 185345,11 4717263,16 
43 Метал Отлично С информация 188356,81 4720340,04 
44 Метал Отлично С информация 188353,49 4720338,93 
45 Метал Отлично С информация 187991,35 4720131,91 
46 Метал Задоволително С информация 187991,56 4720095,06 
47 Метал Задоволително С информация 188029,07 4720031,99 
48 Метал Задоволително С информация 187879,70 4719996,76 
49 Метал Отлично С информация 187787,04 4719902,47 
50 Метал Отлично С информация 187779,37 4719896,88 
51 Метал Задоволително С информация 187712,48 4719783,16 
52 Метал Задоволително С информация 187707,49 4719778,27 
53 Метал Задоволително С информация 188382,04 4718680,49 

146



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 CertifiedCompany 

№ Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

54 Метал Отлично С информация 188885,08 4717563,25 
55 Метал Отлично С информация 188892,18 4717546,93 
56 Метал Задоволително С информация 189379,57 4717498,37 
57 Метал Задоволително С информация 189529,13 4717542,54 
58 Метал Задоволително С информация 189543,89 4717566,70 
59 Метал Задоволително С информация 187480,25 4718190,09 
60 Метал Задоволително С информация 187234,44 4719477,99 
61 Метал Задоволително С информация 187476,24 4719281,49 
62 Метал Задоволително С информация 187848,87 4719293,78 
63 Метал Задоволително С информация 187889,17 4719387,60 
64 Метал Задоволително С информация 187939,52 4719425,12 
65 Метал Отлично С информация 188495,40 4719504,10 
66 Метал Задоволително С информация 188716,06 4719519,73 
67 Дърво Задоволително С информация 188864,39 4719460,58 
68 Метал Задоволително С информация 188909,46 4719426,63 
69 Метал Задоволително С информация 187256,80 4718312,27 
70 Метал Отлично С информация 187827,88 4717182,24 
71 Метал Задоволително С информация 187912,32 4717257,24 
72 Метал Задоволително С информация 187585,27 4716726,75 
73 Метал Задоволително С информация 187510,82 4716585,87 
74 Метал Задоволително С информация 187742,60 4715698,98 
75 Метал Задоволително С информация 189049,18 4715718,83 
76 Метал Отлично С информация 189145,17 4715787,65 
77 Метал Отлично С информация 189168,86 4715813,80 
78 Метал Отлично С информация 191279,43 4713798,84 
79 Метал Отлично С информация 191243,60 4715275,46 
80 Метал Отлично С информация 191348,32 4715632,33 
81 Метал Отлично С информация 191263,72 4716091,37 
82 Метал Отлично С информация 191239,04 4716149,72 
83 Метал Отлично С информация 191174,43 4716258,40 
84 Метал Отлично С информация 191158,76 4716303,20 
85 Метал Отлично С информация 190902,89 4716848,58 
86 Метал Отлично С информация 190620,13 4717410,66 
87 Метал Отлично С информация 190582,60 4717835,31 
88 Метал Задоволително С информация 190489,23 4718311,76 
89 Метал Отлично С информация 189610,05 4718813,09 
90 Метал Отлично С информация 189563,57 4718826,74 
91 Метал Отлично С информация 189740,58 4717575,77 
92 Метал Отлично С информация 189790,07 4717575,43 
93 Метал Отлично С информация 190007,73 4717539,83 
94 Метал Задоволително С информация 189001,37 4719760,21 
95 Метал Отлично С информация 187692,21 4710638,33 
96 Метал Отлично С информация 189717,87 4710676,00 
97 Метал Задоволително С информация 191548,23 4704439,95 
98 Метал Задоволително С информация 188410,56 4710118,96 
99 Метал Отлично С информация 188416,56 4720304,75 

100 Метал Отлично С информация 188414,68 4720321,81 
101 Метал Отлично С информация 188385,02 4720803,91 
102 Метал Отлично С информация 188397,67 4720803,85 
103 Метал Отлично С информация 188406,15 4720681,99 
104 Метал Отлично С информация 188417,57 4720680,21 
105 Метал Отлично С информация 188393,31 4720621,47 
106 Метал Отлично С информация 188490,09 4721409,76 
107 Метал Отлично С информация 188382,15 4720242,94 

147



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 CertifiedCompany 

№ Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

108 Метал Отлично С информация 189057,13 4719703,50 
109 Метал Отлично С информация 189042,69 4719660,57 
110 Метал Отлично С информация 189037,83 4719636,08 
111 Метал Задоволително С информация 189058,94 4719515,95 
112 Метал Отлично С информация 189318,09 4719154,99 
113 Метал Отлично С информация 188689,32 4722012,82 
114 Метал Отлично С информация 186414,62 4721558,58 
115 Метал Задоволително С информация 186582,59 4720255,41 
116 Метал Задоволително С информация 186851,49 4721125,56 
117 Метал Отлично С информация 186280,89 4721315,66 
118 Метал Задоволително С информация 186280,73 4722122,99 
119 Метал Задоволително С информация 186274,44 4722125,75 
120 Метал Задоволително С информация 186284,10 4722131,81 
121 Метал Задоволително С информация 186396,89 4721990,06 
122 Метал Задоволително С информация 197007,57 4709357,40 
123 Метал Задоволително С информация 197025,32 4709336,12 
124 Метал Задоволително С информация 197272,61 4710478,74 
125 Метал Задоволително С информация 197269,17 4710487,85 
126 Метал Задоволително С информация 197368,06 4710577,55 
127 Метал Отлично С информация 194319,76 4708717,54 
128 Метал Задоволително С информация 195045,97 4711199,50 
129 Метал Задоволително С информация 195359,94 4711863,28 
130 ПВЦ Задоволително С информация 193269,58 4710548,21 
131 Метал Задоволително С информация 193450,33 4709975,21 
132 Метал Отлично С информация 191827,93 4711513,58 
133 Метал Отлично С информация 191803,71 4711532,42 
134 Метал Задоволително С информация 193368,93 4710347,89 
135 Метал Задоволително С информация 191354,17 4705374,42 
136 Метал Задоволително С информация 191983,45 4705724,65 
137 Метал Задоволително С информация 191407,25 4709421,81 
138 Метал Задоволително С информация 190978,24 4706077,59 
139 Метал Задоволително С информация 191492,24 4709617,23 
140 Метал Задоволително С информация 191306,30 4709312,28 
141 Метал Задоволително С информация 190932,07 4709126,02 
142 Метал Задоволително С информация 190684,19 4708421,42 
143 Метал Задоволително С информация 190511,91 4707639,89 
144 Метал Задоволително С информация 190104,16 4707501,19 
145 Метал Задоволително С информация 189886,88 4707333,30 
146 Метал Задоволително С информация 189844,45 4707286,49 
147 Метал Задоволително С информация 192966,71 4711441,22 
148 Метал Отлично С информация 195386,88 4711943,45 
149 Метал Задоволително С информация 191351,10 4709851,03 
150 Метал Незадоволително С информация 191632,05 4710472,47 
151 Метал Задоволително С информация 191493,64 4712884,27 
152 Метал Задоволително С информация 191686,06 4712047,07 
153 Метал Отлично С информация 191209,45 4713180,26 
154 Метал Отлично С информация 191852,62 4712656,79 
155 Метал Задоволително С информация 192688,53 4713720,96 
156 Метал Отлично С информация 191280,37 4713666,98 
157 Метал Отлично С информация 191275,32 4713645,96 
158 Метал Задоволително С информация 191566,04 4713177,18 
159 Метал Отлично С информация 191815,83 4713242,82 
160 Метал Задоволително С информация 191534,96 4713184,31 
161 Метал Отлично С информация 192370,57 4715912,71 
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WGS 1984 UTM - зона 

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

 
Паркова мебел (беседки, маси, пейки, кошчета, перголи и др.). 
 С изработването на „Специализирана карта на туристическата инфраструктура“ 
(2014 г.) са заснети 88 бр. беседки, изработени предимно от дърво. Изграждани са през 
различни периоди, като тяхното общо състояние е задоволително. Общо 27 % от тях са 
описани в много добро състояние и 12 % в незадоволително.  
 
Таблица №1.16.7.4.-11: Беседки 

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

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

 
Таблица №1.16.7.4.-12: Маси 

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

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

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

164



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 CertifiedCompany 

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

318 Дърво Задоволително Единична 191056,43 4723249,34 
319 Дърво Задоволително Единична 191010,70 4723292,00 
320 Дърво Задоволително Единична 190999,97 4723266,13 
321 Дърво Задоволително Единична 190994,43 4723254,28 
322 Дърво Задоволително Единична 191000,27 4723232,31 
323 Дърво Отлично Единична 190989,93 4723229,97 
324 Дърво Отлично Единична 190987,85 4723235,42 
325 Дърво Отлично Групирани 190987,45 4721946,59 
326 Дърво Отлично Групирани 190989,70 4721945,98 
327 Дърво Отлично Групирани 190993,92 4721949,97 
328 Дърво Отлично Групирани 190985,17 4721954,91 
329 Дърво Отлично Групирани 190988,28 4721959,12 
330 Дърво Отлично Групирани 190994,91 4721956,84 
331 Дърво Отлично Групирани 190991,30 4721963,98 
332 Дърво Отлично Групирани 190993,74 4721966,92 
333 Дърво Отлично Групирани 190990,35 4721967,28 
334 Дърво Отлично Групирани 190992,10 4721970,64 
335 Дърво Отлично Групирани 191006,87 4721969,71 
336 Дърво Отлично Групирани 191011,22 4721969,66 
337 Дърво Отлично Групирани 191015,42 4721968,30 
338 Дърво Отлично Групирани 191009,80 4721952,51 
339 Дърво Отлично Групирани 191006,41 4721949,50 
340 Дърво Отлично Групирани 191006,17 4721943,24 
341 Дърво Отлично Единична 190999,93 4721930,69 
342 Дърво Отлично Групирани 195774,25 4721094,50 
343 Дърво Отлично Групирани 195748,78 4721148,71 
344 Дърво Отлично Единична 195724,77 4721097,64 
345 Дърво Отлично Групирани 195705,23 4722144,59 
346 Дърво Задоволително Групирани 192602,19 4723415,21 
347 Дърво Задоволително Групирани 192594,32 4723412,86 
348 Дърво Задоволително Групирани 192596,85 4723410,11 
349 Дърво Задоволително Групирани 192592,32 4723408,72 
350 Дърво Задоволително Групирани 192600,13 4723406,38 
351 Дърво Задоволително Групирани 192603,50 4723403,94 
352 Дърво Отлично Групирани 192616,76 4723477,68 
353 Дърво Отлично Групирани 192618,86 4723479,42 
354 Дърво Отлично Групирани 192620,16 4723481,04 
355 Дърво Отлично Групирани 192626,68 4723483,46 
356 Дърво Отлично Групирани 192629,69 4723485,33 
357 Дърво Отлично Групирани 192632,96 4723487,64 
358 Дърво Отлично Групирани 192636,57 4723488,89 
359 Дърво Отлично Групирани 192631,50 4723482,07 
360 Дърво Отлично Групирани 192633,01 4723480,32 
361 Дърво Задоволително Единична 191392,72 4724679,99 
362 Дърво Незадоволително Единична 190804,13 4724847,48 
363 Дърво Задоволително Единична 190947,18 4724711,43 
364 Дърво Задоволително Единична 190706,51 4723339,16 
365 Дърво Задоволително Единична 190712,31 4723341,63 
366 Дърво Незадоволително Единична 189112,59 4726760,60 
367 Дърво Незадоволително Единична 198542,99 4721411,66 
368 Дърво Незадоволително Групирани 198560,70 4721410,91 
369 Дърво Задоволително Групирани 196209,04 4720856,71 
370 Дърво Незадоволително Единична 196256,23 4720722,46 
371 Дърво Задоволително Групирани 199693,18 4720196,79 
372 Дърво Задоволително Единична 198132,19 4714565,45 
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373 Дърво Задоволително Единична 196558,79 4724963,54 
374 Дърво Задоволително Единична 191802,53 4729547,03 
375 Дърво Задоволително Единична 191815,51 4728958,09 
376 Дърво Задоволително Единична 191872,58 4729446,00 
377 Дърво Задоволително Единична 191872,59 4729441,49 
378 Дърво Задоволително Единична 191862,55 4729449,74 
379 Дърво Задоволително Единична 199276,13 4721461,72 

 
Таблица №1.16.7.4.-13: Пейки 

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

1 Метал Задоволително Единична 187479,05 4711128,81 
2 Дърво Незадоволително Единична 187053,74 4720069,45 
3 Дърво Задоволително Единична 192648,36 4709163,04 
4 Дърво Задоволително Групирани 192661,25 4709159,98 
5 Дърво Задоволително Групирани 192656,78 4709170,42 
6 Дърво Задоволително Единична 192650,73 4709149,62 
7 Дърво Задоволително Единична 192650,47 4709127,35 
8 Дърво Задоволително Единична 191001,61 4723518,31 
9 Дърво Задоволително Единична 191009,82 4723509,39 
10 Дърво Задоволително Единична 191372,56 4724397,07 
11 Дърво Задоволително Единична 191443,93 4724611,76 
12 Дърво Задоволително Единична 191442,88 4724613,14 
13 Дърво Задоволително Единична 191442,10 4724615,50 
14 Дърво Задоволително Единична 191437,48 4724618,86 
15 Дърво Задоволително Единична 191482,73 4724415,94 
16 Дърво Задоволително Единична 191487,03 4724412,36 
17 Дърво Задоволително Единична 191487,53 4724421,58 
18 Дърво Задоволително Единична 191491,85 4724419,55 
19 Дърво Задоволително Единична 191500,65 4724427,22 
20 Дърво Задоволително Единична 191498,68 4724429,29 
21 Дърво Задоволително Единична 191509,34 4724439,88 
22 Метал Незадоволително Единична 196849,24 4725353,82 
23 Метал Незадоволително Единична 196836,21 4725346,14 
24 Метал Незадоволително Единична 196833,18 4725351,24 
25 Метал Незадоволително Единична 196829,66 4725366,35 
26 Метал Незадоволително Единична 196833,17 4725370,69 
27 Метал Незадоволително Единична 196837,40 4725333,53 
28 Дърво Задоволително Групирани 198067,08 4722002,42 
29 Дърво Незадоволително Единична 197554,36 4721708,87 
30 Дърво Задоволително Единична 190677,46 4722017,54 
31 Дърво Задоволително Единична 190667,72 4722021,23 
32 Дърво Задоволително Единична 190664,92 4722021,33 
33 Дърво Задоволително Единична 190663,77 4722019,07 
34 Смесен Отлично Единична 190226,99 4726367,67 
35 Смесен Отлично Групирани 190882,23 4726424,74 
36 Дърво Отлично Единична 190155,12 4726399,66 
37 Смесен Отлично Единична 190224,13 4726389,23 
38 Дърво Задоволително Единична 190969,05 4723237,81 
39 Дърво Отлично Групирани 190980,72 4723229,38 
40 Дърво Задоволително Единична 190986,70 4721975,72 
41 Дърво Отлично Групирани 190980,02 4723227,19 
42 Дърво Отлично Групирани 190979,39 4723224,83 
43 Дърво Отлично Групирани 190978,67 4723222,50 
44 Дърво Задоволително Единична 191036,05 4723145,68 
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45 Дърво Задоволително Единична 191113,16 4723089,85 
46 Дърво Задоволително Единична 191105,84 4723089,10 
47 Дърво Задоволително Групирани 190969,69 4721859,55 
48 Дърво Задоволително Групирани 190968,72 4721857,14 
49 Дърво Задоволително Единична 190690,29 4726272,97 
50 Дърво Задоволително Единична 198635,42 4721410,78 
51 Дърво Незадоволително Единична 199560,23 4713395,24 
52 Дърво Задоволително Групирани 198148,71 4714641,45 
53 Дърво Задоволително Групирани 198173,94 4714618,12 
54 Дърво Задоволително Единична 196614,88 4725055,41 
55 Дърво Задоволително Единична 196502,41 4724875,06 
56 Дърво Задоволително Единична 196506,83 4724879,77 
57 Дърво Задоволително Единична 198129,50 4723657,71 
58 Смесен Незадоволително Единична 191728,80 4729402,79 
59 Смесен Незадоволително Единична 191732,47 4729409,27 
60 Смесен Незадоволително Единична 191789,55 4729538,13 
61 Смесен Задоволително Групирани 191797,46 4729546,08 
62 Смесен Незадоволително Единична 191748,86 4729305,73 
63 Смесен Незадоволително Единична 191769,23 4729315,33 
64 Дърво Задоволително Единична 200705,61 4717413,71 

Общото състояние на детските съоръжени в парка е незадоволително. Картирани 
са около 50 бр. места, като по-голямата част от тях са дори неизползваеми, остарели и 
ръждясали останки от катерушки, люлки и пр.  

 
Таблица №1.16.7.4.-14: Детски катерушки 

№ 
WGS 1984 UTM - зона 35N 

E N 
1 188419,19 4720396,93 
2 186516,39 4720913,67 
3 191111,56 4723101,20 
4 191114,93 4723094,49 
5 191107,94 4723094,74 
6 191149,10 4723075,48 
7 192548,39 4723380,66 
8 192552,23 4723373,37 
9 192553,23 4723383,60 
10 193279,31 4725582,15 
11 193282,14 4725579,55 
12 193280,82 4725575,88 
13 190202,47 4726430,84 
14 190162,58 4726401,77 
15 190616,01 4726436,87 
16 190645,23 4726451,72 
17 190436,33 4725756,22 
18 190233,92 4722716,71 
19 190244,05 4722709,86 
20 190234,86 4722719,17 
21 190674,73 4721969,13 

№ 
WGS 1984 UTM - зона 35N 

E N 
22 198611,95 4723884,85 
23 198599,34 4723879,75 
24 197016,50 4725554,64 
25 195897,69 4721000,24 
26 196753,13 4723218,14 
27 196753,26 4723207,15 
28 196836,49 4725354,48 
29 196574,91 4725578,88 
30 189980,53 4727666,14 
31 190582,73 4725297,03 
32 191784,31 4724976,01 
33 191789,54 4724980,82 
34 191795,59 4724985,35 
35 191701,62 4725019,34 
36 191708,23 4725019,79 
37 191710,64 4725018,02 
38 191717,68 4725012,94 
39 192444,60 4725811,01 
40 192427,07 4725808,74 
41 192992,06 4725291,45 
42 192991,73 4725284,75 
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№ 
WGS 1984 UTM - зона 35N 

E N 
43 191444,82 4724822,66 
44 191446,84 4724812,93 
45 191437,01 4724873,36 
46 191432,57 4724881,31 
47 191422,40 4724885,56 

№ 
WGS 1984 UTM - зона 35N 

E N 
48 191433,50 4724890,10 
49 191488,37 4723644,44 
50 191488,98 4723646,68 

 

 
Таблица №1.16.7.4.-15: Естради 

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

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

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

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

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

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

 
С изработването на „Специализирана карта на туристическата инфраструктура“ 

(2014 г.) са описани 32 бр. огнища изградени предимно от камък, като 8 бр. са закрити. На 
територията на парка има множество нерегламентирани огнища, използвани от туристи 
обикновено около кътове за краткотраен отдих. 

 
Таблица №1.16.7.4.-16: Огнища 

№ Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

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

10 Бетон Отлично Закрито 190891,53 4723630,91 
11 Бетон Задоволително Закрито 190963,96 4723696,15 
12 Скала (Камък) Задоволително Открито 190996,39 4723529,71 
13 Скала (Камък) Задоволително Открито 191427,09 4724890,82 
14 Скала (Камък) Задоволително Открито 191434,84 4724852,00 
15 Скала (Камък) Задоволително Открито 192497,07 4725747,82 
16 Скала (Камък) Задоволително Открито 196451,69 4725320,07 
17 Скала (Камък) Незадоволително Открито 196436,36 4725297,32 
18 Скала (Камък) Задоволително Открито 196464,24 4725301,75 
19 Скала (Камък) Незадоволително Открито 196411,08 4725313,91 
20 Бетон Отлично Закрито 196546,87 4723624,45 
21 Бетон Задоволително Закрито 196589,43 4723630,88 
22 Бетон Незадоволително Открито 197384,42 4722413,72 
23 Бетон Задоволително Закрито 198066,70 4722005,15 
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№ Материал Състояние Тип 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

24 Скала (Камък) Незадоволително Открито 196944,58 4725693,54 
25 Бетон Задоволително Закрито 191815,53 4725058,56 
26 Бетон Отлично Закрито 190228,95 4722705,00 
27 Скала (Камък) Задоволително Открито 190170,68 4726364,35 
28 Скала (Камък) Задоволително Открито 190211,83 4726322,48 
29 Бетон Задоволително Открито 193043,41 4724908,37 
30 Бетон Отлично Закрито 192529,28 4723391,11 
31 Бетон Задоволително Открито 190994,74 4723333,89 
32 Бетон Задоволително Открито 190985,30 4721973,55 

 
Чешмите на територията на парка не са поддържани постоянно и от 245 през 1976 

г. сега са около 150, като част от тях са в незадоволително състояние (24 бр.), а друга част 
не  функционират (29 бр.).  

 
Таблица №1.16.7.4.-17: Чешми 

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

1 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191177,59 4716275,63 
2 Скала (Камък) Отлично С корито 188037,58 4714984,06 
3 Дърво Не функционира С корито 187985,11 4720096,61 
4 Смесен Отлично С корито 187927,77 4720099,26 
5 Скала (Камък) Не функционира Без корито 187874,55 4719995,77 
6 Метал Незадоволително Без корито 187724,63 4719732,69 
7 Скала (Камък) Задоволително С корито 190670,76 4717235,42 
8 Метал Задоволително Без корито 187463,33 4711136,40 
9 Скала (Камък) Задоволително С корито 189804,44 4710454,63 

10 Бетон Не функционира С корито 186135,44 4707488,11 
11 Бетон Задоволително С корито 191541,99 4704456,92 
12 Смесен Задоволително С корито 191009,95 4709604,46 
13 Скала (Камък) Задоволително С корито 188390,29 4720701,52 
14 Скала (Камък) Задоволително Без корито 188569,17 4721841,55 
15 Смесен Задоволително С корито 188673,30 4720163,55 
16 Скала (Камък) Задоволително С корито 189074,30 4719447,60 
17 Скала (Камък) Задоволително Без корито 188211,14 4720797,82 
18 Скала (Камък) Задоволително С корито 188193,66 4721196,14 
19 Скала (Камък) Задоволително С корито 187674,65 4722181,01 
20 Скала (Камък) Не функционира С корито 187057,48 4721694,03 
21 Смесен Задоволително С корито 186603,70 4722337,55 
22 Скала (Камък) Задоволително Без корито 190971,67 4706159,77 
23 Скала (Камък) Незадоволително С корито 194706,60 4711469,14 
24 Скала (Камък) Задоволително С корито 191676,37 4712196,76 
25 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191802,84 4711725,76 
26 Смесен Задоволително Без корито 190479,51 4718670,09 
27 Смесен Задоволително С корито 192645,59 4709127,24 
28 Смесен Отлично С корито 186342,81 4720981,72 
29 Скала (Камък) Задоволително Без корито 195791,90 4716739,86 
30 Метал Задоволително Без корито 190889,05 4723635,99 
31 Скала (Камък) Незадоволително С корито 191014,81 4723505,11 
32 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 191460,05 4724529,34 
33 Скала (Камък) Задоволително С корито 191488,73 4724420,40 
34 Скала (Камък) Задоволително С корито 191513,09 4724291,69 
35 Скала (Камък) Отлично С корито 191348,36 4724398,13 
36 Бетон Незадоволително С корито 192999,29 4725326,76 
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№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

37 Бетон Задоволително С корито 192505,82 4725744,64 
38 Бетон Задоволително С корито 192552,92 4725783,24 
39 Скала (Камък) Незадоволително С корито 191998,15 4725214,33 
40 Бетон Незадоволително С корито 191800,69 4725001,94 
41 Бетон Незадоволително С корито 190634,30 4725324,36 
42 Бетон Незадоволително С корито 190610,36 4725309,05 
43 Бетон Незадоволително С корито 191998,97 4727284,03 
44 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 189337,25 4725377,16 
45 Скала (Камък) Задоволително Без корито 196604,36 4725573,74 
46 Бетон Незадоволително С корито 196832,44 4725338,47 
47 Бетон Незадоволително С корито 196495,69 4723643,74 
48 Бетон Задоволително С корито 196547,28 4723625,29 
49 Бетон Задоволително С корито 197910,97 4721564,47 
50 Бетон Незадоволително С корито 197375,98 4722406,05 
51 Скала (Камък) Задоволително С корито 196886,14 4721504,84 
52 Скала (Камък) Не функционира С корито 195782,34 4721809,40 
53 Дърво Отлично Без корито 195810,00 4721041,97 
54 Бетон Незадоволително С корито 197066,07 4725586,08 
55 Бетон Задоволително С корито 198598,80 4723864,26 
56 Метал Задоволително Без корито 193212,82 4724428,80 
57 Скала (Камък) Задоволително С корито 189329,54 4721979,83 
58 Скала (Камък) Отлично С корито 190650,59 4722001,74 
59 Скала (Камък) Задоволително С корито 190611,44 4721826,07 
60 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 195986,81 4721643,40 
61 Скала (Камък) Задоволително С корито 196066,23 4721828,09 
62 Дърво Задоволително Без корито 196078,89 4721604,51 
63 Скала (Камък) Задоволително С корито 190517,84 4727341,65 
64 Дърво Задоволително Без корито 190432,37 4725743,89 
65 Скала (Камък) Задоволително С корито 190847,68 4726439,00 
66 Скала (Камък) Задоволително С корито 190628,97 4726406,20 
67 Скала (Камък) Задоволително С корито 190168,70 4726333,68 
68 Скала (Камък) Задоволително С корито 192110,34 4721886,46 
69 Скала (Камък) Задоволително С корито 192394,95 4722630,12 
70 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191615,72 4723524,04 
71 Скала (Камък) Задоволително Без корито 193279,08 4725590,01 
72 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 193102,41 4724948,96 
73 Скала (Камък) Незадоволително С корито 192693,13 4723461,37 
74 Скала (Камък) Задоволително С корито 192525,59 4723398,23 
75 Скала (Камък) Задоволително С корито 191151,44 4723064,52 
76 Скала (Камък) Задоволително С корито 195723,16 4721090,38 
77 Скала (Камък) Задоволително С корито 195707,15 4721199,31 
78 Скала (Камък) Незадоволително С корито 195682,15 4722115,17 
79 Скала (Камък) Незадоволително С корито 192487,16 4723368,44 
80 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 187971,59 4721748,41 
81 Скала (Камък) Незадоволително С корито 187871,68 4721981,35 
82 Скала (Камък) Задоволително С корито 191090,19 4723052,25 
83 Скала (Камък) Незадоволително С корито 191125,47 4724343,14 
84 Скала (Камък) Задоволително С корито 193383,84 4724889,12 
85 Скала (Камък) Не функционира С корито 190452,50 4726743,39 
86 Скала (Камък) Задоволително С корито 190052,40 4725101,31 
87 Скала (Камък) Задоволително С корито 195326,80 4720565,88 
88 Скала (Камък) Задоволително С корито 193916,64 4727845,28 
89 Скала (Камък) Незадоволително Без корито 189411,00 4726022,64 
90 Скала (Камък) Задоволително С корито 188990,30 4727744,85 
91 Скала (Камък) Задоволително С корито 189375,68 4724559,83 
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92 Скала (Камък) Не функционира С корито 190941,05 4724761,72 
93 Скала (Камък) Не функционира С корито 192318,35 4723007,72 
94 Скала (Камък) Отлично С корито 189245,07 4721991,35 
95 Дърво Задоволително Без корито 190560,91 4725470,86 
96 Смесен Отлично С корито 190875,80 4725144,64 
97 Смесен Не функционира С корито 191649,92 4726084,66 
98 Скала (Камък) Задоволително С корито 193163,31 4726237,14 
99 Скала (Камък) Задоволително С корито 193766,27 4725929,87 

100 Скала (Камък) Задоволително Без корито 195117,52 4725179,37 
101 Скала (Камък) Не функционира С корито 192126,84 4726456,68 
102 Скала (Камък) Не функционира С корито 191333,74 4727329,51 
103 Скала (Камък) Не функционира С корито 191038,65 4727442,54 
104 Скала (Камък) Не функционира С корито 191027,78 4726985,50 
105 Скала (Камък) Задоволително Без корито 192624,97 4724035,30 
106 Скала (Камък) Не функционира С корито 189924,69 4727053,60 
107 Дърво Задоволително С корито 189098,46 4726762,57 
108 Скала (Камък) Задоволително Без корито 189540,49 4726273,24 
109 Скала (Камък) Задоволително Без корито 197660,60 4721160,80 
110 Скала (Камък) Задоволително Без корито 198548,27 4721398,00 
111 Скала (Камък) Не функционира С корито 196184,23 4720874,26 
112 Скала (Камък) Не функционира С корито 196198,05 4720883,79 
113 Смесен Задоволително Без корито 196532,82 4720343,39 
114 Бетон Отлично С корито 199816,41 4720003,05 
115 Скала (Камък) Задоволително Без корито 199694,28 4720189,95 
116 Смесен Задоволително Без корито 199566,42 4713395,14 
117 Бетон Задоволително С корито 198130,90 4714579,44 
118 Смесен Задоволително С корито 198152,70 4714635,26 
119 Дърво Задоволително Без корито 198150,62 4714663,09 
120 Дърво Не функционира Без корито 198159,21 4714619,99 
121 Скала (Камък) Задоволително Без корито 196280,19 4722709,83 
122 Скала (Камък) Не функционира С корито 196105,61 4722211,70 
123 Смесен Задоволително С корито 196370,58 4724708,92 
124 Скала (Камък) Не функционира С корито 198507,08 4723212,32 
125 Скала (Камък) Задоволително С корито 198087,23 4723177,29 
126 Скала (Камък) Задоволително Без корито 198014,91 4721978,96 
127 Скала (Камък) Задоволително С корито 196502,87 4724879,44 
128 Бетон Не функционира С корито 199043,85 4724032,20 
129 Скала (Камък) Задоволително С корито 198134,56 4723650,21 
130 Скала (Камък) Отлично С корито 190967,87 4727896,01 
131 Скала (Камък) Отлично С корито 190958,84 4727890,63 
132 Скала (Камък) Не функционира С корито 194595,81 4726940,76 
133 Скала (Камък) Задоволително Без корито 194270,86 4727242,52 
134 Скала (Камък) Задоволително Без корито 194226,34 4727274,53 
135 Скала (Камък) Задоволително Без корито 196411,41 4725792,82 
136 Бетон Не функционира Без корито 196991,96 4725762,52 
137 Скала (Камък) Задоволително С корито 191784,81 4728206,06 
138 Скала (Камък) Не функционира С корито 193269,58 4728029,70 
139 Бетон Не функционира С корито 193361,22 4728047,22 
140 Скала (Камък) Не функционира Без корито 192962,41 4727683,21 
141 Скала (Камък) Не функционира С корито 193728,98 4727000,51 
142 Бетон Не функционира Без корито 193654,01 4727870,69 
143 Скала (Камък) Задоволително Без корито 193926,18 4727852,08 
144 Смесен Не функционира С корито 191868,92 4729694,30 
145 Скала (Камък) Задоволително Без корито 191908,38 4729201,30 
146 Скала (Камък) Не функционира С корито 192850,58 4719381,89 
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№ Материал Състояние Тип WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

147 Скала (Камък) Задоволително С корито 195709,75 4715450,86 
148 Скала (Камък) Задоволително С корито 199271,49 4721483,99 

 
Таблица №1.16.7.4.-18: Тоалетни 

№ Местоположение Материал Състояние Тип Ширина   
/м/ 

Дължина    
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

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

 
Таблица №1.16.7.4.-19: Паркинги 

№ Местоположение Покритие Състояние Площ       
/м²/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 

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

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

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

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

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

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

9 
Посетителски 
център "Белите 
брези" 

Асфалт Задоволително 422 190465,83 4725755,24 

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

12 ДС лифт Романски - 
Малък резен Плочи Задоволително 528 196155,11 4721637,13 

13 при х. Септември Плочи Задоволително 364 191988,60 4725201,45 
14 ДС лифт Академика Плочи Задоволително 3536 196779,06 4721478,65 

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

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

Асфалт Задоволително 1045 197043,30 4723412,88 

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

18 
Природозащитен 
информационен 
център 

Асфалт Отлично 713 196602,23 4725548,52 

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

20 при р-т Риварсайд Асфалт Отлично 758 197020,25 4725582,75 
21 х-л Еден Асфалт Задоволително 571 195818,08 4721799,57 
22 Горски дом "Златни Асфалт Задоволително 621 191468,18 4724664,94 
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№ Местоположение Покритие Състояние Площ       
/м²/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
мостове" - 
административна 

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

28 до ГС лифт 
Симеоново - Алеко 

Покритие без 
запечатка Задоволително 2153 195733,66 4721274,29 

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

 
Таблица №1.16.7.4.-20: Игрища 

№ Местоположение Покритие Състояние Площ       
/м²/ 

Размери   
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

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

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

4 р-т Ривърсайд Асфалт Отлично 142 15/10 197016,50 4725554,64 
5 преди х. Сълзица Без покритие Незадоволително 499 28/17 195981,10 4722355,67 
6 преди х. Сълзица Без покритие Незадоволително 266 24/12 195958,21 4722348,08 
7 ВПД Витоша Асфалт Незадоволително 931 44/21 191461,92 4723633,14 
 

Таблица №1.16.7.4.-21: Паметници 

№ Местоположение Състояние Тип Материал 
WGS 1984 UTM - зона 

35N 
E N 

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

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

3 П.К.Яворов Отлично Исторически Скала (Камък) 190904,09 4723221,12 
4 Г.С.Раковски Отлично Исторически Скала (Камък) 190769,29 4723278,88 
5 гроб Задоволително Исторически Скала (Камък) 196446,97 4723547,87 
6 Петров гроб Задоволително Исторически Скала (Камък) 195921,86 4722113,67 
7 инж. Захари Владов Задоволително Исторически Скала (Камък) 194741,88 4719044,33 
8 Алеко Константинов Отлично Исторически Скала (Камък) 194554,74 4719105,53 
9 неясен Задоволително Исторически Скала (Камък) 191859,35 4729669,79 

10 Алеко Константинов Отлично Исторически Скала (Камък) 191861,40 4729616,12 
11 Иван Башев Отлично Исторически Скала (Камък) 196281,86 4720743,25 
12 Митко Йотов Задоволително Исторически Бетон 189091,69 4725840,91 
13 Тихия кът Задоволително Исторически Скала (Камък) 190058,40 4727586,53 
14 гроб Задоволително Исторически Скала (Камък) 195775,64 4721070,34 
15 Родина-пирамида Незадоволително Исторически Бетон 192999,09 4725314,32 
16 безименен Задоволително Исторически Скала (Камък) 190078,13 4727640,10 

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

18 Павел Романски Отлично Исторически Скала (Камък) 196208,41 4721636,86 
19 Яворов Отлично Исторически Скала (Камък) 190913,66 4723216,84 
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Таблица №1.16.7.4.-22: Мостчета 

№ Материал Състояние Тип Ширина       
/м/ 

Дължина   
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
1 Дърво Отлично С парапет 1,4 6,5 186570,80 4720904,85 
2 Дърво Задоволително С парапет 1,3 10 192652,93 4709136,33 
3 Дърво Незадоволително С парапет 4 9 192388,63 4715931,70 
4 Дърво Задоволително Без парапет 1 3,8 189058,75 4719462,30 
5 Дърво Задоволително Без парапет 1 5,6 189055,56 4719499,28 
6 Бетон Задоволително Без парапет 5,8 8 185576,40 4717349,90 
7 Бетон Задоволително С парапет 9 9 187263,82 4711379,61 
8 Смесен Незадоволително Без парапет 1 2 190489,53 4717474,85 
9 Смесен Задоволително С парапет 0,8 4 190247,21 4717554,98 
10 Дърво Незадоволително Без парапет 0,5 1,5 190683,19 4717542,44 
11 Дърво Незадоволително Без парапет 0,5 2 190635,16 4717448,83 
12 Дърво Задоволително С парапет 1 8 188127,47 4712247,93 
13 Бетон Отлично С парапет 4 20 186025,51 4711548,87 
14 Смесен Задоволително Без парапет 2 10 186205,10 4711565,04 
15 Метал Задоволително С парапет 1 6 187476,28 4718176,28 
16 Бетон Задоволително Без парапет 3,5 5 189487,91 4717517,48 
17 Дърво Задоволително С парапет 1,6 3 187903,23 4719996,02 
18 Дърво Незадоволително Без парапет 1,6 3 187906,82 4719988,97 
19 Дърво Задоволително Без парапет 1,6 3 187934,81 4719996,73 
20 Бетон Отлично Без парапет 4 5 187927,00 4720122,90 
21 Дърво Задоволително Без парапет 1,5 1,5 188031,76 4720175,44 
22 Дърво Задоволително С парапет 1,5 2 188103,51 4720205,15 
23 Дърво Незадоволително Без парапет 1,2 1,8 188340,80 4720283,48 
24 Дърво Незадоволително Без парапет 1,6 2,4 188341,99 4720287,72 
25 Дърво Незадоволително С парапет 1,6 4 188043,21 4720049,05 
26 Бетон Задоволително Без парапет 4 5 188529,95 4717632,81 
27 Бетон Задоволително Без парапет 3 5 184900,08 4717050,01 
28 Бетон Задоволително С парапет 5 7 191356,47 4714096,31 
29 Дърво Задоволително Без парапет 1,2 3 196930,60 4723194,21 
30 Дърво Задоволително С парапет 1,1 6 201028,65 4714802,55 
31 Дърво Задоволително Без парапет 1 6 200517,51 4715599,24 
32 Дърво Отлично С парапет 1,2 6 200480,65 4715602,54 
33 Дърво Незадоволително Без парапет 1,5 2,2 199543,66 4721218,63 
34 Бетон Незадоволително Без парапет 3,5 8,5 199276,30 4721457,35 
35 Дърво Задоволително Без парапет 1 2 200644,76 4717388,96 
36 Бетон Задоволително Без парапет 4 11 193568,65 4727975,82 
37 Смесен Задоволително С парапет 3 12 197078,71 4725758,84 
38 Дърво Задоволително С парапет 1 3 192169,84 4728983,01 
39 Дърво Задоволително Без парапет 1 3 192154,98 4728921,67 
40 Дърво Задоволително С парапет 1 5 192169,21 4728915,89 
41 Дърво Задоволително С парапет 2,5 3 191882,86 4729495,28 
42 Бетон Задоволително Без парапет 3 20 191786,57 4729054,70 
43 Дърво Задоволително С парапет 3 5 191804,81 4728645,76 
44 Бетон Отлично С парапет 4,5 9 191722,44 4729315,61 
45 Дърво Задоволително С парапет 1 8 191758,31 4729217,63 
46 Дърво Задоволително Без парапет 1,5 5 191785,88 4729158,30 
47 Дърво Задоволително С парапет 1 8 191668,11 4729420,48 
48 Дърво Задоволително Без парапет 1 2 200791,86 4717053,52 
49 Дърво Задоволително Без парапет 1 1,5 191489,36 4724513,44 
50 Дърво Задоволително Без парапет 1 10 193725,53 4726935,57 
51 Дърво Задоволително Без парапет 1 1 193558,27 4726536,91 
52 Дърво Задоволително Без парапет 2 6 192566,49 4726244,90 
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№ Материал Състояние Тип Ширина       
/м/ 

Дължина   
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
53 Дърво Задоволително Без парапет 1 4 196063,58 4726052,90 
54 Дърво Задоволително Без парапет 1 4 195200,83 4727028,63 
55 Дърво Незадоволително Без парапет 1 4 194336,79 4727491,10 
56 Дърво Задоволително Без парапет 0,6 1,5 196327,01 4725284,44 
57 Дърво Отлично С парапет 1 6 190471,36 4726910,19 
58 Дърво Отлично Без парапет 1 3 191126,59 4727993,43 
59 Дърво Задоволително С парапет 1 4 198999,29 4723847,66 
60 Дърво Задоволително С парапет 1 4 199040,67 4723947,54 
61 Дърво Задоволително С парапет 3 5 196224,51 4724125,11 
62 Дърво Задоволително Без парапет 2 2 196233,78 4724679,61 
63 Дърво Задоволително Без парапет 1 4 196411,40 4724854,79 
64 Дърво Задоволително Без парапет 1 4 196392,21 4724878,11 
65 Дърво Задоволително Без парапет 1 8 198804,56 4723592,39 
66 Дърво Задоволително Без парапет 1 4 198588,49 4723301,91 
67 Дърво Задоволително С парапет 1 30 196209,96 4721561,47 
68 Дърво Задоволително С парапет 1 5 196209,43 4721575,73 
69 Дърво Задоволително Без парапет 1 32 196287,94 4721552,82 
70 Дърво Задоволително Без парапет 1 3 198654,28 4723370,71 
71 Дърво Задоволително С парапет 1 10 196324,75 4721552,22 
72 Дърво Задоволително С парапет 1 20 196497,72 4721574,02 
73 Дърво Задоволително С парапет 1 20 195763,55 4721492,45 
74 Дърво Задоволително С парапет 1 10 196476,43 4721555,48 
75 Дърво Задоволително С парапет 1 2 198873,38 4723685,76 
76 Дърво Незадоволително Без парапет 1 5 195869,80 4723674,55 
77 Дърво Задоволително С парапет 1 6 196395,13 4724696,82 

78 Скала 
(Камък) Задоволително С парапет 1 5 196410,57 4724695,91 

79 Дърво Задоволително Без парапет 1 3 196825,49 4724026,93 
80 Дърво Задоволително Без парапет 1 1 196825,58 4723985,87 
81 Дърво Незадоволително Без парапет 1 1 196190,67 4722324,53 
82 Дърво Отлично С парапет 1 6 200980,04 4712818,03 
83 Дърво Задоволително Без парапет 1 4,8 196289,24 4720663,56 
84 Дърво Задоволително С парапет 0,9 6 199623,05 4721494,69 
85 Дърво Незадоволително Без парапет 1,5 6 199249,78 4721444,97 
86 Дърво Задоволително С парапет 0,8 5,8 198831,71 4721408,35 
87 Дърво Задоволително С парапет 0,7 1,9 198583,13 4721411,87 
88 Дърво Незадоволително С парапет 1,2 10,3 198553,50 4721406,68 
89 Дърво Задоволително С парапет 1,4 3,2 198378,75 4721359,02 
90 Дърво Задоволително С парапет 1 2 197209,04 4721203,12 
91 Дърво Задоволително С парапет 0,8 3,5 197840,62 4721163,35 
92 Дърво Задоволително С парапет 1 3,8 197551,17 4721156,69 
93 Дърво Задоволително С парапет 0,8 5,2 196955,56 4721383,09 
94 Дърво Задоволително С парапет 0,8 6,5 196892,87 4721401,62 
95 Бетон Задоволително Без парапет 3 5,2 188492,41 4724319,57 
96 Дърво Отлично С парапет 0,8 3,8 192108,63 4722942,70 
97 Дърво Отлично С парапет 0,8 3,3 192189,13 4722979,05 
98 Дърво Задоволително С парапет 1,3 11,5 192480,33 4724315,91 
99 Смесен Задоволително С парапет 3,2 3,5 192580,84 4725793,07 

100 Дърво Задоволително Без парапет 1 3,9 192070,48 4725131,14 
101 Дърво Задоволително Без парапет 1 17,5 192775,72 4725058,42 
102 Дърво Задоволително Без парапет 1 23 192861,46 4725015,58 
103 Дърво Задоволително Без парапет 1 11,2 192905,31 4724995,93 
104 Дърво Задоволително Без парапет 1 40 192928,15 4724983,98 
105 Дърво Задоволително С парапет 1 7,2 193016,53 4724950,25 
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№ Материал Състояние Тип Ширина       
/м/ 

Дължина   
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 
35N 

E N 
106 Дърво Задоволително С парапет 1,8 4,6 191697,03 4724108,22 
107 Дърво Задоволително С парапет 1,5 5 191694,84 4724122,01 
108 Дърво Задоволително С парапет 1,2 2,7 191058,27 4724614,50 
109 Дърво Задоволително С парапет 1 5,6 190936,77 4724717,51 
110 Дърво Задоволително С парапет 0,6 5,5 190961,93 4724712,05 
111 Дърво Задоволително С парапет 1 2,5 190962,93 4724729,48 
112 Дърво Задоволително С парапет 1 2,5 190734,73 4724874,09 
113 Дърво Задоволително С парапет 1,8 4 191684,00 4723671,14 
114 Дърво Задоволително С парапет 1,5 3,2 190843,05 4723098,54 
115 Смесен Задоволително С парапет 2 9 188944,98 4726139,95 
116 Дърво Задоволително С парапет 1,5 8 188654,87 4726308,64 
117 Бетон Отлично С парапет 3 6 189163,75 4725497,69 
118 Бетон Задоволително Без парапет 1 3 188734,25 4726347,14 
119 Дърво Задоволително Без парапет 1 2 190587,25 4726556,15 
120 Дърво Отлично С парапет 1 3 190439,90 4726836,92 
121 Дърво Отлично С парапет 3 1 190646,87 4726179,45 
122 Дърво Задоволително С парапет 3 1 190711,93 4725990,82 
123 Дърво Отлично С парапет 3 1 190725,30 4726008,65 
124 Бетон Отлично Без парапет 3 1 190840,19 4726379,15 
125 Бетон Отлично Без парапет 3 1 190830,30 4726402,29 
126 Дърво Задоволително С парапет 1 3,5 190024,64 4727065,95 
127 Дърво Задоволително С парапет 1,5 10,6 191670,65 4723548,38 
128 Дърво Задоволително С парапет 6 4 191660,14 4723574,99 
129 Дърво Задоволително Без парапет 2,05 3,5 190740,45 4726397,67 
130 Дърво Задоволително С парапет 1,35 5,55 190760,78 4726402,52 
131 Дърво Задоволително Без парапет 3,9 1,5 190663,75 4726460,62 
132 Дърво Задоволително Без парапет 1,6 6,2 191697,52 4723916,84 
133 Дърво Отлично С парапет 1,4 3,6 190646,70 4722005,58 
134 Дърво Задоволително Без парапет 2,9 3,1 190643,23 4721967,16 
135 Дърво Незадоволително Без парапет 2 2,6 195583,28 4721368,59 
136 Дърво Незадоволително С парапет 2 61,7 195580,57 4721417,38 
137 Дърво Незадоволително Без парапет 1 6,5 195569,50 4721487,43 
138 Дърво Задоволително Без парапет 4 5,6 196770,07 4725327,37 
139 Дърво Незадоволително Без парапет 1,2 4,2 189447,09 4725295,24 
140 Бетон Отлично Без парапет 2,8 5 189570,11 4725222,60 
141 Дърво Задоволително Без парапет 3 4 189666,53 4725171,42 
142 Дърво Задоволително Без парапет 2,5 5,5 189653,36 4725138,78 
143 Бетон Задоволително Без парапет 1,2 5,6 188466,71 4724423,93 
144 Дърво Отлично С парапет 2 3,5 191074,38 4723603,97 
145 Смесен Задоволително Без парапет 3 6 190983,87 4723626,76 
146 Дърво Задоволително Без парапет 3,8 4,2 190943,11 4723577,31 

 
 Заслоните са много важен елемент при планирането на туристически преходи. И 
благодарение на изграждането им от десетилетия в парка, тяхното състояние и гъстота са 
на много добро ниво. 
Средната площ им е около 25 м², изградени предимно от камък и дърво. 
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Таблица №1.16.7.4.-23: Списък на заслоните на територията на ПП „Витоша“ 
№ Име Местност Площ 

/м²/ 
Обиколка       

/м/ 
WGS 1984 UTM - зона 35N 

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Синята стрела 2 ВИТОША 27,0 24 198128,47 4714568,16 
22 Синята стрела 1 ВИТОША 15,0 18 198154,80 4714642,79 

23   
СТОИЛОВА 
ЛИВАДА 6,0 10 199687,72 4720200,96 

24 при река Янчовска 
ЦОНКИНА 
КОРИЯ 7,1 11 198548,25 4721417,10 

25   ЯНЧОВСКА РЕКА 4,6 9 197518,78 4721160,85 
26 на Стара река ВИТОША 28,0 23 198589,46 4723314,68 
27 на Драгалевска река МАНАСТИРА 20,0 18 196373,78 4724691,93 

28 при Боянско езеро 
РАЗТУРНА 
СКАЛА 12,0 14 194239,46 4726941,46 

29   ВИТОША 15,0 16 194048,12 4727154,19 
30 Куртова река   29,5 24 200798,47 4712554,16 
31 Витошка конференция КОНЯРНИК 22,7 20 190279,09 4723384,97 
32 Бай Кръстьо ПЛАДНИЩЕ 32,1 24 196768,01 4723598,42 
33     30,0 22 196903,72 4723230,14 
34   ЧУКАРО 28,7 21 186575,01 4720913,64 
35 Смильо ДАУТА 20,9 18 191878,32 4711684,27 

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

37   ЧУКАРО 16,5 17 186628,13 4721684,05 
38 Каменоделец ЧУКАРО 14,1 15 186595,35 4722339,38 

39 Кало 
КАЛО - 
СЕЛИМИЦА 17,2 17 188672,87 4720126,56 

40 Сопо ТАНЧОВИЦА 19,9 18 189057,94 4719526,77 
41   МИЛЕТНИЦА 8,6 12 191013,45 4709602,39 
42   СЕЛСКА КОРИЯ 12,0 14 187541,28 4710602,76 

43 Дивия бик 
ЦАПЕРНИ 
ОРНИЦИ 12,0 14 190234,18 4717618,69 

44   ГОЛЯМО 20,0 18 187847,80 4718377,88 
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№ Име Местност Площ 
/м²/ 

Обиколка       
/м/ 

WGS 1984 UTM - зона 35N 
E N 

ГРАДИЩЕ 
45   СОПО 24,0 20 188550,96 4717663,03 
46 Живата вода ЖИВА ВОДА 16,0 16 188036,46 4714991,92 
47 Меча чешма АМАТОВ РИД 21,0 20 191170,41 4716267,85 
48 Рударщица ЧУКАРО 18,0 18 186896,91 4721073,39 

 
1.16.7.5 Практикуване на специфични видове спорт и туризъм. 
 

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

Набелязани са няколко конфликтни точки, които следва да бъдат решени с диалог 
между заинтересованите страни.  
 
 Алпинизъм и скално катерене 
 
 На базата на разработената „Стратегия за развитие на алпинизъм и скално 
катерене в ПП „Витоша“ и описание на маршрути за практикуване – по Дейност 2.3. по 
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша” 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 
 
 Алпинизмът и катеренето като спортни и рекреационни дейности имат значим 
принос в укрепването на човешкото тяло, развитието на изследователския дух, 
овладяването на върховете, различните скални форми и планинския релеф. 
 Поради близостта си до София, развитието на алпинизма в България е тясно 
свързано с катерачните обекти на Витоша. Първите успешни изкачвания на Резньовете са 
били реализирани от членове на БПК (Български планински клуб) в началото на двайсетте 
години на миналия век. Оттогава до наши дни постепенно в планината са били 
разработвани различни скални обекти, които представляват интерес и предизвикателство 
за катерачите и алпинистите. 
 
Таблица №1.16.7.5.-1: Катерачни обекти в ПП „Витоша“ 

№ Катерачни обекти в 
ПП „Витоша“ Тип скала 

Подходящи 
сезони за 
катерене 

Тип 
катерене Брой подмасиви 

I Обекти за спортно и традиционно катерене 

1 Комините андезитобазалт целогодишно 
спортно, 

традиционно, 
зимно 

 4                                  
Долен комин– северен 

масив; южен масив; 
Горен комин; Масив 

под Долен комин 

2 Дивите скали андезитобазалт целогодишно традиционно 
и спортно 3 

3 Момина скала* андезитобазалт лято спортно и 
традиционно 2 

4 Учебни скали - х. 
Купена андезитобазалт лято спортно 4 
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№ Катерачни обекти в 
ПП „Витоша“ Тип скала 

Подходящи 
сезони за 
катерене 

Тип 
катерене Брой подмасиви 

II Обекти за боулдър катерене 

1 Боулдър зона Черни 
връх – Резньовете монцонит лято и ранна 

есен боулдър 
седем сектора (с 
концентрация на 

боулдъри) 

2 Боулдър зона 
Златните Мостове монцонит лято до късна 

есен боулдър 2 сектора 

3 Боулдър зона 
Черната скала* монцонит лято до късна 

есен боулдър засега е неизвестен, 
предстои да се развива. 

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

5 Боулдър зона Сухи 
връх 

 
андезитобазалт 

от май до 
ноември 

боулдър и 
традиционно 

над 20 -                                     
предстои да бъдат точно 
картирани и проучени 

6 Боулдър зона 
Мърчаево монцонит март до края на 

октомври боулдър 2 сектора 

III Обекти за ледено, микст и спортно катерене  

1 Боянския водопад андезитобазалт 

от средата на 
декември до 

края на 
февруари 

ледено, 
микст, 

драйтулинг, 
спортно и 

традиционно 

2 - водопада и скалите 
вдясно от него 

IV Обекти за работа с деца 

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

Южна скала). 
* Катерачни обекти с повишен интерес, попадащи в територии(СОЗ и др.), според 
които използването им не е разрешено. 
 
 Ски-алпинизъм в парка 
 
 На базата на разработената „Стратегия за развитие на алпинизъм и скално 
катерене в ПП „Витоша“ и описание на маршрути за практикуване – по Дейност 2.3. по 
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 
 Ски-алпинизмът не е пряко свързан с катерачните обекти в парка, но пък е много 
перспективно зимно направление развивано от БФКА. Витоша предлага изключителни 
възможности за този спорт. На практика от крайните квартали на София добре оформени 
пътеки дават възможности на човек със ски и колани да се изкачи до върха на планината и 
да слезе обратно. Основните трасета и маршрути съвпадат или са в близост до зимните 
туристическите маршрути. Много е важно  маркировката, особено в откритите части, да е 
добре поддържана, защото заобления и без характерни форми релеф затруднява 
ориентацията в лошо време във високата част на планината. При лошо време планинарите 
могат да се ограничат с преходи в гористата част на планината, която е сравнително добре 
защитена. Витоша е уникална с отличните възможности за ски-алпинизъм в близост до 
големия град. В последните години у нас се наблюдава бум в популярността на ски-
алпинизма във всякакви форми – с цел екстремни спускания или по-леки преходи.  
 На Витоша многократно са провеждани състезания по ски-алпинизъм от различен 
ранг. През последните 10 години в района на х. Алеко редовно се провеждат държавните 
първенства и кръгове от купа „България” в различни дисциплини- индивидуално и 
отборно. Едно от най-старите състезания в този спорт е купа „Бояна“, която се провежда 
вече над 25 години. 
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БФКА (чрез своите членове) е органа, който се стреми да спазва всички правила, 
произлизащи от типа ЗТ и ЗЗ и да контролира развитието на всички катерачни практики, 
като следи за спазването на принципите за минимално въздействие върху скалните и земни 
форми в тясно сътрудничество с ДПП „Витоша“.  

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

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

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

забелязани нарушения и участват в спасителни и други акции според тяхната 
компетентност и подготовка. 

 
 Свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и фристайл ски 
 
 На базата на разработената „Концепция за развитие на свободни стилове ски - 
ски туризъм, извънпистови ски и фристайл ски на територията на ПП „Витоша" - по 
Дейност 2.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП 
„Витоша". 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 
 

 „Концепция за развитие на свободни стилове ски - ски туризъм, 
извънпистови ски и фристайл ски на територията на ПП „Витоша" е документ, който 
описва виждането на Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) за 
развитието на свободните дисциплини ски (извънпистови ски и фристайл ски) на 
територията на ПП „Витоша". Разгледано е историческото развитие и моментното 
състояние на извънпистовите ски на Витоша. Описани са основните принципи при 
практикуване на свободните дисциплини ски, популярните маршрути и обекти и 
лавиноопасните места в планината. Предложена е категоризация на трасетата и маршрути. 
Детайлно е описано виждането на БАССЕС по отношение на мерки и дейности, които 
може да развият и популяризират извънпистовите ски и да повишат сигурността на 
практикуващите зимни спортове на Витоша.  

Документа е разработен на базата на задълбочени анализи и проучвания от екип от 
специалисти в областта от БАССЕС, приложени са множество снимки, карти схеми и др. 

Ски спортът е една от предпочитаните форми за активен отдих, туризъм и 
посещение на планините през зимните месеци. Наред с основните алпийски ски 
дисциплини, които се практикуват в рамките на обработени ски писти в ски зоните на 
курортите, изключително популярни в световен мащаб са и така наречените „свободни 
ски". Те включват разнообразни стилове на каране и използване на ски, като 
обединяващото между тях е липсата на необходимост от стандартно, гладко обработени 
ски писти. 

Историческите факти за парка сочат, че традициите за този спорт датират от 20-те 
години на 20ти век. През последните 10 - 15 г. се наблюдават тенденции за непрекъснато 
увеличаване на интереса към свободните ски.  

Условията към настоящия момент в парка за този спорт са незадоволителни. В 
парка не са налични подходящо маркирани маршрути, част от старите трасета за спускане 
към по-ниските части на планината са в изключително лошо състояние поради много 
паднали дървета, почти напълно липсват информационни и предупредителни табели. Това 
създава предпоставки за инциденти и негативно отношение към парка. Тясното 
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сътрудничество, на заинтересованите организации с ДПП „Витоша“, биха довели до 
преодоляването на тези неблагоприятни тенденции. 
 
• Обекти за практикуване на свободни ски на територията на ПП „Витоша" 

 
Обекти за практикуване на фрирайд и екстремни ски на територията на ПП 
„Витоша" 

Според концепцията към маршрутите трябва да има диференциран подход по 
отношение на маркиране на терен и подаване на информация. За технически най-сложните 
и опасни маршрути (категория над S3) е удачно да се маркира началната точка, като се 
посочи наименованието, краткия код и сложността. 

 
Таблица №1.16.7.5.-2: Обекти за практикуване на фрирайд и екстремни ски на 
територията на ПП „Витоша" 
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1 
Големият 
улей на 
Комините 
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е 

 Комините 
Драгалевска 

река 

Североизточно 225 1775 1550 F S3 G 

2 
Улей 
„Орлово 
гнездо"  

Орлово 
гнездо 

Орлово 
гнездо Северно 375 1775 1400 F S4 EFG 

 
 В „Концепцията за развитие на свободни стилове ски – ски туризъм, извънпистови 
ски и фристайл ски на територията на ПП „Витоша” (от 2014 г.) са описани маршрути 
попадащи частично или изцяло в ЗТ „Резерват“, което недопуска тяхното практикуване. 
Такива маршрути са: „Реброто (междинния улей)", „Първи улей на вр. Голям Резен 
(Фунията)", „Втори улей на вр. Голям Резен (Бадилето)", „Трети улей на вр. Голям Резен", 
„Четвърти улей на вр. Голям Резен (Булеварда) и др. Всички те са подробно картирани и 
описани. 
 
 Ски туризъм 
 Обектите за ски туризъм в парка следват популярните маршрути за зимен туризъм и 
тяхната маркировка. Някои от тях са изключително популярни и преминавани от десетки 
или стотици скиори при хубави почивни зимни дни. Пример е изкачването на вр. Черни 
връх от района на х. Алеко или от горната станция на седалковия лифт в района на вр. 
Голи връх. Други се преминават сравнително рядко поради затруднен достъп или рядко 
наличие на подходящи снежни условия. Най-популярните маршрути за ски туризъм са 
описани в издадената от сдружение „Сикрет трейлс" и дирекцията на ПП „Витоша" книга 
„Десет най-популярни маршрути за пешеходен туризъм със ски и снегоходки на Витоша". 
На терен са поставени няколко табели с картова информация (горна станция на лифт Бай 
Кръстьо - Голи връх, Златните мостове, х. Алеко, с. Железница), но те вече са захабени и 
частично повредени. Липсва поставена теренна маркировка. 
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Таблица №1.16.7.5.-3: Обекти за ски туризъм 
№ код* Наименование на 

маршрут 
Продължителност 

/мин/ Трудност Опасности Забележителности Вертикално 
превишение /м/ 

1 С1 
х."Алеко" - вр.Черни 

връх (по туристическия 
път) 

100 ниска 
Опасност от изгубване и измръзване 

при лошо време; близост до 
лавиноопасни места  

Р "Торфено бранище", 
Черни връх  490 (леко изкачване) 

2 С2** х."Алеко" - заслон 
"Ушите" - х."Кумата" 105 ниска Опасност от изгубване и измръзване 

при лошо време Р "Торфено бранище" 50 (предимно равен) 

3 С3** х. "Алеко" - спортна база 
"Академика" 100 ниска 

Опасност от измръзване при лошо 
време; преминаване под лавиноопасен 

терен  
Р "Бистришко бранище" 

200 (леко изкачване и 
слизане, предимно 

равен маршрут) 

4 С4 
м."Златни мостове" - вр. 

Камен дел - заслон 
"Ушите" - х. "Алеко" 

210 средна 
Опасност от измръзване и изгубване 

при лошо време във втората половина 
от маршрута  

вр. Камен дел, Р "Торфено 
бранище"  

450 (предимно 
изкачване) 

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

Черни връх 
210 средна 

Опасност от измръзване и изгубване 
при лошо време във втората половина 

от маршрута 

Р "Торфено бранище", 
каменни реки, вр. Черни 

връх  
690 (изкачване) 

6 С6 м. "Бай Кръстьо" - вр. 
Голи връх - х. "Алеко" 70 средна Сблъсък с преминаващи скиори, 

сноубордисти и колоездачи  

Драгалевски манастир " 
Света Богородица 

Витошка"  

500 (предимно 
изкачване) 

7 С7 с. Железница - спортна 
база "Академика" 150 средна 

Опасност от измръзване, изгубване и 
навлизане в лавиноопасни места при 

лошо време  
Р "Бистришко бранище" 830 (изкачване) 

8 С8** 
спортна база 

"Академика"- вр. Черни 
връх 

90 средна 
Опасност от измръзване, изгубване и 
навлизане в лавиноопасни места при 

лошо време  

Р "Бистришко бранище", 
вр. Черни връх  440 (изкачване) 

9 С9** 
с. Бистрица - резерват 

"Бистришко бранище" - 
х. "Алеко" 

210 средна 

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

засягане от падащи дървета при силен 
вятър 

Р "Бистришко бранище" 900 (изкачване) 

10 С10** 
с. Кладница - х. 

"Селимица" - м. "Златни 
мостове" 

210 средна Опасност от изгубване и измръзване 
при лошо време каменни реки 900 (600 м изкачване, 

300 м спускане) 

*всеки маршрут има собствен код (от С1 до С10)
**традиционни маршрути, преминаващи през ЗТ „Резерват“по маркирани туристически маршрути (Таблица №69). 
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 Фристайл ски
Фристайл ските предполагат практикуването им на безкрайно много различни 

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

Някои от най-популярните зони за практикуване на фристайл. 
• „Голи връх" - Намира се непосредствено над горна лифтова станция на седалковия

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

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

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

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

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

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

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

- Обекти за обучение по лавинна безопасност 
Витоша е подходяща планина за провеждане на обучения, включително и по 

лавинна безопасност. 
По своята същност обученията по лавинна безопасност се разделят на няколко типа: 

обучение за работа с лавинни уреди, сонди и лопати; обучение за направа на тестове за 
определяне състоянието на снежната покривка; обучение за разпознаване на лавиноопасен 
терен и правилен избор на маршрут. 

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

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

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

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

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

 
 Ски и сноуборд 

Ски спорта на Витоша датира от 1918 г., когато се основа първата организирана 
скиорска формация в България - ски секция при дружество „Витоша”. Това дава началото 
на организирания ски спорт у нас. 

Ски пистите във Витоша са разнообразни и подходящи за опитни и начинаещи 
скиори и сноубордисти. Пистите са с различна трудност и дължина, като Витошко лале е 
най - трудната. Има трасе и за ски бягане.  

Голям интерес има и към зоните за ски спорт, поради интензивното развитие на 
този спорт, през последните години. Увеличаването на практикуващите зимни спортове, се 
дължи както на неговото удоволствие от практикуването му, така и на неговото 
популяризиране през годините. Заработиха редица дружества и клубове за обучение на 
деца от различни възрастови групи (детски градини, училища) и индивидуални курсове за 
начинаещи. Практикуването на зимни спортове, среща трудности основно с въжения и 
градския транспорт и остарялата и неконкурентна база. 
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В границите на парка, развиват дейност няколко училища за ски и сноуборд . 
Тяхното сдружение (регистрирано през 2000 г.), участват системно в реализацията на 
инициативи, програми и проекти на МОН, ММС, МВР, Столична община и ДПП 
„Витоша“. 

 
 Безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм). 

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

В исторически аспект, безмоторното летене в парка се практикува вече над 30 г., 
като интереса през последното десетилетие се увеличава. 

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

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

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

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

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

-  Обектът е подходящ за излитане само за С, СИ вятър, които са сравнително 
редки посоки на вятъра за Витоша. 
o Най-често използваните места за кацане в момента са районите на местностите: 
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- Царско село; 
- Драгалевски ливади; 
- Желева поляна; 
- Боянско блато. 
В местностите Царско село и Драгалевски ливади има застрояване, а над Желева 

поляна се простират електрически кабели. Местността Драгалевски ливади е едно от 
малкото места подходящи за безопасно кацане. Местност Боянско блато е частна 
собственост. Всички изброени локации имат особености, които създават проблеми за 
безопасното кацане, особено в перспективен план. 

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

- Капраля; 
- Каптажа. 
И двата обекта са частна собственост и бъдещето им като такива зони е несигурно. 
 

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

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

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

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

Концепцията за развитие на безмоторното летене в ПП „Витоша” е написана 
рационално, като са описани подробно съответните: Законови разпоредби за свръх леки 
въздухоплавателни  средства; Световни практики, модели и техните приложения за 
развитие на безмоторното летене за ПП „Витоша“; Предпоставки за развитие на 
безмоторното летене; Конкретни локации част от цялостна стратегия за изграждане на 
летателна зона за безмоторно летене на ПП „Витоша“; Краткосрочен едногодишен план за 
популяризиране на създадената база сред българи и чужденци, професионалисти и 
любители на безмоторното летене, както и за разпространение на възможностите за 
туризъм,  спортно развитие свързано със състезания и обучения в ПП „Витоша“; 
Приложение 1: Информационни и указателни табели; Приложение 2: Снимков материал с 
GPS координати; Приложение 3:  Бюджет; Приложение 4: Наредба № H-1 от 9 януари 2014 
г.; Приложение 5: Лиценз от Български национален аероклуб  (БАНАК); Приложение 6: 
Списък с контакти на клубове лицензирани от БАН. 

 
 Конен туризъм 

На базата на „Разработване на стратегия за развитие на конен туризъм в ПП 
„Витоша“ и описание на маршрути за практикуване” по Дейност 2.3. по Проект № DIR-
5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша” 
Пълния текст е поместен в Приложение към ПУ. 
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Конната езда, притежава многообразие от дейности с елементи на спорт и 
рекреация. Тя е с неоспоримо положително въздействие, както върху физиката така и 
върху психиката на практикуващия. Контакта с животното, датира от древността и 
допринася за справяне с редица заболявания, ежедневния стрес и цялостно укрепване на 
организма. Не на последно място е удоволствието и радостта от езда сред природата и 
емоционалната връзка с коня. 

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

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

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

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

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

 
• Маршрут: с. Боснек – з. Смильо – с. Чуйпетлово - с. Боснек (през Петрус). 
 Маршрутът започва като се тръгва от южната част на Боснек през моста, излиза се 
зад селските гробища, има лека денивелация на терена и се тръгва по самия рид, като в 
местността „Базова падина“ до бараката на горското се тръгва направо през горския път 
без отклонения, минава се през местността „Броячката“ и се стига до местността „Орчо“, 
където има две изкуствени езера. На това място ще има насочваща табела, която ще 
показва разклонението на маршрута, което върви по хоризонталата. След това пресича 
„Ощни рид“, върви странично на „Рибни дол“ и излиза на завоя на туристическата пътека 
от заслон Смильо до Букапреслап. Там ще се постави предупредителна табела за 
пешеходците. От там маршрутът тръгва наляво в местността „Смильо“ и стига до самия 
заслон, където се предвижда да има място за почивка и коневръз. След това се тръгва по 
лявата маркировка, която през клисурата слиза на пътя под с. Чуйпетлово, след това се 
тръгва успоредно на асфалтовия път и се стига до с. Боснек. 
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• Маршрут: с. Боснек - м. „Живата вода“ - заслон Меча чешма - с. Чуйпетлово - 
с. Боснек. 
 Маршрутът започва като се тръгва от края на с. Боснек през Добри дол, където се 
предвижда да се постави указателна и предупредителна табела. Язди се успоредно на 
пешеходната маркировка и се излиза на Конярската ливада, където ездачите могат да се 
отклонят и да посетят Живата вода. Там се предивжда да има коневръз. От Конярската 
ливада се продължава успоредно на пешеходния маршрут през Борова поляна, свива се 
надясно по маркировката. Започва зигзагообразно изкачване по Шапев рид, което цели 
избягване на конфликт с по-полегатата пешеходна пътека. Стига се до местността 
„Новачки кошари“, където има руини на стари сгради, и се продължава успоредно на 
пешеходната маркировка. Ездачите излизат на Преслапа между Асланов рид и Драгоев 
камик, и успоредно на маркировката покрай връх Чука се стига до заслон Меча чешма, 
където има заслон и чешма и се предвижда изграждане на коневръз. От там през 
местността Матов рид се слиза през местността Лепая до дървения мост на река Струма и 
чрез преминаване през широки ливади се влиза в с. Чуйпетлово. Успоредно на асфалтовия 
път ездачите могат да се върнат в с. Боснек. 
 
• Маршрут: Тихия кът - с. Кладница. 

Начална точка на този маршрут е Тихия кът. Локацията е удобна за приходящи 
туристи с автомобили и каравани. 

Тръгва се от там и следва спускане по алеята “Св. Иван Рилски” по посока на село 
Владая. 

Завива се наляво и маршрутът продължа с изкачване по черен път в борова гора. 
Достига се до стари кариери и туристите се включват в пътеката за "Златни мостове", 
водеща нагоре по Владайската река. След стръмно изкачване по две серпентини достигат 
до водохващането /1100м н.в./. Пресичат реката по бял стоманобетонен мост в дясно и 
следват алеята, която минава върху водния канал. Движението е по почти хоризонтален 
път с надморска височина около 1000м. Указател, че се движат по правилният път са 
бетоновите шахти, които се срещат на регулярни разстояния. Около два километра след 
моста пресичат павирано шосе и се насочват отново по канала към ПД 
„Водоканалпроект“. На 500м след хижата излизат на широка поляна с няколко шахти. 
Изкачват се по кратък, но много стръмен участък до следващата шахта – около 20м по-
високо. Продължават по хоризонталната алея, високо над селата Мърчаево и Рударци. 
След около 15км стигат до входната табела на с. Кладница /1000м н.в./. 
 
• Маршрут - с. Кладница - м. „Живата вода“ - с. Боснек. 
 Маршрутът започва като се тръгва от югоизточната част на вилната зона, където 
има черен път, който е успореден на коритото на река Матница и се стига до заслона, при 
който пътят пресича реката. Минава се между Голямо и Малко градище, и от там преди 
Банков рид, следвайки указателната табела, се слиза по пътя в Тевни дол и се излиза на 
Борова поляна. От там ездачите се включват в Маршрут Б, през Добри дол и пристигат в с. 
Боснек. 
 
• Маршрут: с. Чуйпетлово – с. Ярлово – в.з. Ярема; 
• Маршрут: с. Владая – Тихия кът. 
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 Планински велотуризъм 
 
 На базата на „Разработване на стратегия за развитие на планински велотуризъм в ПП 
„Витоша“ (вкл. даунхил) и описание на маршрути за практикуване” по Дейност 2.3. по 
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша”. 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 
 
 Основната цел на този спорт е създаването на алтернативен център за развлечения и 
активен живот, който да помогне за доброто име на Витоша в тази посока. 
 В парка отдавна се практикуват дисциплините крос-кънтри (Олимпийска дисциплина), 
спускане и ново появилата се „ендуро”. Голяма част от пътеките попадащи на територията 
на ПП „Витоша“ се използват за велотуризъм. От друга страна възможностите за 
практикуване на “крос-кънтри” и “ендуро” в парка са големи. Това категорично налага 
нуждата от категоризиране на трасетата и тяхното маркиране. През 2014 г. голяма част от 
маршрутите са маркирани с указателни табели (посока, начална, междинна и крайна точка, 
ниво на трудност и телефони за връзка, на български и английски език), като споделени за 
пешеходен и вело туризъм по проект "Развитие на планински велотуризъм в ПП “Витоша”". 
 
• Ползи, относно развитието на вело туризма в парка: 

-  Създаването на условия за планински велотуризъм на територията ПП “Витоша” ще 
превърне планината в атрактивна лятна туристическа дестинация; 

-  Близостта на Витоша до гр. София, относно развитието и поляризирането му;  
-  Създаването на условия за практикуване на различни видове спорт ще предизвика 

интереса на активната част от хората, които ще съчетаят любимия си спорт с приятното 
преживяване сред природата; 

-  Паркът с условията си за планинско колоездене ще направи Витоша предпочитана 
дестинация за млади семейства с деца, защото всички съоръжения да бъдат ползвани от 
любителите на този спорт; 

-  Развитието на планински велотуризъм на територията ПП “Витоша” могат да дадат 
възможност за развиване на много дейности, които да носят приходи; 

-  Отдаване на велосипеди и екипировка под наем, провеждане на обучение по 
планинско колоездене, скално катерене, наем на водач за пешеходни турове, адвенчър 
къмпинги, уреждане на групови мероприятия, тийм-билдинги и т.н.; 

-  
• Видове планинско колоездене: 
Дисциплини: 
- „крос-кънтри”; 
- спускане; 
- „ендуро”. 
  
 

Целеви групи: 
- начинаещи; 
- средно напреднали; 
- напреднали; 
- професионалисти; 
- семейства. 
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Таблица №1.16.7.5.-4: Трасета за планински велотуризъм 

№ Тип Наименование на 
маршрут 

Дъл
жина     
/км/ 

Денивел
ация      
/м/ 

Време
траене            

/ч/ 

Ниво на 
техническа 

трудност 

Ниво на 
физическо 

натоварване 

Цвят на 
маркировка

та 

1 

Т
ра

се
 за

 К
ро

с-
къ

нт
ри

 

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

2 

Бояна – 
Драгалевци – 
Боянско езеро - 
Бояна 

12 400 2-3 високо средно червен 

3 

Владая – 
кариерите – 
водопровода - 
Владая 

16 450 2-4 средно ниско син/червен 

4 

Кладница – Боснек 
– Чуйпетльово – 
Меча чешма – 
Кладница 

34 820 3-6 средно средно червен 

5 

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

10 370 1-2 средно средно син/червен 

6 

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

10 280 1-2 ниско ниско син 

7 

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

18 440 2-4 средно ниско син 

8 

Т
ра

се
 за

 с
пу

ск
ан

е 
 Симеоново 4 390 0,3 средно средно син 

9 Копитото 4 475 0,2 средно средно син 
1
0 Голи Връх 3 350 0,1-0,2 високо високо червен 

1
1 Драгалевци 2,5 470 0,1-0,3 високо високо червен 

1
2 Бай Кръстьо  2 400 0,1-0,4 високо високо червен 

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

 
На базата на „Стратегия за развитие на спелеологията в ПП „Витоша“ по Дейност 

2.3. по Проект № DIR-5113326-498 „Дейности по устойчиво управление на ПП 
“Витоша””. 
Пълния текст е поместен в Приложение …… на Сборник „…………………….“ 

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

 През 1987 г. в района започва активно работа Клуб „Екстрем“ с откриването на 
пещерата Еделвайс (1 км), която в последствие е свързана с Духлата. През 1990 г. 
членовете на клуба правят голямо откритие в пещерата Врелото (880м) и нейната дължина 
нараства на 8 км. Тук откриват и най-голямата подземна зала в България – „Приятели 
мои“. Целенасочената работа в района дава резултати и са открити нови големи пещери и 
продължения - 1996 г. Входа на Курсистите, Хвърчилото, през 2001 г. пещерата Екстрем, 
през 2013 г. Сънливците и др. През 2013 г. е направено 3Д-лазерно заснемане на Тронната 
зала в пещера Духлата. Понастоящем се извършва "Геодезическо заснемане на пещера 
"Духлата" с цел осигуряване на сигурността на посетителите". Планувано е „Цялостно 
геодезическо заснемане“- цифрово картиране на пещера "Духлата" и триизмерно 
моделиране на 6 етапа (за 6 години). Всеки етап ще включва галерии и зали с 
приблизителна дължина 3 км. 
• Пещери и характеристика на карстовия район в ПП „Витоша“ 

 Боснешкият карстов район се намира в югозападната част на планината Витоша и 
част от него попада в пределите на ПП „Витоша“.  Изграден е от скали на триаса, масива е 
силно напукан и слабо наклонен , което е дало предпоставка за образуването на огромни 
хоризонтални пещерни системи. На територията на парка се намират около 70 входа на 
разкрити пещери. Има 15 карстови извори, много губилища и др. повърхностни карстови 
форми. Най-дългите пещери в района (над 100 м) са: Духлата (18,2 км, - 60м, +15м.), 
Врелото (8,2 км, +105 м), ППД (1,8 км, -110 м), Пепелянката (450 м, -20 м), Академик (390 
м, -15 м), Екстрем (420 м, -65 м). Като специфика пещерите са трудни за проникване и 
изискват специална подготовка и умения. Не са удобни за експониране и като правило при 
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входните им части са много тесни и трудни. Липсват огромни зали в близост до 
повърхността. 

 
Таблица №1.16.7.5.-5: Пещери с дължина над 100 м. 

№ Име Дължина [м] Денивелация [м] 
1 Духлата 18 200 -75 
2 Врелото 8 200 105 
3 ППД 1 800 -110 
4 Пепелянката 450 -20 
5 Академик 390 -15 
6 Екстрем 420 -65 
7 Горния Извор 180 18 
8 Живата вода 140 -13 
9 БХПД 110 -8 

 
„Духлата” 
Пещерата Духлата е най-дългата пещера в България, 18 км дължина, с денивелация +20м, -
60м. Представлява най-сложния лабиринт в страната, разположен на 8 етажа, със 7 
подземни реки, които черпят вода от коритото на р. Струма. Всички подземни реки се 
вливат в основната подземна река (Голямата река) и излизат на изворите в с. Боснек, през 
Горния и Долен извор. Духлата има 8 входа. Изследването в пещерата продължава от Клуб 
Екстрем и други, като вероятна дължина на неоткрити галерии е над 40 км. Понастоящем 
се извършва "Геодезическо заснемане на пещера "Духлата" с цел осигуряване на 
сигурността на посетителите". 
 
„Врелото” 
Пещерата Врелото е една от най-уникалните пещери в България с дължина за момента 
около 8 км и денивелация +105 м. Представлява водна пещера на няколко етажа, с огромни 
блокажи и срутвания, подземни зали и уникални пещерни образувания. Изворът 
"Врелото", заедно с "Попов извор" са двата най-големи карстови извора в Боснешкия 
карстов район. 
 
„ППД” 
Пещерата ППД е една от най-трудните за проникване пещери в България, с дължина 1.8 км 
и денивелация -110м, открита и изследвана от клуб Академик. Има 2 входа, ППД и „Входа 
на курсистите“, разположени на около 40м един от друг. Проникването в пещерата 
обикновено се осъществява през „Входа на курсистите“, тъй като се спестяват няколко 
трудни участъка и теснини, които следват непосредствено като се влезе през стария вход 
на ППД. 
 
Обособени са няколко подрайона в зависимост от подземната хидрология на масива, а 
именно:  

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

- Район на Екстрем – Врелото – от губилищата пред пещерата Екстрем – през пещера 
Екстрем, ППД и др. – през пещерата Врелото – до извора Врелото. 

- Район на Живата вода – самостоятелен локален карстов комплекс. 
- Район на Лагера – от губилищата високо в планината – до изворите близо до Лагера. 
- Район пред селото – от губилища на Струма към неизвестна все още пещерна 

система. 
- Район на Попов Извор – от голям водосборен район – през неизвестна пещерна 
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система до Попов извор. 
- Район на „палеокарста“ – над с. Чуйпетлово. 

Развитието на спелеологията в ПП „Витоша“ е важен етап при популяризирането на тази 
форма на алтернативен туризъм. Изучаването на пещерите е тясно свързано с много 
научни дисциплини. Опазването на пещерите за бъдещите поколения е приоритетна 
задача, която е свързана с адекватни решения и действия. 
 
 Спортно ориентиране 
Подходящи места за спортно ориентиране са център Златните мостове, Дендраиума, 
района около х. Еделвайс и др., но без поставяне на трайни маркировки по дърветата. 
 
 Планинско бягане 
 Планинското бягане е спорт, който предлага комбинация от контакт с природата и 
постигане на хармонично състояние на тялото и духа. Този спорт е по възможностите на 
всеки. 

На територията на парка се провеждат и кръгове по планинско бягане за различни 
възрастови групи, като основен организатор е БФЛА. В спортните календари на 
федерацията подробно се описват маршрути, дати, организатор и пр. Често планинското 
бягане е част от по – големи събития (спортни празници, фестивали със спортни 
състезания, забавна програма, демонстрации и др.). По – често използвани места за този 
спорт, като контроли и подкрепителни пунктове са х. Алеко, Черни връх, х. Боерица, 
Платото, Копитото, Момина скала, Бай Кръстьо и др.  

 
 Нощуване на открито. Къмпингуване, палткуване, бивакуване 
 Това е един от начините за пребиваване на туристите сред природата и връзка с нея. 
 В границите на парка няма устроено място за къмпинг, който да отговаря на 
съвременните санитарно-хигиенни и др. изисквания. 
 Към настоящия момент такова нощуване се допуска по поречието на р. Струма 
между селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с. Плана до горна 
граница на гората и по туристическата пътека от местността Шумнатица до р. Добри 
дол, като не се допуска за период по-дълъг от 3 дни на едно и също място.  
 Констатираните нарушения свързани с нерегламентирано нощуване на открито са 
сравнително малко. 
 Парка има потенциал за задоволяване на засиления интерес през последните години, 
за нощуване на открито, без това да доведе до рекреационно натоварване върху природния 
комплекс. Всичко това следва да бъде съпроводено с информационни кампании за вредите 
и ползите от нощуването на открито и запознаване с режимите от ПУ. 
Нужно е преосмисляне на местата, както и допускане по изключение при провеждане на 
обучителни лагери за студенти от НСА, ПСС, скаутски лагери и събития, свързани с 
оцеляване и поведение в планината. Всичко това следва да бъде съпроводено с 
информационни кампании за вредите и ползите от нощуването на открито и запознаване с 
режимите от ПУ. 
 
1.16.7.6. Социологическо проучване на общественото мнение. Мониторинг на 
туристическия поток. Мониторинг на туристическия поток. Качествено изследване. 
 
Проучване на общественото мнение, нагласи и разбирания за ПП „Витоша” 
 
В рамките на дейности предшестващи актуализацията на ПУ на ПП „Витоша” са 
проведени редица изследвания с цел да се проучи информираността, посещаемостта  и 
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отношението на обществеността към парка: социологическо проучване на общественото 
мнение, мониторинг на туристическия поток и качествено изследване сред ползвателите и 
партньорите на парка, както и сред населението, живеещо в ПП „Витоша“, 
(полустандартизирани интервюта и фокус групи). 
 
1.16.7.6.1. Социологическо проучване на общественото мнение 
 

„Социологическо проучване на общественото мнение”8 е проведено в периода 
28.02-16.03.2014 г., с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания за парка.  
 

Методика 
Количественото изследване обхваща общо 1400 респондента, от които 1000 лица са 

подбрани на базата на извадков подход, който възпроизвежда генералната съвкупност (N) 
на населението за областите София, София-град и Област Перник. Представителната 
извадка от 1000 респондента е допълнена с 400 респондента, подбрани на базата на 
подсилена извадка от лица, живеещи в населени места, намиращи се в общини – 
Столична, Пернишка, Радомирска и Самоковска и по-специално населени места в близост 
до ПП „Витоша“. Проучването е представително по пол, възраст, образование, социално-
икономически статус на респондентите, местоживеене.  

 
Посещаемост и профил на посетителите на ПП “Витоша” 
Според резултатите от социологическо проучване на общественото мнение, малко 

над една четвърт от интервюираните (26,7%) посещават природен парк Витоша един път 
всеки месец или по-често. Останалите по-рядко, като основната част от интервюираните 
посещават парка един път на два-три месеца (22,4%) (Фиг. №1.16.7.6.1.-1). 

Във връзка с бъдещето развитие на парка е важно да се отбележи, че възрастовите 
групи 16-29 г. и 50-59 г. са по-активни при посещението на парка – съответно 11% и 10,6% 
от всички в тези групи посещават парка няколко пъти в месеца. При другите възрастови 
групи този дял е наполовина по-нисък.  

 
Разпределението на посетителите според типа на населеното място показва, че 

местоживеенето не влияе съществено върху честотата на посещение в ПП „Витоша”, що 
се отнася до София и друг областен град (Табл. №1.16.7.6.1.-1). Един път месечно и два-
три пъти месечно е честотата на посещение, която е най-популярна в тези две групи. В по-
малките населени места съществените дялове от респондентите посещават парка по-рядко 
от два пъти в годината. 

Наличието на свободно време и компания са водещи фактори за посещения в 
парка (валидно за цялата извадка и трите общини без Самоков). Удобният транспорт и 
финансовите възможности са определящи фактори само за хората от общ. Самоков. 
Правопропорционална е зависимостта между доходите и посещаемостта. 

 

                                           
8 „Социологическо проучване на общественото мнение с цел отразяване на обществените нагласи и 
разбирания във връзка с предстоящата актуализация на плана за управление на ПП „Витоша” е 
извършено по проект № DIR-5113326-4-98, „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, № на договора: DIR-5113326-C-010 от ДЗЗД 
„ЕСТАТ - Онлайн сълюшънс“. 
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Фигура №1.16.7.6.1.-1: Честота на посещенията в ПП „Витоша” 

  
Таблица №1.16.7.6.1.-1: Честота на посещенията в парк „Витоша” по тип 
населено място (в %) 

(основна извадка, 1000 д.) 
Колко често ходите на Витоша? София областен 

град 
друг 
град село 

Всеки ден 0.4%    
Два до три дни през седмицата (в работни дни) 1.3%  0.6% 3.8% 
Събота и/ или неделя 5.0% 6.0% 1.2% 8.0% 
Няколко пъти месечно 10.3% 12.0% 1.2% 6.8% 
Един път месечно 15.9% 20.0% 1.8% 8.8% 
Един път на два-три месеца 26.5% 16.0% 6.5% 11.8% 
Един път на шестмесечие 16.8% 18.0% 15.9% 11.5% 
Един път годишно 11.0% 22.0% 22.4% 19.0% 
По-рядко 12.8% 6.0% 50.6% 30.5% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

82% от всички интервюирани предпочитат да посещават парка през лятото. Със 
своите  природни дадености образът на природен парк „Витоша” трайно е изграден като 
място за туризъм, разходки и отдих и това обяснява защо лятото е най-предпочитаният 
сезон. Следват сезоните на есента и пролетта със съответно 48,5% и 47,6%, докато зимата 
се предпочита от 37,6%  от лицата. Очевидно зимата привлича своите почитатели на 
Витоша извън активно занимаващите се със зимни спортове, защото при едва 14,2% от 
всички случаи целта на посещение на Витоша е спорт. Това е още едно косвено 
доказателство, че планината се възприема целогодишно като голям крайградски парк.  

Основната цел на посещенията в природен парк „Витоша” е пешеходен поход 
или пикник. 

Съответно 65,9% и 54,1% от интервюираните определят това като основни цели на 
посещението си.  Най-висок дял (90 %) на предпочитащите походите са представители на 
общ. Самоков, следвани от софиянци – близо 70%  (фиг. №1.16.7.6.1.-2). Този резултат е в 
пълно съответствие с резултатите от качественото изследване (полуструктурираните 
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интервюта и фокус групите), което доказва, че Витоша е привлекателна с природните си 
дадености за отдих и активна почивка.  

На трето място за софиянци се нарежда спортът като цел на посещение в парка, с 
най-висок дял от 20%. Сред практикуваните на територията на природен парк „Витоша” 
спортове най-популярно е ски спускането. 60,5% от всички интервюирани, които са 
казали, че основната им цел на посещение е спорт са посочили ски. Ако към тях се 
прибавят и сноубордистите (6,3%), тогава две трети от всички се занимават със зимни 
спортове. Следват колоезденето (24,4%) и катеренето (18%) като предпочитани спортове 
на Витоша. Практикуването на различни видове спорт е в пряка зависимост от възрастта. 
Карането на ски на Витоша е най-популярно сред хората между 30 и 49 г., докато 
сноубордът се практикува сред по-младите - до 29 г. Доходите не оказват съществено 
влияние върху вида спорт, който ще се практикува, тъй като основните инвестиции и при 
летните, и при зимните спортове са еднократни. Разполагаемите финансови средства по-
скоро имат влияние върху честотата и мястото на практикуването му.  

Перничани и радомирци се отличават от представителите на другите две общини с 
предпочитани посещения в парка при организиране на масови мероприятия (на трето 
място след поход и пикник) – съответно 18% от първите и 20% от вторите са посочили 
този отговор (фиг. №1.16.7.6.1.-2). 
 
Фигура №1.16.7.6.1.-2: Цел на посещенията в ПП „Витоша” по общини (в %) 

 
 
Резултатите показват, че посещенията в планината не са индивидуално 

преживяване, а по-скоро споделено със семейството и приятели. 90% от интервюираните 
заявяват, че ходят на Витоша със семейството си или с приятели.  

Определящ фактор за посещаемостта в ПП „Витоша” е наличието на свободно 
време – споделено от близо половината от всички случаи (47,4%). Следват причини като 
наличието на компания (23,9%), финансови възможности (15,9%) и удобен транспорт 
(11,1%) (Фиг. №1.16.7.6.1.-3).  
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Фигура №1.16.7.6.1.-3:  
Фактори определящи посещаемостта в ПП „Витоша” (в %) 

 
Местоживеенето на респондентите е фактор, който влияе върху посещаемостта в 

парка, особено в съчетание с други фактори като удобен транспорт и финанси (Фиг. 
№1.16.7.6.1.-4). Свободното време е водещ фактор за перничани и софиянци, докато за 
жителите на общ. Самоков водещ е удобният транспорт, а за радомирци – наличието на 
компания (41%). Транспортът е с най-малка тежест за хората от Перник и общината, но за 
по-малките населени места от прилежащата територия на парка той е по-важен, за 
посещения в него. 

Доходите не оказват съществено влияние върху решението за посещение на парка, 
особено когато честотата е по-рядко от един път в месеца. При доходи над 400 лв. на 
месец по-голям дял от респондентите в съответната подоходна група посещават парка по-
често от един път на месец. Този извод се потвърждава и от преобладаващото мнение от 
информантите от качественото изследване, че разходите за посещение на парка са високи 
и така финансовия проблем се превръща в дискриминиращ фактор. За сравнение, от 
проведените фокус групови дискусии, финансовите възможности и удобния транспорт са 
посочени като водещи фактори при определяне посещението в парк „Витоша”. 
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Фигура №1.16.7.6.1.-4:  
Фактори определящи посещаемостта в ПП „Витоша” по общини (в %) 

 
 

Фактът, че няма удобен градски транспорт до Витоша за 44,4% от интервюираните 
обяснява защо хората се придвижват до планината основно с лични автомобили (53,8%). 
Използването на лични превозни средства не се влияе толкова от доходите и възрастта, 
колкото от това дали има наличен масов градски транспорт. Масовият градски транспорт 
ползват почти два пъти по-малко посетители на парка (25.5%). 

Въпреки това, състоянието на транспортната инфраструктура в парка и достъпа до 
парка се определят като добро от 41,6% и като задоволително от 38,5% от изследваните 
лица. Тези, които са на противното мнение са 12% от всички интервюирани.  

Според 90% от интервюираните оптимизацията на сега съществуващите линии на 
масовия градски транспорт е напълно подходящо или до известна степен подходящо 
решение на проблема с достъпа до планината. Същата подкрепа (88,6%), среща идеята за 
възстановяване на Княжевския лифт, докато предложението за изграждане на нови 
въжени линии не се подкрепя така еднозначно. 

Посетителите на ПП „Витоша” са склонни да платят някакъв вид такса при 
посещението си в парка основно за път (61,6%) и развлечение (41,3%) - (Фиг. 
№1.16.7.6.1.-5). Средната цена, която биха платили за билет за масовия градски транспорт 
до най-популярните дестинации – местностите Алеко и Златните мостове е 2.30 лв. За 
сравнение, идеята за входна такса в парка среща пълна подкрепа от участниците в 
дискусиите във фокус групите, но едва 15 % от интервюираните в социологическото 
проучване.  
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Фигура №1.16.7.6.1.-5:  
За коя от следните дейности бихте платили, когато посещавате парка? 

 
Хората асоциират Витоша предимно с:  

 природата (81%) 
   отдиха и туризма (76,5%)  
   спорта (19%) 
   хижите и базите за настаняване (17%)  

Почти аналогично се разпределят мненията на хората от различните общини. 
Природата е водещият образ за планината, с най-висок дял посочен от софиянци, следван 
от разходките и туризма. Откроява се асоциацията за Витоша на жителите от общ. 
Радомир като място с обекти за подслон (хижи и бази за настаняване), явно използвани от 
45,5% от посочилите този отговор лица от тази община. Със спорта Витоша се асоциира пак от тях 
с най-висок дял от всички интервюирани (Фиг. №1.16.7.6.1.-6).  

 
Фигура №1.16.7.6.1.-6: „С какво асоциирате Витоша?”  по общини (в %) 
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На въпроса за най-ценните и любими и съответно най-посещавани места в парк 
„Витоша” се открояват три емблематични локации: 
• Туристически център „Алеко“  
• Туристически център „Златни мостове“  
• Черни връх  

За софиянци и перничани най-ценно място се оказва „Златни мостове“ , а за хората 
от общ. Самоков и Радомир – „Алеко”  (Фиг. №1.16.7.6.1.-7). 
 
Фигура №1.16.7.6.1.-7: Кое конкретно място (местност, връх, поляна, река, извор 
и др.) е най-ценно на Витоша? (в %) 

 
 

Въпреки изразеното като цяло позитивно отношение към състоянието на отделни 
компоненти на туристическата и транспортната инфраструктура в парка, когато трябва да 
дадат оценка интервюираните лица са чувствителни и безкомпромисни по отношение на 
нерешените проблеми, с които се сблъскват на територията на парка.  
 
Основният проблем в ПП „Витоша”, изведен от хората е замърсяването.  
 

Той се посочва спонтанно от 13% от интервюираните. След групиране на другите 
спонтанни отговори на отворения въпрос, останалите посочени проблеми са: 

 поддържане на туристическата инфраструктура – пътеки, маркировка, пейки, 
беседки и т.н (20%); 

 опазване на околната среда (14,3%) и  
 достъп до планината и състояние на пътната инфраструктура (12,3%).  
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Чистотата като водещ проблем се потвърждава и от факта, че тази характеристика 
на парка получава най-ниска средна оценка – 3.7 Останалите характеристики са в скалата 
на „добър“ и само запазването на биологичното разнообразие и на морените получава 
оценки „много добър”. Най-висока оценка получава запазването на символа на Витоша - 
каменните реки (морените) – 4.9 (Табл. №1.16.7.6.1.-2). Анализът на количествените 
данни потвърждава изразената във фокус групите критика към състоянието на 
туристическата инфраструктура като цяло – алеи, маркировки, места за отдих.  
 
Таблица №1.16.7.6.1.-2:  
Оценка за състоянието на основни характеристики на Природен парк Витоша?*  

Характеристики на парка 

Средна оценка 
(основна 
извадка  
(1000) 

Средна оценка 
(извадка с 

подсилване 
1400) 

Чистота 3.7 3.9 
Сигурност на туристите 4.4 4.5 
Състояние на туристическата маркировка 4.1 4.4 
Състояние на алеите/ пътеките 4.0 4.2 
Състояние на местата за отдих 4.0 4.2 
Състояние на туристическата база 4.3 4.4 
Състояние на лифтовете 4.3 4.6 
Опазване на биологичното разнообразие 4.5 4.6 
Запазване на най-характерните и 
символни елементи на Витоша като 
каменните реки (морените) 

4.6 4.9 

Запазването на горите 4.2 4.3 
* Оценката е по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 – отличен. 

 
В публичния дебат за бъдещето развитие на ПП „Витоша” като че ли битува 

мнението, че трябва да се избира между две противоположни и взаимоизключващи се 
решения. Едното паркът да се развива като зимна спортна дестинация, за сметка на 
заобикалящата природа, а второто – обратното – запазване на природата и максимално 
ограничаване на развитието на спортната инфраструктура. Тази дилема не се потвърждава 
нито от социологическото изследване, нито от груповите дискусии. Респондентите 
подкрепят най-вече възстановяването на съществуващите писти и спортни съоръжения, 
тяхното модернизиране и поддържане. Според тях, създаденото досега е достатъчно, за да 
задоволи потребностите. Въпреки това, данните показват, че общественото мнение е 
силно поляризирано и в сегашната ситуация е по-добре да не се предприема крайно 
решение, в която и да е посока. Както се вижда от фиг. 1.16.7.8. по една трета от общо 
интервюираните 1400 лица напълно подкрепят или напълно не подкрепят изграждането на 
нови писти – съответно 31,6% и 32,9%. Интересно е, че при подсилената извадка с жители 
от населените места в прилежащата територия на парка, подкрепящите се покачват за 
сметка на неподкрепящите. Ако се анализират данните само в основната извадка, напълно 
отхвърлящите идеята да се изграждат нови писти са с 14% повече, от тези, които 
подкрепят.  
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Фигура №1.16.7.6.1.-8: 
Степен на подкрепа относно изграждането на нови писти в ПП Витоша (в %) 

 
За управлението на собствеността, респективно на парка като цяло респондентите 

имат най-голямо доверие на държавните институции. Виждането им за това кой трябва да 
участва в управлението на природния парк делегира най-голяма подкрепа за дирекцията 
на парка и държавата – съответно 87,8% и 74,2% от интервюираните смятат, че тези 
институции са водещи в управлението на парка. Останалите заинтересовани страни – 
неправителствени организации, представители на гражданите, на хижарите и на 
собствениците на инфраструктура на територията на парка, получават подкрепата 
приблизително на 1/3 от интервюираните. Единствено неправителствените организации 
получават по-висока подкрепа – 46%. 

Същата тенденция се потвърждава и по отношение на стопанисването на лифтовете 
и другите спортни съоръжения. Според 40,4% от интервюираните лифтовете на 
територията на природен парк „Витоша” трябва да се стопанисват от държавата; други 
33% смятат, че това трябва да се осъществява от общината. Доверие на частни фирми или 
публично-частно партньорство имат 24%.  

84,4% от изследваните лица смятат, че общините, на чиито територии е ПП 
„Витоша” трябва също да имат финансов ангажимент към поддържането на 
инфраструктурата на територията на парка. 
 

Основни изводи: 
 Образът на Витоша изведен от общественото мнение от социологическото 

проучване е интегриран – в него се съчетават природата, отдиха, туризма, спорта и 
развлеченията) и емоционален (като ценност, гордост, кауза); 

 Бъдещото развитие на ПП „Витоша” се разбира като баланс между опазване 
на биологичното разнообразие и развитие на спортно-туристически дейности. 

 
1.16.7.6.2. Мониторинг на туристическия поток. Мониторинг на туристическия 
поток.  
 
Етап от предшестващата актуализация на плана за управление на ПП „Витоша” е 
осъществения целогодишен мониторинг на посещаемостта на ПП „Витоша”9.  
Целта на мониторинга е „да събере и анализира информация за количествените 
параметри  и качествените характеристики на ползването на Витоша и за субективните 

                                           
9Мониторингът е извършен по проект № DIR-5113326-4-98, „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, № на договора: DIR-5113326-C-010. 
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мнения и оценки на посетителите на планината”10. Той включва едногодишно наблюдение 
на посещения в ПП „Витоша”, както и провеждане на анкета с посетители на парка в 
различните сезони. 
 
Методика  
За провеждането на мониторинга са извършени следните дейности, комбинирани с 
различни изследователски методи:   
 Преброяване на пешеходците и превозните средства на входните точки на парка  по 

сезони (проведено в периода 14.12.2013-13.12.2014 г.); 
 Наблюдения на туристическия поток във вътрешни точки на парка по сезони 

(проведено в периода 14.12.2013-13.12.2014 г.);  
 Анкета с посетители на природен парк „Витоша” (зимен и летен сезон 2014 г.) 
  Проучване на документи и интервюта с лица, работещи във фирми и обекти, 

осъществяващи дейност на Витоша11. 
 
Общият брой дни на мониторинга е 28, разпределени по схема според избраната методика 
(Табл. №1.16.7.6.2.-1). 
 
Таблица №1.16.7.6.2.-1: Схемата за избор на дни за преброяване на посетителите 

 пролет лято есен зима 
Неработен ден 
хубаво време 3 5 2 3 

Неработен ден 
Лошо време 1 2 1 1 

Работен ден 
Хубаво време 2 3 1 2 

Работен ден 
Лошо време 1 1 0 0 

Общо дни по сезони 7 11 4 6 
    Източник: Методика на мониторинга. 
 

Идентифицирани са 20 основни входни точки на парка, както и 6 основни 
вътрешни пункта, през които са извършвани наблюденията на туристопотока и превозните 
средства (Табл. №1.16.7.6.2.-2)  
 
Таблица №1.16.7.6.2.-2: Основни входни точки и основни вътрешни пунктове на 
мониторинга на посещаемостта в ПП „Витоша” 

Основни входни точки Основни вътрешни пункта 
1. На автомобилния път – преди м. Бялата вода 1. Златните мостове 
2. Дендрариум 2. Момина скала 
3. На туристическата пътека от квартал Бояна 1-ви вход 3. Ветровала, Офелиите 
4. На туристическата пътека от квартал Симеоново 4. Алеко 
5. Квартал Драгалевци – при входа на ПП „Витоша” 5. Черни връх 
6. На туристическата пътека от село Бистрица 1-ви вход – Бистришка река 6. Дендрариума 
7. На туристическата пътека от село Бистрица 2-ри вход – Янчовска река 7. Игликина поляна 
8. На туристическата пътека от село Железница - 1-ви вход – към 
Физкултурник 

 

9. На туристическата пътека от вилна зона Ярема  

                                           
10 Методика за мониторинг на туристопотока на ПП „Витоша” 
11 Методика  за мониторинг на туристическия поток в Природен парк „Витоша”.  
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Основни входни точки Основни вътрешни пункта 
10. На туристическата пътека от село Ярлово по река Палакария  
11. На туристическата пътека от село Ярлово, асфалтовия път към Петрус  
12. На туристическата пътека от село Боснек 1-ви вход – към пещера 
Духлата 

 

13. На туристическата пътека от село Боснек  
2-ри вход – към алеята на карста 

 

14. От село Чуйпетлово – по реката  
15. На пътя от село Кладница за Селимица  
16.Село Рударци  - в началото на туристическата пътека  
17. На туристическата пътека от село Мърчаево  
18. На туристическата пътека от село Владая към Златни мостове  
19. Село Владая на пътя към творческия дом, при последната спирка на 
автобус № 59 

 

20. Квартал Бояна при м. Бялата вода  
 

Преброяване на пешеходците и превозните средства на входните точки на парка  
по сезони  

От обобщените данни в Табл. №1.16.7.6.2.-3 се вижда, че в рамките на проведения 
мониторинг в период от 1 година (14.12.2013 – 13.12.2014 г.) през 20-те основни входни 
пунктове на преброяването паркът е бил посетен общо от близо 460 хил., пешеходци, 
около 25300 велосипедисти, 2239 мотористи и близо 210 хил. автомобили. Най-висока е 
посещаемостта през лятото, следвана от зимата и пролетта. 
 
Таблица №1.16.7.6.2.-3: Посещаемост на ПП „Витоша по сезони“12 

 Зима Пролет Лято Есен Общо за 1 г. 

Пешеходци  140575 98334 158225 62300 459434 

Велосипеди 2485 6697 12609 3466 25257 

Мотоциклети 488 565 1186 0 2239 

Автомобили 37599 31710 111415 29210 209934 

Микробуси 753 927 2170 252 4102 

Автобуси 238 383 829 420 1870 

Общо 266679 242750 628230 155612 1293271 

Всичко  общо по 
сезони (в %) 

20,6 18,8 48,6 12,0 100 

 
Табл. №1.16.7.6.2.-4 илюстрира разпределението на туристопотока преминал през 

основните входни пунктове на ПП „Витоша” за целия наблюдаван период. Данните 
показват, че най-натоварените/предпочитани изходни места за влизане в парка са: (1) 
Квартал Драгалевци – при входа на ПП „Витоша”; (2) кв. Бояна при м. „Бялата вода”; (3) 
на автомобилния път преди м. „Бялата вода”; (4) – „Дендрариума” и на пето място - 
туристическата пътека от кв. Бояна (1-ви вход).  

Обобщените данни потвърждават резултатите от другите проучвания за 
посещаемостта в ПП „Витоша”, а именно, че най-големите туристопотоци са от входове 

                                           
12 Източник: Мониторинг на туристопотока: Приложение 1.13. Обобщена информация от преброяване на 
пешеходците и превозните средства на входни точки в периода 14.12.2013 – 13.12.2014 г. и Приложение 
1.18.2. Направено е преизчисление на някои от данните от мониторинга, от ръководителя на мониторинга, 
наложили се поради технически причини.  

204



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 CertifiedCompany 

от северната страна на парка. През най-често използвания основен вход – кв. Драгалевци – 
пикови за посещение са месеците януари-март (ски сезона) и м . август.  Изходните точки 
към Витоша от селата Рударци и Кладница по туристическата пътека за х. Селимица и към 
Златни мостове се оказват по-привлекателни през зимата. Определено по този маршрут 
преобладават посетители от жителите на община Перник и Радомир, поради близостта им 
с тази част на планината.  На туристическата пътека от село Владая към Златни мостове се 
наблюдава едно неголямо, но равномерно туристическо натоварване през цялата година, 
като само през м. юли-септември туристопотокът се увеличава с около 600-до 1000 души 
за всеки месец. Най-слабо посещаеми са входните пунктове от туристическата пътека от с. 
Ярлово, вероятно заради липсата на удобен обществен транспорт.   
 
Таблица №1.16.7.6.2.-4: Разпределение на пешеходците влезли в ПП „Витоша” по месеци, 
по основни входни точки13  
точка I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

1 4915 5511 4468 3278 3892 3547 3867 5247 3693 2317 2142 2261 45138 
2 2536 2843 2306 3087 3451 4121 5856 6812 6541 1934 1762 1498 42747 
3 2395 2686 2178 2864 3321 3998 4397 5798 5499 1385 1178 1293 36992 
4 2121 2378 1928 2018 2329 2948 3618 4892 4397 2014 1876 1641 32160 
5 10444 11710 9495 6106 6548 6863 7708 10272 8918 1982 1897 1751 83694 
6 2484 2785 2258 1232 1441 1624 2185 2347 2415 693 631 606 20701 
7 1987 2228 1806 587 694 716 987 929 1026 514 462 379 12315 
8 3348 3754 3044 2015 2395 2495 3922 4389 4144 943 826 719 31994 
9 3458 3878 3144 148 265 362 348 393 278 259 216 147 12896 

10 178 200 162 68 94 118 263 272 219 131 113 91 1909 
11 56 63 51 51 78 113 59 61 54 71 64 65 786 
12 1368 1534 1244 343 521 587 653 647 516 393 326 321 8453 
13 323 362 294 496 561 719 324 366 319 429 367 289 4849 
14 332 373 302 87 126 142 202 242 203 127 114 101 2351 
15 974 1093 886 423 530 589 638 687 516 219 197 194 6946 
16 912 1023 830 579 643 712 597 615 526 406 359 371 7573 
17 776 870 705 429 496 528 582 617 566 596 531 468 7164 
18 1604 1799 1458 1156 1232 1395 2414 2627 2216 1639 1412 1314 20266 
19 1082 1213 983 304 521 687 467 447 379 273 209 259 6824 
20 5094 5711 4631 2436 4214 4964 9968 11204 10957 5066 4608 4823 73676 

т. 1-20 46387 52014 42173 27707 33352 37228 49055 58864 53382 21391 19290 18591 459434 
 
Преброяване на пешеходците и превозните средства в основните вътрешни пунктове на 
парка  по сезони  

В рамките на мониторинга е направено преброяване на пешеходците и превозните 
средства и в основните вътрешни пунктове по месеци в периода 14.12.2013-13.12.2014 г. 
(табл. №1.16.7.6.2.-5 и табл. №1.16.7.6.2.-6). Наблюденията на пешеходците преминали 
през основните вътрешни пунктове на парка показват, че най-посещаеми са Алеко и 
Златни мостове – без значение от сезона или конкретния месец от годината. Дендрариумът 
се очертава като много привлекателен не само основен, но и вътрешен пункт за туристите. 
През м. август на наблюдавания период са регистрирани рекордни за вътрешна точка 
посещения от над 10,5 хил. души. Пикът на Алеко и Черни връх е през август, макар е 
Алеко е предпочитано място независимо от сезона. 
 

                                           
13 Източник: Мониторинг на туристопотока: Приложение 1.18.6. Обобщена информация от преброяване на 
пешеходците и превозните средства на входни точки в периода 14.12.2013 – 13.12.2014 г, разпределение по 
месеци. 
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Таблица №1.16.7.6.2.-5: Брой на пешеходците по месеци по основни вътрешни точки 
Месец 

 
Златните 
мостове 

Момина 
скала 

Ветровала 
Офелиите Алеко Черни 

връх Дендрариум Игликина 
поляна 

I 4011 4617 494 8126 1936 2538 676 
II 2276 2620 280 4612 1099 1441 384 
III 4553 5241 561 9224 2198 2881 767 
IV 3605 807 960 3955 910 2451 679 
V 4085 2196 931 2169 2859 3677 751 
VI 4325 1927 1018 6635 2729 3299 2145 
VII 2994 2635 3331 6059 4173 5915 1051 
VIII 5389 7443 1851 9737 6706 10647 2654 
IX 3593 2899 2221 5842 4024 7098 1825 
X 5142 3200 3013 6776 3771 3653 3074 
XI 2939 1829 1722 3872 2155 2087 1757 
XII 1102 686 646 1452 808 783 659 

 
Таблица №1.16.7.6.2.-6: Брой на автомобилите по месеци по основни вътрешни точки14 

Месец Златните 
мостове 

Момина 
скала 

Ветровала 
Офелиите Алеко Дендрариум Игликина 

поляна 
I 3259 1083 1979 1615 40 183 
II 2048 680 1244 1015 29 115 
III 4004 1330 2431 1984 62 225 
IV 488 413 990 1510 1234 126 
V 1952 827 900 994 617 135 
VI 610 729 1110 1179 720 637 
VII 5820 899 776 2047 2210 292 
VIII 3026 2247 838 2525 2566 1168 
IX 2794 1348 745 2252 2353 626 
X 2370 1202 1558 4608 567 367 
XI 1379 700 907 2681 330 213 
XII 560 284 368 1089 134 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
14 Източник: Приложение 2.17.6. Преброяване на пешеходците и превозните средства в основни вътрешни пунктове 
за мониторинг - по месеци в периода 14.12.2013-13.12.2014 г.  
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По данни от мониторинга близо 60% от туристите/посетителите на парка са го 
посетили в почивните дни – останалите – в делнични дни15 (фиг. №1.16.7.6.2.-1). 
 
Фигура №1.16.7.6.2.-1: Общ брой туристи в ПП „Витоша“ в почивни и работни дни през 
периода  14.12.2013 – 13.12.2014 г. 

 
 
Основни резултати и изводи от анкетата 

Според резултатите от мониторинга на туристопотока и проведената анкета с 
посетители на парка,във всички сезони Витоша е привлекателна и предлага разнообразни 
условия, съответстващи на желанията и интересите на различни групи за посетители и 
туристи както от прилежащите населени места, така за гости от страната и чужбина. Това 
е една от причините мониторингът да се проведе във всички сезони, но приоритетно в 
двата основни сезона – лято и зима, за да се създаде профила на посетителите.  

Според обобщените данни най-предпочитаният повод за посещение в парк Витоша 
и през зимата, и през лятото определено са разходките. Далеч след тях е делът на тези, 
които ходят в парка на пикник, логично с по-висок дял през лятото, като най-вече това са 
хора между 21 и 30 г. и неработещи (но не безработни). През лятото, в сравнение със 
зимата, значимо нараства делът на хората, които се изкачват във високите части на 
планината (30%) (Табл. №1.16.7.6.2.-7). Тази група е представена приблизително еднакво 
сред всички социо-демографски групи. Значителен е и делът на хората, които ходят в 
парка на пикник  
 
Таблица №1.16.7.6.2.-7: Обичайно какво правите в планината? (%)* 

Какво правите в планината? % от анкетираните 
(зима) 

% от анкетираните 
(лято) 

Разхождам се 84,2 82,7 
Ходя на пикник 22,3 27,2 
Изкачвам се във високите части 16,4 29,9 
Бера билки, гъби, плодове 15,0 15,6 
Карам ски, сноуборд, шейна 11,5 5,7 
Карам колело 6,6 6,5 
Занимавам се с екстремни спортове 4,0 0,5 

                                           
15 Източник: Мониторинга на туристопотока: Приложение 1.18.3. Брой на туристите в почивни и работни дни на 
отделните входни точки от мониторинга.  
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Какво правите в планината? % от анкетираните 
(зима) 

% от анкетираните 
(лято) 

Посещавам ресторанти, бирарии 3,5 2,1 
Джогинг 3,4 1,4 
Посещавам манастир 2,5 1,6 
Друго 0,6 0,8 

* Отговорите надхвърлят 100%, защото въпросът допуска повече от 1 отговор.   
 
Наред с целогодишните туристи, присъстващи и през двата основни сезона, има и 

две големи групи, които имат ясно сезонни (летни, респективно зимни) предпочитания. 
Почти две трети от посетителите през зимата ходят в планината поне няколко пъти 
месечно (редовни туристи и такива, които искат да използват относително краткотрайните 
зимни условия), посещават парка по няколко пъти месечно, докато през лятото делът на 
групата, посещаващи планината с тази честота е значително по-малък. 

Предпочитаният сезон с регистрирани най-много посещения е лятото.  
В летния сезон разпределението на туристическия поток между отделните входни 

точки е крайно неравномерно – от всички анкетирани 95% идва от София (вкл. Бистрица,  
Железница, Владая) и само 5% - от други прилежащи селища (Ярема, Ярлово, Боснек, 
Чуйпетлово, Кладница, Рударци, Мърчаево). От целия наблюдаван туристопоток 
доминират мъжете (54% срещу 46% жени), което ги определя като по-активната група. 
При това през лятото превесът им сред туристите е още по-голям в сравнение със зимата. 
При туристите от София се наблюдава  превес на жените – 52% срещу 48% мъже.  

Установени са значителни различия между туристите през зимата и лятото по 
възрастови групи (фиг. №1.16.7.6.2.-2). През зимата с най-висок дял са анкетираните от 
по-младите възрастови групи - между 31-40  г., следвани от 21-30-годишните, докато през 
лятото определено се откроява групата 51-60 г., която представлява малко над една трета 
от всички посетители. Следват групите 31-40 г. и 41-50 годишните. 

 
Фигура №1.16.7.6.2.-2: Възрастовата структура на туристите през двата сезона 

 
 
Образователната структура на посетителите показва много силно доминиране на 

хората с висше образование (60% през зимата и над 60% през лятото). 
Според  социалния  си  статус  посетителите  на  Витоша  са  най-вече работещи 

хора в трудоспособна възраст. Доста по-слабо са представени пенсионерите и учащите се. 
През зимата най-често участниците в анкетата ходят на Витоша с приятели (54,7%) 

и със семейството си (34,4%). Самостоятелни разходки или походи предприемат едва 8,4% 
от анкетираните. В отделните сезони се наблюдават различия при отделните възрастови 
групи. През зимата с приятели най-често посещават парка младите между 21-40 г., 
особено учащите. Сами най-често са възрастните (51-60 г.).  
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През лятото със семейството си ходят повече подрастващи (15-20 г.), хората между 
41- 50 г. и над 60 г. Интересно е, че при безработните изборът е по-различен – на първо 
място е семейството, на второ – самостоятелното пътуване и едва на трето – с приятели. 
Самостоятелните туристи през лятото са повече, което е лесно обяснимо.  

От гледна точка на териториалното разпределение на туристите, се оформят два 
основни потока. Единият е ориентиран към по-високи вътрешни точки на парка (като част 
от туристите отиват „до където стигнат”), а другият е по относително леки (без изкачване) 
маршрути и до близки до входните точки местности. Резултатите от анкетата показват, че 
входно-изходните пунктове към ПП „Витоша” в голяма степен предопределят и маршрута 
на посетителите. Излизащите в планината от София в по-голяма степен се насочват към 
по-високи, масово посещаван зони. Напр. на пешеходната пътека за Бялата вода 
туристопотокът се движи в посока към м. Златните мостове, но без непременно да се 
фиксира тази крайна точка. Най-често срещаният отговор за намеренията на анкетираните 
е „докъдето стигнат”.  

От пешеходната пътека в Бояна туристите отиват най-често в близката околност – 
езерата и водопада. 

През лятото много предпочитана дестинация е и м. Дендрариума.  
Значителна част от влизащите в парка откъм с. Владая се насочват към района на 

хижата на Радиото. Други – към м. Златните мостове  и Алеко.  
Туристите, които навлизат в ПП „Витоша” от с. Мърчаево се насочват към Царева 

поляна, Заслона и близките околности. Село Кладница е изходен пункт в посока хижи 
Селимица, Еделвайс и Звездица. 

От Драгалевци се насочват към лифта за Алеко, към Момина скала или до „Бай 
Кръстьо”. 

Влизащите на територията на природния парк от с. Симеоново в голяма степен са 
ориентирани към Алеко, някои – към Голи връх. Друга част от тази  точка  достигат до 
езерата  и  прекарват там времето си.  

Тръгващите от района на с. Бистрица и с. Железница са ориентирани основно към 
околните местности – Плажа и панорамната пътека. Конкретно от с. Железница една доста 
голяма част се отправят и към Алеко, по-малка част в посока с. Симеоново.  

Според продължителността на престоя в планината сравнението между 
посещаемостта през лятото и зимата определено е в полза на лятото, когато той е осезаемо 
по-дълъг. И в двата сезона престоят в планината оформя две големи групи. Най-голямата е 
с престой на 5 и повече часа, като през лятото тази група е почти 70% и с над 10% по-
голяма от „зимната” (Фиг. №1.16.7.6.2.-3). Втората група обхваща посещения между 2-4 ч. 
с по-голям дял през зимата (33,6%) срещу 24% през лятото. Други престояват в планината 
до 2 часа (съответно 13% през зимата и 7% през лятото. Пренебрежимо малък е делът на 
тези, които предвиждат да останат повече от един ден – 0,8%. Действително престоят в 
парка с пренощуване се оказва непривлекателен за различните по интереси групи 
посетители на парка. От една страна това се дължи на ограничения брой работещи обекти 
за подслон, условията, които те предлагат, не на последно място и ценовия фактор. От 
друга – достъпността и улесненията за придвижване до тях (липсата на транспорт) също е 
препятствие, особено за семейства с малки деца и по-възрастни хора. 
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Фигура №1.16.7.6.2.-3: Продължителност на престоя в планината (в %) 

 
 
По данни съпътстващи проведения мониторинг на туристопотока динамиката в 

броя на нощувките в обектите за подслон на територията на парка запоследните 4 години 
е следната: 

 
Таблица №1.16.7.6.2.-8: Общ брой нощувки по години 

Година Общ брой нощувки 
2013 2342 
2012 3262 
2011 3199 
2010 2733 
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Таблица №1.16.7.6.2.-9: Брой нощувки по обекти и години 

Име на обекта Брой нощувки през периода ''декември-март'' Брой нощувки през периода ''април-ноември'' Общ брой нощувки за 
обекта по години 

Общо Организирани Единични Общо Организирани Единични 
Хотел ''Морени'' 

2013 150 150 0 150 150 0 300 
2012 120 120 0 120 120 0 240 
2011 Няма информация 
2010 Няма информация 
2009 Няма информация 
2008 Няма информация 
2007 Няма информация 
2006 Няма информация 
2005 Няма информация 

Хижа ''Алеко'' 
2013 180 60 120 130 60 70 310 
2012 150 50 100 120 5 115 270 
2011 160 40 120 120 30 90 280 
2010 120 50 70 80 20 60 200 
2009 140 20 120 60 20 40 200 
2008 130 40 90 70 30 40 200 
2007 130 40 90 80 35 45 210 
2006 120 40 80 70 30 40 190 
2005 130 40 90 70 30 40 200 

Хижа ''Еделвайс'' 
2013 30 30 0 16 0 16 46 
2012 30 30 0 0 0 0 30 
2011 15 15 0 0 0 0 15 
2010 12 12 0 0 0 0 12 
2009 14 14 0 0 0 0 14 
2008 14 14 0 0 0 0 14 
2007 14 14 0 0 0 0 14 
2006 14 14 0 0 0 0 14 
2005 14 14 0 0 0 0 14 
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Име на обекта Брой нощувки през периода ''декември-март'' Брой нощувки през периода ''април-ноември'' Общ брой нощувки за 
обекта по години 

Общо Организирани Единични Общо Организирани Единични 
Хижа “Моминаскала“ 

2014 116 0 116 0 0 0 116 
2013 168 0 168 209 0 209 377 
2012 134 0 134 193 0 193 327 
2011 135 0 0 185 0 185 320 
2010 110 0 110 185 0 185 295 
2009 100 0 100 170 0 170 270 
2008 100 0 100 170 0 170 270 
2007 100 0 100 160 0 160 260 
2006 100 0 100 160 0 160 260 
2005 100 0 100 160 0 160 260 

Хижа ''Кукер'' 
2014 128 0 128 0 0 0 128 
2013 195 0 195 295 0 295 490 
2012 150 0 150 280 0 280 430 
2011 140 0 140 280 0 280 420 
2010 140 0 140 280 0 280 420 
2009 130 0 130 280 0 280 410 
2008 150 0 150 280 0 280 430 
2007 140 0 140 280 0 280 420 
2006 150 0 150 280 0 280 430 
2005 150 0 150 280 0 280 430 

Хижа ''Кумата'' 

2014 Няма 
информация 

2013 10 0 10 20 0 20 30 
2012 затворена 
2011 затворена 
2010 затворена 
2009 затворена 
2008 затворена 

2007 Няма 
информация 
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Име на обекта Брой нощувки през периода ''декември-март'' Брой нощувки през периода ''април-ноември'' Общ брой нощувки за 
обекта по години 

Общо Организирани Единични Общо Организирани Единични 

2006 няма 
информация 

2005 Няма 
информация 

Хижа ''Планинарска песен'' 
2014 
2013 100 
2012 150 
2011 180 
2010 200 
2009 51 90 141 
2008 0 0 0 3 0 3 3 
2007 73 73 0 128 0 128 201 
2006 няма информация 
2005 няма информация 

Творчески дом на БАН 
2013 330 100 230 309 183 126 639 
2012 317 195 122 398 245 153 715 
2011 373 207 166 461 223 162 834 
2010 270 172 98 271 132 139 541 
2009 439 198 241 384 245 139 823 
2008 300 120 180 360 200 100 660 
2007 300 120 180 360 200 100 660 
2006 300 120 180 360 200 100 660 
2005 300 120 180 360 200 100 660 

Творчески дом на БНР 
2013 ремонт 350 0 350 350 
2012 300 0 300 500 0 500 800 
2011 300 0 300 450 0 450 750 
2010 450 0 450 300 0 300 750 
2009 330 0 330 440 0 440 770 
2008 330 0 330 450 0 450 780 
2007 330 0 330 450 0 450 780 

213



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 CertifiedCompany 

Име на обекта Брой нощувки през периода ''декември-март'' Брой нощувки през периода ''април-ноември'' Общ брой нощувки за 
обекта по години 

Общо Организирани Единични Общо Организирани Единични 
2006 330 0 330 450 0 450 780 
2005 330 0 330 450 0 450 780 

Творчески дом на 
артистите 

2013 Нес е предлагат нощувки 
2012 Не се предлагат нощувки 
2011 Не се предлагат нощувки 
2010 75 30 45 90 0 90 165 

2009 Не се дава 
информация 

2008 Не се дава 
информация 

2007 Не се дава 
информация 

2006 Не се дава 
информация 

2005 Не се дава 
информация 

Селимица 
2013 300 
2012 300 
2011 300 
2010 240 
2009 300 
2008 300 
2007 300 
2006 300 
2005 300 

214



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 CertifiedCompany 

Транспортната достъпност до планината е важен фактор за определяне честотата на 
посещенията. Анкетираните категорично очертават като проблем транспортната 
достъпност на Витоша. Масово хората предлагат в почивните дни да има удобно 
обслужване от градски транспорт и да се забрани движението на коли. Остра е 
необходимостта от редовен и комфортен обществен транспорт до вътрешността на 
планината. Приблизително половината от анкетираните през зимата определят 
обществения транспорт като удобен и по-скоро удобен, в достъпа им до планината. 
Повече от една трета обаче са на обратното мнение. За разлика от зимата удобството на 
транспорта има по-малко значение през лятото. Посещаемостта в парка през този сезон е 
доста висока, въпреки не особено удобния транспорт. 

Удовлетвореността от престоя в планината като оценка на посетителите на парк 
Витоша за съществуващите в него условия за отдих, туризъм и спорт, е проучена в 
анкетата в 3 аспекта: 

 Достатъчност  на  маркировка,  места  за  отдих  по туристическите пътеки, хижи
и хотели; 

 Състояние на хигиената, пътеките, маркировката, на местата за отдих;
 Оценка на промените през последните три години.

54,7%  от анкетираните  определят маркировката и указателните табели като 
достатъчни; 41% - като недостатъчни. За 51,35% маркировката е добра и много добра.  

Неудовлетвореността по отношение на работещи хижи и изразено мнение за 
недостатъчност на хижи и хотели е висока (50% от анкетираните). От друга страна са 
изразени страхове и опасения от строеж на нови, което би навредило на природата. 
Определено има потребност и от работещи хижи, особено през зимата. Освен изразилите 
мнение, че хотелите и хижите са недостатъчно, има и не малко хора, които също мислят 
така, но не изказват мнението си, опасявайки се от строителство на нови, което, според 
тях, ще е в ущърб на природата. Масово се споделя мнението, че трябва да се ремонтират 
и отворят наличните обекти за подслон, а не да се изграждат нови. 

Обобщените данни от оценката на състоянието на хигиената, пътеките, 
маркировката, местата за отдих са следните: 
• Оценка на чистотата⇒ 41,0% я определят като много добра и добра; 30,7% -

незадоволителна 
• Оценка състоянието на маркировката⇒ много добра и добра (51,3%); незадоволителна

(20%) 
• Оценка на местата за отдих край туристическите пътеки ⇒ много добра и добра (38%);

незадоволителна (35,8%). 

Табл. №1.16.7.6.2.-10 показва данни за оценката на посетителите по отношение на 
промените в туристическата инфраструктура през последните три години (2012-2014 г.) 
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Таблица №1.16.7.6.2.-10: Оценка на промените в туристическата инфраструктура през 
последните три години (2012-2014 г.) (в %) 

Подобри се Няма 
промяна Влоши се 

зима лято зима лято зима лято 
Поддържането на чистота 34,0 32,4 51,3 55,7 14,7 12,0 
Поддържането на пътеките 32,3 31,1 53,5 57,9 14,2 11,0 
Поддържането на указателните 
табели и друга маркировка 

44,6 51,5 44,2 39,7 11,2 8,8 

Поддържането на местата за 
отдих (пейки, масички, беседки) 

28,9 22,0 49,2 59,2 21,9 18,8 

 Грижите за природата: растения, 
птици, животни 

20,3 11,6 62,9 73,4 16,8 15,0 

• Оценките за промени в положителна посока са свързани в най-голяма степен с
указателните табели и друга маркировка - 44,6% и 51,5% от двете извадки по сезони.

• Въпреки общо изразената критичност, 34,0% от „зимните” и 32% от „летните”
посетители са заявили, че чистотата се е подобрила.

• Около по една трета от двете изследвани съвкупности отбелязват положителна
промяна и в поддържането на пътеките.

• Положителните  оценки  са  значително  по-малко  във възрастовата група над 60
години (27,7%). Повечето от най-възрастните туристи считат, че няма промяна
(43,8%), а 28,5%, че поддръжката се е влошила.

• Оценката  за  промяната по отношение на местата за отдих е следната:
- поддръжката им се е подобрила (29% и 22%); 
- поддръжката им се е влошила (съответно 22% и 19%).  

 Оценката  за  дейността, свързана с грижите  за  природата  е  в  известна  степен 
условна поради по-слабата компетентност и информираност на посетителите. 

• От данните се вижда, че и при „зимните”, и при „летните” посетители на парка
мнението, че няма промяна в състоянието на посочените компоненти на
туристическата инфраструктура е преобладаващо, особено в отговорите на
анкетираните през лятото, което говори, че в субективните оценки на хората не се
виждат осезаеми промени.
Мненията на посетителите на парка от проведения мониторинг могат да се обобщят
така:

• Препоръките и очакванията на туристите са свързани най-вече с осигуряването на
обществен транспорт до планината, подобряване на чистотата, оборудване на повече
места за отдих по туристическите пътеки и ремонт и функциониране на наличните
хижи.

• В управлението на парка особено се акцентира върху необходимостта от редовна
поддръжка на пътеки, маркировка, места за отдих и съоръжения.

• Категорично доминиране визията Витоша да е място за отдих на живеещите в
прилежащите селища като максимално се съхранява природата и са увеличат  грижите
за  нея.

• Визията Витоша да  се  превърне  в  модерен  спортен  и туристически център намира
поддръжници от дял от 17% от анкетираните.

• Посетителите/туристите изразяват готовност  да  участват  в  допитвания,  свързани с
парка, включително и с ползване на съвременни комуникационни средства, въпреки
слабата им информираност с действащия план за управление.
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1.16.7.6.3. Качествено изследване 
 
Методика 

Качественото изследване фокусира върху състоянието и бъдещето на природен 
парк „Витоша”, обобщаване на мнения, оценки и визии за него като израз на широк 
спектър от ползватели, партньори, местни жители, културни и образователни институции 
и любители на планината. В рамките на качественото изследване са проведени 78 
полустандартизирани интервюта. От тях 18 са с партньори на парка и 60 – с ползватели, 
проведени в периода 25.02 – 18.03.2014 г.  
Интервютата в групата на ползвателите са разпределени както следва: 

• Хижари, управители на туристически обекти – 10 интервюта; 
• Спортни бази и училища – 10 интервюта; 
• Местно население – прилежащи села и квартали на парка – 10 интервюта; 
• Събирачи на билки и гъби – 10 интервюта; 
• Ползватели на пасища и дървесина – 10 интервюта; 
• Училища, читалища и други, които организират посещения на ПП „Витоша” – 10 

интервюта; 
Освен това са проведени 4 фокус групи: 2 в София (на 09.03.2014 г.), и 2 в Перник 

(на 16.03.2014 г.).  Участниците са разпределени както следва: 
• В София: едната група е с 10 участници, а другата - с 9 от прилежащите на парка 

населени места (кв. Княжево, кв. Бояна, кв. Драгалевци, кв. Симеоново, с. Владая, с. 
Бистрица, с. Железница) 

• В Перник: 2 групи с по 9 участници от с. Чуйпетльово, с. Боснек, с. Кладница, с. 
Рударци, с. Горна Диканя, с. Студена. 
Резултатите от качественото изследване също потвърждават извода от социологическото 
проучване, че Витоша се асоциира като място за отдих и туризъм с чистотата на въздуха и 
природните си ресурси. 
Основни резултати от фокус групите  – София и Перник 
Отношение към парка и проблеми – основни изводи: 
 Образът на Витоша и при това изследване е абсолютно еднозначен. Планината се 

асоциира с природата и чистия въздух (и в двете фокус групи).  
 Витоша е по-ценна заради близостта и достъпността си. Няма друга такава столица 

в Европа, в подножието на която има планина, до която може да се достигне за половин 
час, а на височина над 2000 м. до 2 ч.  
 Финансовите възможности и удобния транспорт са водещи фактори при определяне 

посещението в парк Витоша, за разлика от резултатите от социологическото изследване. 
• За участниците от фокус групата в София:  
 Витоша е особена ценност, силна емоция, водещ и иманентен компонент на тяхната 
жизнена среда, което не се наблюдава при другите фокус групи.  
  За софиянци Витоша е: 
 - “белият дроб на София”, място за отпускане и отмора,  
 - контрапункт на градския пейзаж,  

- градска забележителност, където гостите на столицата задължително  се 
развеждат. 
  Честа посещаемост - ясно изразена сезонност (лято) 
 Концентрация на посещенията – северната страна на парка, поради  
     близостта до столицата 
  Основен фактор ограничаващ посещенията е липсата на време  
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• Участниците от фокус групата в Перник извеждат следните приоритети: 
 Привързаност към планината, но без силен емоционален заряд  
 По-рядка посещаемост без ясно изразена сезонност 
 Концентрация на посещенията – южната страна на парка, поради близостта до града и 
общината 
 Основен фактор ограничаващ посещенията в парка са финансови средства  
Обобщени основните проблеми, изведени от участниците във фокус групите могат да се 
групират така: 
 - замърсяването на/в парка (на първо място) 
 - достъпността до планината (особено от южната страна) 
 - състоянието на туристическата инфраструктура (от двете страни на парка – 
недостиг на оборудване в местата за отдих – пейки, маси, огнища) 
 
• Бъдещето на парка се вижда в балансираното му развитие между защитена 
територия и място за отдих, туризъм и спорт (софийската група е с по-силен акцент към 
запазване на природата в него). 
 
Резултати от полустандартизираните интервюта 

За отношение към парка и проблемите в него са интервюирани партньори и 
ползватели  на парка, както и местни жители. 

Като партньори на ПП “Витоша” са идентифицирани институции, чиято дейност 
е професионално обвързана с парка: 
• Институции с контролни или изпълнителски функции (РИОСВ, дирекция 
„Пожарна безопасност“, представители на местната власт) 
• Институции с подпомагащи дейности (спасителни мероприятия, залесяване, 
опазване на природното многообразие  и др.) 

И двете групи демонстрират силна обвързаност с парка и с планината като кауза. 
Силната им мотивация и дългогодишният им опит ги прави изключително важни като 
партньори за управлението на парка.  
Два основни проблема пред парка са изведени от интервютата с партньорите:  
• Лоша, неразвита, неподдържана туристическа (пътеки, маркировки, пейки и 
места за отдих) и друга инфраструктура (спортни съоръжения, хижи, заслони и др.). 
Проблемът се оценява като надхвърлящ възможностите на дирекцията на парка. За 
решаването му се предлага по-сериозен ангажимент от страна на държавните институции, 
политическите сили и обществеността.  
• Замърсяването е изведено от интервютата като проблем идващ от антропогенния 
натиск на нарастващия брой туристи, от една страна, а от друга – самото поведение на 
туристите – нехайното им отношение към опазване на чистотата в парка. За разлика от 
горния проблем, тук ролята на дирекцията на парка за  недопускане/минимизиране на 
замърсяване в парка е водеща. Интервюираните отправят критики към нея за 
недостатъчно ефективен контрол. Въпреки това, представителите на партньорите в 
известен смисъл „оправдават“ дирекцията на парка с липсата на достатъчно финанси, 
множество интереси и др. В мненията  прозира обща неудовлетвореност от управлението 
по принцип, като считат, че дирекцията на природния парк е по-скоро потърпевша от 
външни фактори и зависимости.  
• Други проблеми, споделени от партньорите са: 
• Бракониерството и изсичането на горите – този проблем е много сериозен и 
застрашава парка в последните 20 години. Пресичането на тази дейност не е по силите 
само на дирекцията, която дори няма достатъчен капацитет за поддържане на текущ 
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контрол и правомощия за налагане на санкции. Държавните органи на реда и сигурността 
трябва да засилят ролята и връзките си с управляващия орган на парка за ограничаване и 
прекратяване на тези незаконни дейности.  
• Липсата или затруднен достъп до парка (по отношение на транспорта). Решаването 
на този проблем определено не може да стане без партньорство със Столична община. 

Преобладаващото мнение на представителите на партньорските организации на 
парка е че ресурсите на ПП „Витоша” не се използват пълноценно. Основната причина за 
това е лошата, неразвита и неподдържана инфраструктура. Представителите на местната 
власт подкрепят въвеждането на такси, но да не са от общинските им бюджети. 

Ползвателите на парка са представени от общообразователни училища, ски 
училища, хижари и местни жители от населените места в прилежащата територия на 
парка, които събират природни (дървесни и недървесни) ресурси. Тази група е 
хетерогенна, с различни интереси, мотивации и поглед към ценността и визията за парка, 
затова изследователите с основание са разделили и обобщили в подгрупи мненията и 
оценките им. 

Общообразователните училища партнират на парка основно в дейности като  
доброволчество, участие в кампании за почистване и облагородяване, както и в 
образователни програми на дирекцията на парка. 

Според представителите на тези училища основни проблеми на парка са 
замърсяването с битови отпадъци и недобре поддържаната инфраструктура, и 
непълноценното използване на ресурсите на планината поради а) липса на мотивация и 
ценност на здравословния начин на живот и б) липсата на достъп до планината. Според 
тях, тези проблеми са резултат не само на небрежното/безотговорно поведение на 
посетителите, но и на недоброто управление на парка.  Достъпът до планината (като 
транспорт и високата му цена) също е изведен като проблем за посещенията, посочен и 
като причина за недостатъчното използване ресурсите на планината. 

Ски училища партнират с парка като представители на бизнес, който се ползва от 
природните и изградените материални ресурси на парка и в този смисъл влизат в определи 
взаимоотношения с управляващия му орган. 

Основният проблем в парка, според тях, е неуточнената 
собственост/неуреденото стопанисване на собствеността. Други посочени от тях 
проблеми са: липсата на съоръжения /паркинги; презастрояването и унищожаването на 
природата; борбата с корояда; поддържане на инфраструктурата на територията на парка 
(маркировки, места за отдих, ски съоръжения).  

Представителите на ски училищата заявяват готовност да се включат в 
управлението на парка в различни кампании като доброволци. 

Хижари и управители на туристически обекти изказват по-скоро поляризирани 
мнения и оценки. Интервюираните хижари почти единодушно посочват като основен 
проблем достъпът до планината и считат, че за това отговорност носи Столична община. 
Като втори по важност проблем те очертават поддържането на инфраструктурата 
(разбирана в най-широк смисъл), вкл. и тази на базите, пътищата, алеите, ВиК 
инфраструктурата и електрозахранването. 

Те също смятат, че ресурсите на парка не се използват пълноценно (от липсата на 
достъп и неподдържана техническа и туристическа инфраструктура). Причините виждат в 
немарливост в управлението и липса на консенсус между различните заинтересовани 
страни. 

По отношение на управлението на парка в групата на хижарите има поляризирани 
мнения - една част от тях  смятат, че паркът се управлява много добре, докато други са на 
обратното мнение. 
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Местни жители 
За хората, които живеят в населените места от прилежащата територия на парка и са 

преки ползватели на ресурсите му, основният проблем е замърсяването. Те осъзнават, че 
проблемът не е от скоро, тъй като за него вина носят най-вече хората и тяхното 
безотговорно поведение, но също и управата на парка. Според тях, отговорни са 
дирекцията на парка и съответната община. и информационни кампании. Предлага се 
контрол и санкции в различни форми (въвеждане на зелени патрули, глоби), но също и  
стимулиране на обществена нетърпимост при нарушаване на правилата.  

На второ място като важни проблеми местните хора посочват бракониерството, 
изсичането на гората и пожарите. Проблемът за тях съществува 15-20 г. Въвлечени в 
проблема са хората и институциите. Решаването му виждат в съвместните усилия на двете 
страни, при въвеждане на строги правила и контрол по спазването им. 

Визия за бъдещето на парка (партньори и ползватели) и основни изводи 
Относно визията за бъдещето на парк Витоша категорично доминира становището 

че той трябва да се развива балансирано като остане „парк“, в смисъл със запазена и чиста 
природа, но и като място за отдих и спорт с добре изградени и поддържани съоръжения. 
Виждат постигането на тази цел чрез диалог, взаимни компромиси и контрол при спазване 
на правилата. 
• Образът на Витоша според резултатите е абсолютно еднозначен. Планината се 
асоциира с чистия въздух. Това е в съответствие с изводите от анализа на информацията за 
социално-икономическата и демографска ситуация в областите София-град и Перник, а 
именно, че един от водещите проблеми на състоянието на околната среда в тези области е 
замърсеността на атмосферния въздух с фини прахови частици. Това, което прави Витоша 
още по-ценна за всички участници във фокус групите е, че е близо и е достъпна.  
• Партньорите и интервюираните ползватели (с изключение на представителите на 
местното население) виждат бъдещото развитие на ПП “Витоша” като баланс между 
запазване на природата и природните дадености в защитената територия и 
развитие на туристически и спортни дейности. 
• За хората от София Витоша е определящ елемент на тяхната среда и важен 
показател за качеството на живот – това е характеристика, която не се наблюдава при 
другите изследвани групи. За софиянци Витоша е място за разтоварване от ежедневието, 
отмора и отдих, тя е контрапункт на градския пейзаж, тя е и градска забележителност, с 
която софиянци се гордеят и показват на гостите на града. 
• Местните жители от населените места в прилежащата територия на парка виждат 
бъдещето на парка като преимуществено запазване възможностите за туризъм с 
ограничаване на частния интерес, най-вече в областта на дърводобива. Силен акцент към 
икономическите ползи от ползването на ресурсите в парка. 

Мнозинството от интервюираните определено проявяват готовност да участват в 
обществено обсъждане за развитието на природен парк „Витоша” под различни форми – 
обществени дискусии, анкети и други допитвания, срещи и т.н. Тази нагласа следва да се 
стимулира и превърне в действие. 
 
1.16.7.7. Актуални тенденции в развитието на туризма на национално, регионално и 
местно ниво. 
 
 Стратегии, програми и планове за развитие на туризма 
 
 Стратегически документи на национално ниво:  
 „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 – 2030“. 
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 Стратегия систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите и 
дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и 
управление на туристическите дейности.  
В стратегията конкретно ПП „Витоша“ се споменава основно, като дестинация с отлични 
възможности за ски и сноуборд туризъм и утвърждаването му като Национален 
туристически курорт. За разлика от старата стратегия тук е споменат преминаващия 
международният маршрут Е-4: Пиринеи – Алпи – Карпати – Витоша – Верила – Рила – 
Пирин – Славянка – Олимп и Пелопонес. Спрямо районирането свързано с ловния 
туризъм Витоша попада в Рило-Пирински ловностопански район.  
 
 „Национална програма за развитие: България 2020“. 

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

 
 „Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Стратегически документи на регионално ниво: 
- За развитието на София, като туристическа дестинация се заговаря по - сериозно 
сравнително отскоро (8-10 год.), твърде малък период за отчитане на сериозни 
постижения, но въпреки това от 2011 г. насам се отчита ръст на туристите с 3-5% 
годишно, като за настоящата се предвижда около 10% ръст; 
- Софийска област, споменава Витоша в своята областна стратегия за развитие, като 
обект на туристически интерес, ЗТ и част от европейската екологична мрежа НАТУРА 
2000; 
- На сайта на Община Самоков с подкрепата на „Туристически информационен 
център – Самоков“ и екипа по изпълнението, провеждат анкета във връзка с 
разработването на Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–2020 г.; 
- През 2013 г. Община Радомир е приела програма за развитие на туризма в Радомир. 
В програмата са заложени природни и исторически обекти. Целите й са на първо място 
развитие на масовия туризъм на база природните дадености и уникалните църкви на 
общината и развитие на пешеходния туризъм като ще бъде изработена карта на Радомир, 
изграждане и поддържане на маркировка на туристическите маршрути, изготвяне на 
дипляна с маршрути за културен, религиозен и исторически туризъм и други;  
- Областната и общинска администрация Перник, инициират редица мероприятия в 
населените места около парка предимно с културно историческа насоченост (фестивали, 
събори и др.). ПП „Витоша“ и региона се споменават в сайтовете на съответните 
администрации, като природен комплекс и ЗТ, предимно за пешеходен туризъм. 
 Общо казано във всички общински планове за развитие (за периода 2014 – 2020 г.) 
на териториалните администрации, попадащи върху територията на парка, 
споменават парка, като природен комплекс, защитена територия и най – често като 
място за ски туризъм. Част от общините нямат планове и стратегии за развитие на 
туризма, а в част „Туризъм“ към съответните планове за развитие са поместени 
анализи и тенденции. В община Самоков предстои разработване на Програма за 
развитие на туризма. 
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 Стратегически документи от категория „Околна среда“:  
– Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;  
– Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, 

азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух (валиден 
до : 2018 г.);  

– Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на 
Черно море;  

– Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 
г. (валиден до : 2020 г.);  

– Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите 
органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г. (валиден до : 2020 г.); 

– Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор (валиден до : 
2037 г.);  

– Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (валиден до : 2020 г.). 
 
 Проектни разработки за нови обекти и съоръжения, нови туристически 

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

атракции в ПП „Витоша“ с възложител ДПП „Витоша“. Проектите са във фаза Технически 
проект със съответните части, елементи, детайли и обяснителни записки към тях. 
- Проект за пешеходен и веломаршрут между с. Боснек и с. Чуйпетлово. 

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

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

"Намери себе си". 
Проектът третира благоустрояването на местност около р. Кладнишка, между 

Кладнишки манастир и местността св. „Иван Рилски". По съществуваща пешеходна 
пътека се предвижда изграждане на прилежаща инфраструктура - входни и 
информационни табели, интерактивни и развлекателни табла, заслони, паметен знак, зони 
за почивка, детско спортно съоръжения и кътове за сядане и отдих. Разработени са 
необходимите местата за разполагане на паркови елементи, съоръжения и обзавеждане, 
както и детайлното разработване на самото обзавеждане. 
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- Атракции в м. Копитото. 
Проектът цели създаването на атракции в м. Копитото около телевизионната кула. 

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

 Проектът третира благоустрояването на местност намираща се в непосредствена 
близост до с. Рударци, по течението на р. Рударщица. Проектът обхваща територията от 
пречиствателната станция до водохващането. Предвижда се терасовидно укрепване на 
речния бряг и оформяне на две вирчета. Проектира се прилежаща инфраструктура, детски 
съоръжения и кътове за сядане и отдих, чешми и заслони. Разработени са необходимите 
местата за разполагане на паркови елементи, съоръжения и обзавеждане, както и 
детайлното разработване на самото обзавеждане. 
- Благоустрояване на пространството около църква „Св. Петка"- с. Чуйпетлово. 
 Решението на обемно-пространствената композиция е съобразено с архитектурните 
особености на църквата, като са спазени всички нормативните изисквания. 
- Проект за интерпретативен маршрут и кътове в района на с. Ярлово. 

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

 
Възниква необходимостта от изграждане на туристически заслон, на място на 

съществуващо дървено съоръжение над село Ярлово, по трасето на международния 
маршрут Е-4, в участъка между Черни връх и Клисура (м. Петрус). Целта е обезпечаване 
на голям участък по маршрута с цел сигурността на туристите (подслоняване при лоши 
метеорологични условия и почивка на преминаващи туристи). 

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

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

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

№ на проекта: DIR-5113326-4-98 
№ на договора: DIR-5113326-C-010 
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• Туристическа инфраструктура и капитално строителство: 
o Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура, в т. ч.: 
 Разработване на технически задания за обекти м. Плажа – Бистрица, алея с. 

Железница и подход при с. Железница; 
o Ремонт и възстановяване на алейната мрежа на ПП “Витоша”. Дейността включва 

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

указателни табели в ПП “Витоша” в безлесната част на парка и на кръстовища на пътеки в 
горската част; 
 Възстановяване и ремонт на част от съществуващите дървени конструкции – 

мостове, скари, парапети и др. по туристическите пътеки; 
• Ремонтиране на част от съществуващите кътове за отдих, в т.ч. заслони, чешми, 

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

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

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

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

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

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

• Издаване на рекламни материали за ПП “Витоша”; 
• Разработване и издаване на информационни материали, посветени на ПП 

“Витоша”; 
• Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на 

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

• Определяне на нови туристически атракции – предпроектно проучване и 
проектиране на инфраструктура, свързана с туризма. 
 
 Информация за стопанския туризъм в окончателен вид и икономически анализ 
трудно може да се даде, поради множеството нефункциониращи обекти и липсата на 
информация (за собственик или ползвател, финансови постъпления, нощувки, цени и пр.). 

• Туристическо предлагане, като място за туризъм, отдих и спорт - 
туристически карти, пътеводители, брошури, дипляни, постери и листовки, 
справочници, годишни календари и др. печатни материали за периода 2005 – 2014 г. 
 Основното място за информация свързана с туризъм, отдиха и спорта в парка е 
сайта на Дирекцията – www.park-vitosha.org. В него подробно са описани всички 
възможности и услуги свързани с туризма, както и актуални новини относно настоящи 
проблеми, опасности и пр. така и предстоящи събития. Информацията в сайта се 
актуализира периодично. Освен сайта ДПП „Витоша” изработва редица печатни издания с 
различна насоченост и езици. За периода 2005 – 2015 г. издадените материали са 
поместени в табл. №1.16.7.7.-1. 

 
Таблица №1.16.7.7.-1: Информационни материали за ПП „Витоша“, издадени от ДПП 
„Витоша“ за периода 2005 – 2015 г., финансирани от бюджета на Дирекцията и 
различни проекти. 

№ година Наименование 
Вид 

информационен 
материал 

Тираж в брой Друга информация 

1 

20
05

 

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

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

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

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

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

6 6 Лечебните растение Плакат 1000 Безплатен  

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

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

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

10 10 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

11 11 Информационни табла 
за Музея на мечката       
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№ година Наименование 
Вид 

информационен 
материал 

Тираж в брой Друга информация 

12 12 Информационни табла 
за Музея на совите       

13 13 Национален парков 
информационен център Дипляна 1000 Безплатна  

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

15 

20
06

 

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

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

17 3 Лавинна опасност на 
Витоша Книжка 1000 Платена 

18 4 Лечебните растение Плакат 1000 Безплатен, преиздаване  

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

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

21 7 Пеперудите в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен 

22 8 Селищата около Витоша 

13 вида листовки 
за 13-те селища 

около и на 
територията на 

Парка 

  Безплатни 

23 9 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

24 

20
07

 

1 
“Туристически 
пътеводител на 
Природен парк Витоша” 

Пътеводител 1000 Платен 

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

издание 

26 3 
“Следите на 
бозайниците в 
България” 

Мини 
определител 1000 Платен 

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

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

Листовка 1000 Безплатна 

29 6 

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

Листовка 1000 Безплатна 

30 7 

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

Листовка 1000 Безплатна 
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Вид 

информационен 
материал 

Тираж в брой Друга информация 

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

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

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

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

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

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

37 14 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 
38 15 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

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

40 17 “Природен парк 
Витоша”  

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, преиздаване 

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

Цветно 
илюстровано 

списание 
  Безплатно, преиздаване 

42 19 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

43 

20
08

 

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

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

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

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

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

48 6 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 
49 7 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

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

51 9 Кафява мечка  Дипляна 1000 
Безплатна, 
предназначена за Музея 
на мечката, преиздаване 

52 10 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, 
предназначена за Музея 
на водното конче, първо 
издание 

53 11 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 
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№ година Наименование 
Вид 

информационен 
материал 

Тираж в брой Друга информация 

54 

20
09

 

1 „Витоша – страници от 
историята“ 

Пътуваща 
изложба, 

посветена на 75-
годишнината на 
ПП „Витоша“ 

23 табла   

55 2 „Витоша – страници от 
историята“ 

Електронно 
мултимедийно 
издание (DVD), 

включващо целия 
снимков и 

документален 
архив за Витоша, 

наличен в 
различни 

институции. 

  Безплатно 

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

издание 

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

Върху хартиен 
носител 1000 Безплатен 

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

59 6 Природните паркове в 
България 

Пътуваща 
изложба за 11-те 
природни парка 

13 бр. широко 
форматни 
постери 

  

60 7 Природните паркове в 
България Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

61 8 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 
62 9 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

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

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

65 12 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, 
предназначена за Музея 
на водното конче, 
преиздаване 

66 13 

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

Плакати 3 х 1000   Безплатни 

67 14 

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

Дипляна 1000 Безплатна 

68 15 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 
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материал 

Тираж в брой Друга информация 

69 

20
10

 

1 Природните паркове в 
България 

Дипляна на бълг. 
ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

70 2 Природен парк 
„Витоша“ 

Дипляна на бълг. 
ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

71 3 Природен парк 
„Витоша“ 

Дипляна на англ. 
ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

72 4 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 
73 5 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

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

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

76 8 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, 
предназначена за Музея 
на водното конче, 
преиздаване 

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

Определител 1000 Платено, първо издание 

78 10 

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

Дипляна 1000 Безплатна 

79 11 

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

Плакат 1000 Безплатен 

80 12 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

81 

20
11

 

1 

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

Образователни 
плакати 5 х 1000   Безплатни 

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

Книга - 
определител 1000 Платена 

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

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

Туристическа 
карта 1000 

Безплатна, 
актуализирана, второ 
издание 

85 5 
Туристическата карта на 
ПП „Витоша“ на англ. 
ез. 

Туристическа 
карта 1000 

Безплатна, 
актуализирана, второ 
издание 

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

Цветно 
илюстровано 

списание 
  

Безплатно, 
актуализирано, 
преиздаване 
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материал 

Тираж в брой Друга информация 

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

Цветно 
илюстровано 

списание 
  

Безплатно, 
актуализирано, 
преиздаване 

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

Дипляна 1000 Безплатна 

89 9 

Възстановяване на 
целеви природни 
местообитания в ПП 
„Витоша“ 

Дипляна 1000 Безплатна 

90 10 Витошко лале Плакат 1000 Безплатен 

91 11 „Приключения сред 
дивата Витоша“ 

Обща 
интерпретационна 

програма и 
ръководство за 

интерпретация на 
фауната на ПП 

„Витоша“ 

4 Безплатно 

92 12 Туристическа карта Плакат 1000 Безплатен 

93 13 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

94 

20
12

 

1 

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

Дипляна 1000 Безплатна 

95 2 

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

Дипляна и 
информационни 

стикери 
2 х 1000   Безплатни 

96 3 

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

Табели, поставени 
на терен 20   

97 4 Природен парк 
„Витоша“ 

Дипляна на бълг. 
ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

98 5 Природен парк 
„Витоша“ 

Дипляна на англ. 
ез. 1000 Безплатна, преиздаване 

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

Цветно 
илюстровано 

списание 
  

Безплатно, 
актуализирано, 
преиздаване 
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100 7 “Природен парк 
Витоша” на англ.ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
  

Безплатно, 
актуализирано, 
преиздаване 

101 8 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

102 

20
13

 

1 „Совите в България“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 
103 2 „Совите“ Дипляна 1000 Безплатна, преиздаване 

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

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

106 5 Водни кончета – 
любопитни факти Дипляна 1000 

Безплатна, 
предназначена за Музея 
на водното конче, 
преиздаване 

107 6 

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

Годишен календар 

Тиражът – 
според 

заявката на 
всяка паркова 

администрация 

Безплатен 

108 7 

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

Юбилеен годишен 
календар 1000 Безплатен 

109 8 „Пеперудите в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

110 9 „Дърветата и храстите в 
ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

111 10 „Птиците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

112 11 „Лечебните растения в 
ПП „Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

113 12 „Бозайниците в ПП 
„Витоша” Плакат 1000 Безплатен, преиздаване 

114 13 Забележителните 
дървета в ПП „Витоша“ Плакат 1000 Безплатен 

115 14 

Петтичинковата върба, 
скорушата, жълтата 
тинтява и елвезиевото 
кокиче 

Плакат 1000 Безплатен 

116 15 Кафява мечка Плакат 1000 Безплатен 
117 16 Червен аполон Плакат 1000 Безплатен 

118 17 Дневните пеперуди в 
ПП „Витоша“ Плакат 1000 Безплатен 

119 18 

Интерпретационна 
програма за флората на 
ПП „Витоша“ и 
Ръководство за 
интерпретация 

Интерпретационна 
програма и 

ръководство 
4 Безплатно 
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№ година Наименование 
Вид 

информационен 
материал 

Тираж в брой Друга информация 

120 19 
Дейности по устойчиво 
управление на ПП 
„Витоша“ 

Дипляна за 
представяне на 

проекта 
1000 Безплатна 

121 20 “Природен парк 
Витоша” на бълг.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
2000 Безплатно, 

актуализирано 

122 21 “Природен парк 
Витоша” на англ.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
3200 Безплатно, 

актуализирано 

123 22 “Природен парк 
Витоша” на френски.ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

124 23 “Природен парк 
Витоша” на испански ез. 

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

125 24 “Природен парк 
Витоша” на немски ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

126 25 “Природен парк 
Витоша” на руски ез.  

Цветно 
илюстровано 

списание 
1200 Безплатно, ново издание 

127 

20
14

 

1 „Животните в ПП 
„Витоша“ 8 вида стикери 16 000 Безплатни 

128 2 „Дневните пеперуди в 
ПП „Витоша“ 

Определител в 2 
тома 2 х 1000   Безплатни 

129 3 
„Земноводните и 
влечугите в ПП 
„Витоша“ 

Определител 1000 Безплатен 

130 4 „Селищата около ПП 
„Витоша“ 

Обобщаващо 
издание 1000 Безплатно 

131 5 Природен парк 
„Витоша“ 

Дипляна на бълг. 
ез. 1000 Безплатна 

132 6 Природен парк 
„Витоша“ 

Дипляна на англ. 
ез. 1000 Безплатна 

133 7 
Музеи и 
информационни алеи в 
ПП „Витоша 

Дипляна 1000 Безплатна 

134 8 Природното богатство 
на ПП „Витоша“ 

Луксозно 
юбилейно издание 
за ПП „Витоша“ с 

твърди корици 

500 Безплатно 

135 9 Лечебните растения в 
ПП „Витоша“ Малка книжка 1000 Безплатна 

136 10 Гъбите в ПП „Витоша“ Малка книжка 1000 Безплатна 

137 11 
Охрана, санкции, 
режими и забрани в ПП 
„Витоша“   

Малка книжка 1000 Безплатна 

138 12 Паметниците в ПП 
„Витоша“ Малка книжка 1000 Безплатна 

139 13 Първа помощ в 
планината Малка книжка 1200 Безплатна 

140 14 
Туристическата карта на 
ПП „Витоша“ на бълг. 
ез. 

Туристическа 
карта 5000 

Безплатна, 
актуализирана, второ 
издание 
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№ година Наименование 
Вид 

информационен 
материал 

Тираж в брой Друга информация 

141 15 
Туристическата карта на 
ПП „Витоша“ на англ. 
ез. 

Туристическа 
карта 5000 

Безплатна, 
актуализирана, второ 
издание 

 
1.16.7.8. Въздействието на туризма в района върху елементите на природния комплекс. 

 
 Наблюдават се положителни тенденции за предотвратяване на част от заплахите, за 
устойчивото развитие на туризма и въздействието му върху природния комплекс. 
Заплахите и проблемите по които са положени редица усилия под различни форми са: 

- ниската информираност на посетители и местните жители по границите на парка за 
биологичното разнообразие и най–вече за неговата значимост. Това е една от насоките по 
които Дирекцията полага осезаеми усилия; 

- друга насока, в която също има положителни резултати е финансирането на редица 
концепции, стратегии, проекти и др. Финансовото обезпечаване през последните няколко 
години на множество проекти, вече е видимо и се използва от посетителите в парка; 

- напредък, но не и решен проблем, може да се отчете по отношение на 
сметосъбирането, въпреки недоволствата на редица ползватели; 

- борбата с бракониерството (често повреждат туристическата инфраструктура) също 
може да се похвали с успехи, благодарение на редица проекти и съвместна работа на 
държавното и ловното стопанства с Дирекцията на парка; 

- ДПП подкрепя и участва като партньор в много масови мероприятия, свързани с 
провеждане на състезания на територията на ПП, както и популяризира такива с обяви на 
сайта; 

- осигурява финансиране и възлага ремонтни дейности по инфраструктурата и 
малките архитектурни съоръжения; 

- с активен доброволчески труд се поддържат малките архитектурни елементи и 
съоръжения на територията на ПП; 

- организира и провежда семинари и беседи, съвместно с отговорни институции 
(ИАГ, МОСВ, ПСС, СО, МВР, Противопожарни служби и др.) по обезпечаване на 
сигурността и опазването на живота и здравето на посетителите, чрез съвместни 
превантивни мерки; 

- Издава и популяризира значителни печатни издания, свързани с обогатяване 
познанията за ПП; 

- отговаря на зададени въпроси и консултира заинтересовани, както и взима мерки 
при подадени сигнали и проблеми на територията на ПП. 

 
 Остават нерешени заплахите относно природния комплекс, свързани с туризма, 
като: 

-  нерегламентираното палене на огън, което е често срещано нарушение с огромен 
риск за загуба на биоразнообразие; 

- хаотично навлизане на високопроходими МПС-та (АТВ, кросови мотоциклети, 
джипове), които причиняват ерозия, шумово замърсяване и пряка заплаха за посетителите 
и биологичното разнообразие; 

- замърсяване и вандализъм от страна на част от посетителите, които остават с 
чувство на безнаказаност. Общо за страната се наблюдава тенденция на „израстване“ на 
туристите в тази посока, особено сред по-младите, но не с необходимите темпове; 

- лошото състояние на част от инфраструктурата, разрушени, изоставени сгради и 
съоръжения; 
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- недостатъчно функционален и ефективен транспорт. 
 Антропогенният натиск в границите на парка е различен, като важни фактори за 
това са брой на населението и автомобилните подходи. Именно за това най – натоварена е 
северната част, която тангира в милионна София. Безспорно, природния комплекс от 
южните и западните части на парка са с по-малко антропогенно натоварване, така 
наречената „зона на спокойствие“ и с по-високо биологично разнообразие. 
Преобладаващата част от тази територия е с водоохранни функции, обхваща известния 
Боснешки карст, над 40 пещери, ограждения за реинтродукция и дивечоразвъдни  
дейности и регламентиран ловен туризъм. 
 След направените теренни проучвания и анализи, относно биологичното 
разнообразие, водите и ландшафтите може да се каже, че въздействието на туризма върху 
природния комплекс и неговите елементи, в условията на действие в ЗТ, досега 
действащите режими и норми – е балансирано и щадящо околната среда и по-скоро с 
положителен ефект по отношение на рекреацията, туризма и спорта на любителите на 
планината и все повече „приобщени“ подрастващи и млади хора. Не на последно място 
трябва да се отчете работата на Дирекцията в тази посока, свързана с изпълнението на 
редица проекти и програми и съблюдаваща спазването на режимите и нормите. 
 На базата на състоянието на компонентите на околната среда (т. 1.20) и данните от 
автоматичната измервателна станция в района на „Копитото“, се виждат данните за 
качеството на атмосферния въздух. Обобщено, въздухът в ПП "Витоша" е чист по 
отношение на основни замърсяващи вещества, характерни за урбанизираните територии. 
За ПП "Витоша" проблемен замърсител по отношение на здравето на хората и опазване на 
растителността е озонът. Прахът и ФПЧ замърсяват локално около шосетата, като се 
наблюдава летен максимум на концентрация. За това донякъде допринася неработещия 
лифт „Княжево-Копитото“ и незадоволителното техническо състояние на останалия 
въжен транспорт, както и липсата на контрол за навлизането и паркирането на МПС-та в 
границите на парка. 
 Относно водите в парка, резултатите (т. 1.20) по-преобладаващата част от 
определените показатели, всички изследвани водни тела по пресечните точки с границите 
на парка, са в отлично състояние по физико-химични показатели за качество. Изключение 
прави органичното замърсяване, оценено чрез БПК5, и съдържанието на амониев и 
нитратен азот. 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, 
касаещо и културата на посетителите. 
 Данните от химичните анализи на почви от ПП „Витоша" не показват замърсяване 
с тежки метали и металоиди. От проучванията са установени участъци от туристическата 
мрежа, силно повлияни от  антропогенно натоварване с цел туризъм (например Алеко-
Черни връх, пътеката Бай Кръстьо-Комините-Платото и др.). От рекреационна деградация 
вкл. и линейна ерозия пътеката Алеко-Черни връх е врязана в почвата на места повече от 
един метър. Това налага в силно увредените места да се планират възстановителни мерки. 
 Правилното развитие на туризма в ПП „Витоша“ без рискове, минава през 
ефективното му управление, което в наши дни се постига с диалог и партньорства между 
институции, заинтересовани страни, организации, бизнес среди, федерации и др. 
Прилагането на успешни практики с оглед на натрупания вече опит е също стъпка в 
правилната посока, за развитие на успешен туризъм. Разглеждайки туристическия 
продукт, като бизнес модел, тенденциите са към по - високо качество на предлагане и 
отлично запазени природни територии, както и  екологично чисти ресурси. За опазването 
на природния комплекс би допринесло и популяризирането (под различни форми) на 10-те 
правила за „Витоша“ – (1) Съобразяване с маркировката и знаците - всеки е длъжен да се 
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съобразява с маркировката, табелите и знаците; (2) Чистота - всеки следва да не оставя 
боклук в планината; (3) Сигурност и екипировка - не подценявайте капризите времето, 
терена и височината. Осигурете си предварителна информация и подходяща екипировка; 
(4) Комуникативност - винаги тръгвайте с добре зареден мобилен телефон и пестете 
батерията; (5) Срещу огъня - избягвайте паленето на огън в планината; (6) Опазване - 
всеки следва да опазва и съхранява природата и съоръженията; (7) Респект - Всеки следва 
да се държи така, че да не притеснява останалите; (8) Чист въздух и природа - използвайте 
лифт и велосипед вместо автомобил, ходете пеша; (9) Съдействие - следвайте съветите и 
оказвайте съдействие на оторизираните органи; (10) Помощ - при инцидент, всеки е 
длъжен да окаже първа помощ на пострадалите според възможностите си. 
 
 Парка заслужава това, защото Витоша е планината без която не можем. Тя е 
критерий за „качество на живот“ за прилежащите населени места. 
 
Към План‘2 е включено Приложение – 4: „Карта на туристическите маршрути и обекти“, като се 
включват обекти свързани с туризма (места за краткотраен и дълготраен отдих и недвижими културни 
ценности)  и опасни за туризма територии в М 1:100 000. 
Към План‘2 е приложена „Карта на туристическите маршрути и обекти“ в М 1:25 000. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

към т. 1. 16. 7. 
 

ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ, СПОРТ, 
УСЛУГИ В ПП „ВИТОША“
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ т. 1. 16. 7 
 Съществуващо състояние на възлови места от туристическата инфраструктура в ПП 
„Витоша“ по време на теренните проучвания и актуален снимков материал за всеки описан 
обект. 
 
№ ОБЕКТ № 1 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Владая по шосето към кариерите 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно (повишено внимание от движение на МПС) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не * 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

16 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): насочващи табели  

17 препоръки:  може да се добави тематично табло с информация за парка 
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№ ОБЕКТ № 2 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков маршрути при х. Водпроект 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други сроителни (около сградата тъй като е почти разрушена) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  опасно (около сградата - руши се и не е обезопасена) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не старо огнище до сградата 

13 Място за палатки:                                                             
да / не * 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

сравнително ниска натовареност на маршрутите; наличие на 
указателни табели; в близост има паркинг  

17 препоръки:  обезопасителни табели за възможна опасност около сградата  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 3 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков з. Пинко 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро задоволително 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не (празно табло) 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро (ново табло)  

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

липсва 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други строителни (около сградата тъй като е почти разрушена) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  около сипеите в близост до заслона 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не (в заслона има печка) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки:   може да се добави тематично табло с информация за парка и  
табели за опасност около сипеите наоколо  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 4 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Туристически маршрут с КО 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро задоволително 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не (празно табло) 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро (ново табло)  

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

липсва (предстои поставяне) 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно (изградена дървена ограда към сипеите) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не  

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: поставяне на няколко маси с пейки 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 5 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Владая (при Владайска река) към Черни връх 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро задоволително 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не основно табло при подход и празно табло 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро (ново табло)  

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

липсва (предстои поставяне) 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

ниска  

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други 

битови и строителни - около подхода и алеята (района е извън 
границите на парка) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не  

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не 

да (отпадъци, остава неприятно усещане в туристите и лошо 
начало за туристически преход) 

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

18 препоръки: естетизиране на околното пространство 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 6 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО и заслон при р. Рударщица (над Рударци) 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други битови и строителни - около заслона 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не битови отпадъци около заслона 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): две счупени детски люлки; заслона е недовършен 

18 препоръки: естетизиране на околното пространство около заслона; мястото е 
подходящо за пикници, масови и спортни прояви 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 7 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от с. Кладница за х. Селимица 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 8 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

КО и система от дървени мостчета на р. Танчовица преди 
разклона за Кладнишки манастир 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 

информационна обезпеченост - 
съдържание, представяне: 

незадоволително / да се подобри / 
добро  

добро 

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

8 

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

средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

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

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

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

др. в добро състояние 
18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 
  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 9 дата  12. 05. 2015г. име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков х. Селимица и района 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО с маси и пейки до хижата с детска люлка; паркинг с 
информация преди хижата 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 10 дата  12. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при з. Кало 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

9 Екологични проблеми, отпадъци:             
битови / строителни / други битови (около заслона) 

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно  

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (при заслона) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

заслон - отворен тип с маси и пейки, няколко маси с пейки по 
поляната пред заслона. Маркировката (червена) е положена и по 

стълбовата по пътя и по пътеката за х. Селимица. 

18 препоръки: подходящо за пикник и др. масови прояви 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 11 дата  12. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при з. Сопо 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (при заслона) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

заслон - отворен тип с маси и пейки, няколко маси с пейки по 
поляната пред заслона и дървени мостчета 

18 препоръки: подходящо за пикник и др. масови прояви; поставяне на 
тематични табла за парка 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 12 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Боснек и КО 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна червен / стълбова с номера 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

няколко маси с пейки по поляната в добро състояние. КО нагоре 
по маршрута не са в добро състояние. 

18 препоръки: подходящо за пикник и др. масови прояви; поставяне на 
тематични табла за парка 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 13 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Кътове за отдих с огнище по р. Струма след пещера Духлата 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно (близост до реката) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): на няколко места ситуирани маси с пейки и огнища до реката 

18 препоръки: поставяне на тематични табла за парка; иззиждане на огнищата с 
цел безопасност 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 14 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Чуйпетлово в посока с. Ярлово 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна зелен / стълбова с номерция 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не в селото 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 15 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Чуйпетлово нагоре по течението на р. Струма 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не в селото 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 16 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Чуйпетлово към х. Селимица 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна зелен / стълбова с номерация 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 17 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО и коневръз при з. Смильо 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна зелен / стълбова с номерация 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не близо до заслона по маршрута 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (при заслона) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): откриват се панорамни гледки 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 18 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков подход от с. Ярлово към с. Чуйпетлово 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна зелен / стълбова с номерация 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 19 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков з. Шумнатица и КО 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 20 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от с. Ярлово към Черни връх 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро задоволително 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна жълт / стълбова с номерация 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не 

различни типове табели, разхвърлени по дървета и огради, които 
създават неприятно усещане 

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

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 21 дата  13. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от с. Ярлово към вилна зона Ярема 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро задоволително 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не 

лошо положена лентова маркировка върху информационното 
табло (синя) и пр. 

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

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 22 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Заслон, КО, беседка, огнища, дървен мост 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна син / стълбова с номерация 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не (но е подходящо) 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не * 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): подходящо място за пикник и масови прояви 

18 препоръки: могат да се добавят тематични и информационни табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 23 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО до Барата 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не * 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  опасно за деца 

11 Питейна вода:                                                               
да / не * 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не * 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 24 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Ярема (близо да ханче Ярема) 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

По шосето преминава споделения маршрут "Обиколна / Витоша 
100", което създава предпоставки за произшествия. От мястото 
тръгват и пътеки без маркировка и указателни табели към вр. 

Лашова могила, м. Сакън дупка. 

18 препоръки: Пътеките имат потенциал за туристически маршрути. Да се 
монтират пейки и тематични табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 25 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Брезите (Царева махала) 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не * 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): От мястото тръгва немаркиран маршрут 

18 препоръки: да се поставят указателни табели 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 26 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО с беседка, пейки и заслон и огнище 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не указателни табели 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да (опасно е - под склопа на гората) 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

През мястото преминава маршрута Бистрица-Железница и 
Обиколна - Витоша 100. Беседките са в лошо състояние.  

18 препоръки: 
Да се поставят тематични табла. Естетизиране на околното 

пространство (има твърде много запуснати самоделни пейки и 
маси).  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 27 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Подход от Бистрица към Алеко и кръстовището с маршрута 
Бистрица-Железница 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не указателни табели 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро 

задоволително (част от табелите са нарушени или обезличени от 
вандализъм) 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да (в началото на маршрута) 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: Да се поставят тематични табла. Част от дървените мостчета да 
се ремонтират. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 28 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Подход (при изкуственото езеро) от Бистрица към Алеко през 
лифт Лалето и лифт Романски  

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не указателни табели 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро 

задоволително (част от табелите са нарушени или обезличени от 
вандализъм) 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Запуснат туристически атракцион и място за отдих с изкуствено 
езеро, перголи и др. Попада извън границите на парка. 

18 препоръки: Да се поставят тематични табла.  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 29 дата  19. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Симеоново към Алеко 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 30 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Подход от Драгалевци (при ресторант  River Side) 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна червен (Е4) 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

При подхода има стари метални перголи без пейки и ръждясали 
метални конструкции, останки от помещение маса с пейки и 

чешма. 

18 препоръки: Цялостна реконструкция на КО. Подхода е с висока 
натовареност над 100000 пешеходци за 2014 г.  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 31 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО и спорт до Драгалевския манастир. 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро Указателни табели 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО с беседка маси с пейки, шезлонги, спортна площадка, 
огнища, паметник. 

18 препоръки:   

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 32 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    
линеен/площен/точков КО при з. Бай Кръстьо 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост: 
да  /  не * 

5 състояние на информ. обезпеченост: 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро 

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:        
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:    
опасно / безопасно безопасно 

11 Питейна вода:     
да / не да 

12 Място за палене на огън:      
да / не да 

13 Място за палатки:        
да / не не 

14 GSM - покритие:       
да / не да 

15 Нарушения (тип):     
да / не не 

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

18 препоръки: * 

силни страни на описания обект (ако има такива) 

слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 33 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при междинна станция на Драгалевския лифт Бай Кръстьо 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро задоволително 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

ниска 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не запуснато околно пространство и сгради 

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

КО с маси и пейки. Има стари метални перголи - неподдържани. 
Рушащи се сгради и неугледни околни прострасва.  

18 препоръки: Да се естетизира околното пространство. По - високо ниво на 
поддръжка. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 34 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков ДС лифт Лалето 1 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна жълт (от Симеоново) и зелен (от Бистрица) 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не * 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Събират се двата маршрута и продължават заедно до Алеко. 

18 препоръки: Тематични табла и маси с пейки 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 35 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков ГС лифт Драгалевци 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

От тук започва и стълбовата маркировка с червен цвят (към 
разклона в м. Капакливец) и маршрута (червен) към Алеко (през 

морените), което може да доведе до объркване в туристите. 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 36 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Алеко. Туристическа зона с атракциони, заведения за хранене и 
настаняване, КО, спорт и др. 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

3 цвят: червен/жълт/син/кафяв/ зелен          
тип: хориз. лятна / вертикална зимна червен (за Черни връх), жълт и зелен 

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

От паркинга (до ГС на лифт Симеоново-Алеко, гондола) до 
паметника на И. Башев, цялата туристическа локализация е в 
незадоволително общо състояние. Наличие на стари метални 

конструкции, неподдържани беседки и пр., създават усещане на 
запуснато и изоставено място. 

18 препоръки: 
Едно от най - посещаваните места в парка. Естетизиране на 
пространството и по-интензивна поддръжка.  Добавяне на 

тематични табла, паркова мебел и др. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 37 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Погледна площадка (на около 1,5 км след ПИЦ Витоша в посока 
Алеко). Нова 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Площадката е нова и достъпна за хора специални нужди. 
Подготвени са места на информационна обезпеченост (все още 

няма). 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 38 дата  20. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

ПИЦ Витоша. КО, паркинг и спортна площадка. Намира се 
извън границите на парка. 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 39 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:    
линеен/площен/точков 

Пресечна точка на маршрута от Княжево към Момина скала и 
асфалтовия път Бояна - Златните мостове 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост: 
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост: 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро 

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:        
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:    
опасно / безопасно пресичане на асфалтовия път 

11 Питейна вода:     
да / не не 

12 Място за палене на огън:      
да / не не 

13 Място за палатки:        
да / не не 

14 GSM - покритие:       
да / не да 

15 Нарушения (тип):     
да / не не 

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

18 препоръки: * 

силни страни на описания обект (ако има такива) 

слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 40 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО до Тихия кът срещу спирката на градския транспорт 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

добро 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  близоста до асфалтовия път 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО, спортна площадка, паметник, рампа за хора в неравностойно 
положение. 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 41 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Музей на мечката 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  близоста до асфалтовия път (завой-намалена видимост) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО (беседка и маси с пейки) при музея, който не фунционира и 
оклоното пространство е неподдържано.  

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 42 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Игликина поляна 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Популярно място за масови прояви - предимно за деца.  

18 препоръки: Да се добавят тематични табла за различни възрастови групи и 
др.  

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 43 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Дендраиум 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Популярно място за масови прояви - предимно за деца.  

18 препоръки: По-интензивна поддръжка на парковата мебел, поради високата 
посещаемост. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 44 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Копитото (панорамна площадка) 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  ровини от вода са подкопали някой от основите на парапета 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

18 препоръки: 
Да се оформи къта за отдих и ремонт на беседката. Да се 

стабилизира парапета. Да се отведат повърхностните води от 
пътеката. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 45 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО до х. Планинец 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

незадоволително 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): КО с маси, пейки беседки и шезлонги 

18 препоръки: 
Да се оформи къта за отдих и ремонт на беседката. Да се 

стабилизира парапета. Да се отведат повърхностните води от 
пътеката. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 46 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Екостационар Бели брези 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  безопасно 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Много посещавано място, предимно от групи деца и студенти. 
Има детска площадка, естрада, чешма и паркин. 

18 препоръки: Подходящо за масови прояви. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 47 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Златните мостове 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  ходенето по каменната река (морени) 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото е едно от най - посещаваните в парка. Има спирка на 
градския транспорт, паркинг, заведения за хранене и бази за 

нощувки, КО с маси, пейки и беседки, WC, чешма и др.  

18 препоръки: 

Премахване или използване на металните останки на 
кръстовището до паркинга. По-висока интензивност на 

поддържане на туристическите елементи поради високия 
туристопоток. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 

330



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

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

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

  

 
 

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

Снимков материал за обекта. 
 

331



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

 

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

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

  

 
 

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

 
 

№ ОБЕКТ № 48 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при з. Златните мостове  

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  не 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото се използва за пикници, краткотрайни почивки игри на 
открито и спорт. Заслон, КО с маси, пейки и беседки, огнища и 

др.  

18 препоръки: По-висока интензивност на поддържане на туристическите 
елементи поради високия туристопоток. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 49 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при р. Момина скала 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото се използва за пикници, краткотрайни почивки игри на 
открито и спорт. КО с маси, пейки и беседки, огнища, естрада, 

WC и др.  

18 препоръки: По-висока интензивност на поддържане на туристическите 
елементи поради високия туристопоток. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 50 дата  26. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Погледно място, КО с беседка преди х. Тинтява (до пътя) 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не * 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро * 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

* 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не огнище 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Панорамна гледка към София, беседка 

18 препоръки: Добавяне на информационно табло 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 51 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х. Панчо Томов 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

КО с маси и пейки, спортно игрище и съоръжения, огнище и 
чешма. На около 25 м от останките на х. Фонфон (изгоряла). 

18 препоръки: Много популярно и любимо място на туристите от десетилетия. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 52 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

КО с маси и пейки, беседки - преди спортен лагер Ветровала до 
шосето. 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не не 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

средна 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не не 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): КО с маси и пейки, беседки. 

18 препоръки: Да се добавят тематични табла 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 53 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

КО с маси и пейки, беседки при спортен лагер Ветровала до 
шосето. 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): КО с маси и пейки, беседки и чешма. 

18 препоръки: * 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 54 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков Офелиите (от паркинга до х. Малинка) 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Много популярно и посещавано място - целогодишно. Паркинг, 
кътове за краткотраен отдих с маси и пейки, беседки, естрада, 

огнище, чешми, спорни и детски съоръжения.  

18 препоръки: По-интензивна поддръжка на парковата мебел, поради високата 
посещаемост. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 55 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х. Еделвайс 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

17 Допълнителни коментари (туристи, 
хижари и др.): Паркинг, КО с маси и пейки, естрада, чешма, WC.  

18 препоръки: Естетизиране на околното пространство около хижата. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 56 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х-л Звездица 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Паркинг, КО с маси и пейки, беседки, огнище, естрада. 
Пространството около хижата не отговаря на естетическите 

виждания за връзка с природата. 

18 препоръки: Естетизиране на оклното пространство около хижата. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 57 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков 

Туристическа зона: х-л Боерица - х. Борова гора - х. Планинарска 
песен - х. Боерица. 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро * 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро задоволително 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

да се подобри 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не да 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не не 

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

Мястото е ниска посещаемост и запуснато, има много останали 
паркови елементи (стълбове, детски съоръжения и др.), които не 
се поддържат. Само х. Планинарска песен работи, предстои х-л 

Боерица да отвори.  

18 препоръки: 
Естетизиране на околното пространство и премахване на 

негодните и неподдържани елементи. Поставяне на тематични 
табла и маси с пейки. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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№ ОБЕКТ № 58 дата  27. 05. 2015г. 
име:  ИНФОРМАЦИЯ / ОЦЕНКА / КОМЕНТАР 

1 тип на описания обект:      
линеен/площен/точков КО при х. Кумата 

2 състояние на маркировката: 
липсва/лошо/задоволително/добро добро 

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

4 информационна обезпеченост:                            
да  /  не да 

5 състояние на информ. обезпеченост:                                                                 
лошо / задоволително / добро добро 

6 
информационна обезпеченост - 

съдържание, представяне: 
незадоволително / да се подобри / добро  

добро 

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

8 
Екологични проблеми - естественост на 

околната среда - степени:                              
ниска / средна / висока 

висока 

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

10 Обезопасеност:                                                   
опасно / безопасно  * 

11 Питейна вода:                                                               
да / не да 

12 Място за палене на огън:                                             
да / не не 

13 Място за палатки:                                                             
да / не не 

14 GSM - покритие:                                                               
да / не да 

15 Нарушения (тип):                                                        
да / не огнище 

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

КО с маси и пейки, паркинг, чешма. Пространството около 
хижата е твърде разхвърляно и създава неприятно усещане в 

туриста, като се губи и връзката с заобикалящата среда. 

18 препоръки: Естетизиране на околното пространство около хижата. 

   
  силни страни на описания обект (ако има такива) 

  слаби страни на описания обект(ако има такива) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ т. 1. 16. 7 
табл. 

Информация за категоризираните и описани маршрути на катерачните обекти в ПП „Витоша“. 

№ Име на маршрут Категория Дължина Вид 

Комините 

Долен комин – южно крило 

1 Нов тур 5- 40 м спортно, традиционно 

2 Бабината цепка 3 40 м спортно, традиционно 

 3 Камината 4+ 35 м спортно, традиционно 

4 Таваните -6 35 м спортно, традиционно 

5 Милк 7 6b+ 30 м спортно 

6 Триъгълника – вариант -8 6c+ 30 м спортно 

7 Триъгълника 6+/7- 6a+/6a+ 30 м спортно 

8 Железни пръсти 7- 6a+ 30 м спортно 

8а Железни пръсти – директен 8- 6c+ 30 м спортно 

9 Ръба - по цепката 4+ 4c 40 м спортно 

10 Ръба - през надвеса 7+ 6b+ 50 м спортно 

11 Ръба 4 4b 50 м спортно 

12 Разцепения таван 7 6b 50 м спортно 

13 Надвесът 6- 5c 50 м спортно 

14 Надвесите - по плочата 6+ 6a 50 м спортно 

15 Големия винкел 6 5c+ 50 м спортно 

16 Винкела – вариант 6+ 6a 85 м спортно 

17 Малкия винкел 5+ 5b 80 м спортно 

18 Цепката (Комбинирания) 5- 5a 60 м спортно 

19 Траверсът 5- 5a спортно 

Долен комин – северно крило 

1 Камината 3+ 40 м алпийско, традиционно 

2 Тясната Камина 5- 5a 50 м спортно 

 3 Тавана 7+ 60 м алпийско, традиционно 

4 Тревния кулоар 5+ 80 м алпийско, традиционно 

5 Варианта на Лишеите 5+ 90 м спортно, традиционно 

6 Лишеите 7- 6a+ 90 м спортно 

7 Ръбът 6- 5c 95 м спортно 

8 ПСС 5- 95 м спортно, традиционно 

9 Дамата/с четири варианта/ 4- 7- 90 м спортно, традиционно 

10 Винкела - 70 м алпийско, традиционно 

11 Долната дясна плоча 6- 80 м традиционно 
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№ Име на маршрут Категория Дължина Вид 

12 Тур-лунгур 4+/5- 70 м традиционно 

13 Стар тур 5+ 50 м традиционно 

14 Плочата 5+ 50 м традиционно 

Горен комин – източно крило 

1 Плочата 1 5 5a+ 50 м спортно 

2 Плочата 2 6- 5c 50 м спортно 

 3 Гри 6 5c+ 55 м спортно 

4 Бреза 6- 5c 55 м спортно 

5 Пътят на мишките 6- 5b 52 м спортно 

6 Хвойна 5+ 5b 75 м спортно 

7 Ръба 4 4b 42 м спортно 

8 Ръба 2 4+ 4c 42 м спортно 

9 Покрай Тавана 4 4b 45 м спортно 

10 Тавана 7- 4b 45 м спортно 

11 Рошавото 1 4 4b 45м спортно 

12 Рошавото 2 4 4b спортно 

13 Рошавото 4 4b 50 м спортно 

14 Камината 5- 5a 50 м спортно 

15 Кроми 5- 5a 55 м спортно 

16 Камбаните 5- 5a 30 м традиционно 

Горен комин – северно крило 

1 Ръбът 5 50 м традиционно 

 2 2 4+ 60 м традиционно 

3 3 4+ 100 м традиционно 

4 4 5- 100 м традиционно 

5 5 5- 100 м традиционно 

6 6 6-(6+) 100 м спортно, традиционно 

7 7 4- 100 м атрадиционно 

8 8 6- 100 м спортно, традиционно 

9 9 3- 70 м традиционно 

Боулдър зона Черни връх – Резньовете 
Боулдърите се намират на огромна площ разположена между 
станцията на ''Романски', подножието на Черни връх, РВД и 
горната част на масива Резньовете 

Сектор Виатур 

Масива се намира на 50 m преди горната станция на 
седалков лифт "Романски". Това са камъните от лявата 
страна на лифта в посока Черни връх, образуващи 
своеобразно връхче, преди лифта да се спусне към 
станцията. 

1 Аналин 6b 2.5 м боулдър 
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№ Име на маршрут Категория Дължина Вид 

2 Зоната на здрача проект 2.5 м боулдър 

 3 Щипни ме тук 6c+ 3 м боулдър 

4 Динозавър 6c 3 м боулдър 

5 Траверса на Мравките 6c+ 6 м боулдър 

6 Виатур 6c 4 м боулдър 

7 Гей клуб 6b 3.5 м боулдър 

8 Карабас Барабас 6b 3.5 м боулдър 

9 Теракот 6b 5.5 м боулдър 

10 Анализатор 6a 3 м боулдър 

сектор Годзила Скален венец правещ дъга на запад. Намира се на 100 m в 
северо-източна посока от "полянката " на Виатур 

1 Годзила 1        6b 3.5 м боулдър 

2 Годзила 2 6b 3.5 м боулдър 

 3 Годзила 3 6b+ 3.5 м боулдър 

4 Луда Крава 6a+ 3.5 м боулдър 

5 Разярен Бик 6a+ 3.5 м боулдър 

6 Боц 6b 4 м боулдър 

7 Тинтири Минтири 6c 3 м боулдър 

8 Мачу Пикчу 6b 2.5 м боулдър 

сектор Шамарите 
Самотен камък в центъра на голямата поляна намираща се 
между горна лифтова на "Романски" и горна лифтова на 
"Лалето“ 

1 Два шамара 6c 2.5 м боулдър 

2 Некав друг шамар 6c 2.5 м боулдър 

 3 Три шамара 6c 3 м боулдър 

4 Гонзо 6c 4.5 м боулдър 

5 Траверса на Шамарите проект 5 м боулдър 

Сектор РВД 
Голяма група разпръснато камъни в и около двора на РВД. 
Основните групи с пред входа на РВД и точно зад западната 
ограда на двора, който се пресича на дясно пред станцията 

1 В ляво до "Лесно за загрявка" 6c 3.5 м боулдър 

2 Funky Donkey 7a/+7b 4 м боулдър 

3 Аскабан проект 3 м боулдър 

4 Тифирич 6c+ 5 м боулдър 

5 Дежа ву 7а+ 5 м боулдър 

6 Лесно за загрявка 6b 4 м боулдър 

7 Долна земя 1 6c 3 м боулдър 

8 Долна земя 2 7a 3 м боулдър 

9 21 грама 6c 7 м боулдър 

10 Малчик Гей 6b 2 м боулдър 

11 Муерте Муерте 6c+ 5.5 м боулдър 
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№ Име на маршрут Категория Дължина Вид 

12 Ляво огледало 7a 3 м боулдър 

13 Средно огледало 7b 3 м боулдър 

14 Дясно огледало 7b 3 м боулдър 

15 Седящия Бик         6a+ 3 м боулдър 

16 Ти то то 6b 4.5 м боулдър 

17 Сахиб 7b 5 м боулдър 

18 Неволния ездач 6c 1.5 м боулдър 

19 Фазомер 6c+ 4 м боулдър 

20 Дълговратия щраус 7a 7 м боулдър 

21 Карибски пирати 6c 2.5 м боулдър 

22 Ogy One Kenoby 7a+ 4 м боулдър 

23 Bon bon girls  6c 2.5 м боулдър 

24 Двете кули  7a+ 3.5 м боулдър 

25 Овца Тодора  6c 3.5 м боулдър 

26 Максимилизация  7b+ 4.5 м боулдър 

27 В дясно от "Максимилизация" 6b 5 м боулдър 

28 Шапка на тояга  6c+ 5 м боулдър 

29 Къде са ми краката  6b 2 м боулдър 

Катерачен сектор Колче 94 
Компактна група камъни, разположени на склона точно 
срещу колче N94 от зимната маркировка към Черни връх 

1 Гаргамел       6b+ боулдър 

2 Age of Empires 7a 3.5 м боулдър 

 3 Властелина на Пръстите 7b 4 м боулдър 

4 Кълчи кълки 6a 4 м боулдър 

5 Статик Х 6a боулдър 

6 Робинзон Крузо 6c боулдър 

7 J Lo 6c боулдър 

Сектор Ламята Спаска Самотен стърчащ камък от дясно по средата на пътя от Горна 
лифтова на "Романски" и РВД 

1 Бангос     7a+ 5.5 м боулдър 

2 Ламята Спаска 7a+ 5.5 м боулдър 

Сектор Mano Chau Труден за намиране обект, разположен на скалния венец в 
югоизточна посока от Шамарите 

1 Ми Амор проект 4.5 м боулдър 

2 Мала Вида проект 4.5 м боулдър 

 3 ? 6b 3.5 м боулдър 

4 Тихуана 6a+ 3.5 м боулдър 

5 Бонго Бонго 6a 3.5 м боулдър 
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№ Име на маршрут  Категория  Дължина  Вид  

 

Боулдър зона Златните мостове 

Група камъни на върха на хълма. Има и доста високи скали. 
Тези с маршрутите се намират от западната страна на 
струпването (точно над кръчмата). Камъните се намират на 
върха на специфичен хълм. Той е разположен от лявата 
страна (по посока Черни връх) на голямата морена, която 
пътя пресича точно преди достигане на Златните Мостове. 
Тръгва се по пътечка срещу почивния дом и се минава 
покрай някаква база на МВР на 50 м в гората. От там се 
завива леко в дясно и след 200м се достигат камъните. 
Разположението им е точно по права линия зад гърба на 
дървената кръчма разположена до морените. 

1 Хербал Зоб       7b/7b+ 5 м  боулдър 

2 ЕкстраМъдура проект 4.5 м  боулдър 

 3 Безименен 6b 4.5 м  боулдър 

4 Безименен 7a+ 5 м  боулдър 

5 Back to the Future 7b 4.5 м боулдър 

6 Първа кръв 6c 3 м боулдър 
 
 
Използвани категории на трудност. 
 

UIAA Sport Grade French 

1  1  

2  2  

3-  3a  

3  3b 

3+  3c 

4-  4a  

4  4b 

4+  4c 

5-  5a  

5  5a+ 

5+  5b  

5+/6-  5b+ 

6-  5c  

6  5c+ 

6+  6a  
6+/7-  6a+  

UIAA Sport Grade French 

7-  

7  
6b  

6b+  
7+  

7+/8-  6c  
8-  6c+  
8  7a  

8+  7a+  
8+/9-  7b  

9-  7b+  
9  7c  

9+  7c+  
9+/10-  8a  
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Прогноза за населението 
I вариант (при хипотеза за конвергентност) -Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 

демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.  

Области Години 

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

София столица 1325235 1360412 1393033 1424471 1455437 1487325 1518225 1546211 1569639 1587158 1599100 1607704 

София 235902 224006 212350 200948 189826 179036 168616 158497 148671 139137 130063 121690 

Перник 125642 117809 110026 102550 95446 88674 82176 75930 69956 64256 58849 53836 

II вариант (относително ускоряване) - При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни  социално-икономически 
процеси в страната. 

Области Години 

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

София столица 1326418 1364822 1401284 1436157 1470053 1504218 1536772 1565851 1589636 1605867 1613694 1614514 

София 236310 225541 215404 205753 196462 187458 178701 170125 161744 153448 145323 137597 

Перник 125894 118718 111835 105344 99267 93470 87848 82335 77003 71833 66830 62013 

III вариант (относително забавяне) - При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни   социално-икономически 
процеси в страната. 

Области Години 

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

София столица 1324673 1358258 1388925 1418515 1447764 1478158 1507669 1534256 1556483 1573591 1586546 1597905 

София 235707 223273 210858 198577 186542 174859 163600 152678 142117 131953 122415 113739 

Перник 125529 117353 109151 101169 93561 86288 79343 72701 66397 60429 54833 49745 

1   I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-
икономическото развитие на страните членки. 
2   II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни  социално-икономически процеси в страната. 

3   III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни   социално-икономически процеси в страната. 
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1.16.8.Промишленост 

1.16.8.1. Дейности по производство на енергия 

ВЕЦ „Студена” - Инсталирана мощност 800 kW, с водовземане  от язовир 
„Студена”. Водите на язовира се ползват още за водоснабдяване на Перник и още селища 
в зоната. 

ВЕЦ „Симеоново” - Инсталирана мощност 6280 kW с разрешен режим на 
водовземане от водите които остават във водопровод „Рила-София ”след подаване на вода 
за питейно-битово водоснабдяване на населените места през които преминава 
водопровода и от апаратна камера за водоснабдяване на високо разположената зона на 
Столицата и Банкя. Преработените води постъпват във водоснабдителната система на 
София.  

ВЕЦ „Бояна” с мощност 1380 kW. Разрешеният режим на водовземане е 24 часа в 
денонощието, подчинен режим на питейно-битово водоснабдяване на София Използват се 
водите на река Боянска -водохващане  на к. 1730м. постъпват във водоснабдителната 
система на София или в. Боянска.  

1.16.8.2Дейности по пренос и снабдяване с вода - В изпълнение на реформите в сектор 
„Водоснабдяване и канализация”  и съгласно №РД-02-14-2233/21.09.2009 г .на МРРБ  са 
определени  ВиК оператори на обособени територии както следва:  

„Софийска вода” АД град София, с обособена територия град София. 
Акционерно дружество със смесено участие – частно и общинско. 

„В и К ” ЕООД  с обособена територия  Софийска област,  със 100% държавно 
участие. 

"В и К ” ООД гр. Перник с обособена територия област Перник, смесено участие-
държавно  и общинско.  

1.16.8.3.Радиорелейни и телекомуникационни дейности и услуги-На територията на 
Парка, в м. „Копитото“, „Черни връх“ и други места. са изградени обекти и мрежи и 
точкови обекти, собственост на мобилните оператори, предоставящи радиорелейни и 
телекомуникационни услуги. 
. 
 1.16.8.4. Други основни за територията на ПП „Витоша“ стопански дейности 
преминаващи и в прилежащите на парка такива са свързаните   с  дърводобив, добиване на 
сено, пчелен мед и билки. Наблюдават се начални тенденции за възстановяване на 
животновъдството и производството на картофи. Тези дейности в бъдеще могат да 
послужат като  база за развитие на обекти с преработвателната насоченост.  

1.16.8.5. Други основни за територията  на ПП “Витоша“ стопански дейности, 
преминаващи  и в прилежащите на парка такива са свързаните с дърводобив, добиване на 
сено, пчелен мед и билки. Наблюдават се начални тенденции за възстановяване на 
животновъдството и производството на картофи. Тези дейности в бъдеще могат да 
послужат като база за развитие на обекти с преработвателна насоченост. 

1.16.8.6. Въздействие на минното дело в района 
Около селищата  на западния склон на планината – Владая, Мърчаево, Рударци, 

Кладница, частично по североизточния склон - с. Бистрица, са възникнали и 
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експлоатирани още през 20-те години на миналия Век кариери на нерудни полезни 
изкопаеми- основно облицовъчни и строителни материали.  Каменни кариери –
„Железница“ и „Бъзговец“, „Липата“, , „Антени“, „Плочите“, „Селимица“, „І май“, 
„Пролетарий“, „Република“, „Вуча падина“, „Шипето“ от Предприятие за добив на 
скално-облицовъчни материали – Владая. Резултат от каменодобива е формирана 
нарушена среда, поради което след 1981 г. дейността на кариерите е прекратена и 
забранена.  

Традицията в каменоделството е намерила продължение в появата на фирми в 
района, предимно село Владая, с предмет на дейност обработка и търговия със скално-
облицовъчни материали. 

В Приложение към ПУ е представена  „Карта на местоположението на 
териториите, свързани с минали дейности по рудодобив и управление на 
минералните ресурси“ в М 1: 25 000. 

1.16.9. Информираност на обществеността за Природния парк и отношението към 
него 

1.16.9.1. Ниво на информираност от Социологическо проучване и Мониторинг на 
туристическия поток (информация от ДПП „Витоша“) 

Интервюираните в социологическото проучване представители на обществеността 
не показват висока информираност и не са напълно наясно с това какъв е статутът на парк 
„Витоша” – природен, национален или народен, кой го управлява или къде се намира 
офисът на дирекцията.  

• Близо 44% от интервюираните знаят статута на парк „Витоша”.
• Около 35%  - погрешно считат, че паркът е национален.
• 36,4% от всички респонденти смятат, че паркът се управлява самостоятелно;

за 33,7% - общината е управляващия орган.
• Всеки пети не знае кой управлява парка.
• 60% от лицата посочват, че седалището на управлението на парка е в София.

Също така 66% от всички изследвани лица заявяват, че по-скоро лесно намират 
информация за парка. С най-висока степен на познания за парка са жителите на община 
Перник, следвани от тези на Радомир. Софиянци заемат третата позиция. 

Според интервюираните управлението на парка се състои най-вече в контрола 
(42,4%), изграждането и поддържане на инфраструктурата и съоръженията, обслужващи 
туризма, отдиха и спорта (32,4%) и опазването и възстановяване на биологичното 
разнообразие и защита на околната среда като цяло (26%). 

Профил на посетителите 
Витоша е привлекателна за туристи във всички сезони и предлага разнообразни 

условия, съответстващи на желанията и интересите на различни групи от населението на 
прилежащите селища и гостите. Според мониторинга на туристопотока съществува само 
частично припокриване на контингентите от посетители на „летни” и „зимни”. Наред с 
целогодишните туристи, присъстващи и през двата сезона, има и две големи групи, които 
имат ясно сезонни (летни, респ. зимни) предпочитания. Продължителността на престоя се 
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влияе от сезона – има ясно изразено удължаване на престоя в топлия сезон. В голямото 
мнозинство преобладават еднодневните посещения, независимо от сезона. 

Според резултатите от Социологическо проучване на общественото мнение, малко 
над 1/4 от интервюираните (26,7%) посещават ПП “Витоша” един път всеки месец или по-
често. Основната  цел на посещение в парка е пешеходен поход (65,9%) или пикник 
(54,1% ).  Възрастовите групи 16-29 г. и 50-59 г. са по-активни в посещение на парка – 
съответно 11,0% и 10,6% от всички лица в тези групи посещават парка няколко пъти в 
месеца. Преобладават споделените посещения - 90% от интервюираните посещават 
Витоша със семейство или с приятели. 82% от всички интервюирани предпочитат да 
посещават парка през лятото, докато зимата се предпочита от 37,6%.  
 
Динамика на броя на нощувките за последните 3 години 

По данни от проведения мониторинг на туристопотока динамиката в броя на 
нощувките в обектите за подслон на територията на парка за последните 4 години е 
следната: 
 
Таблица №1.16.9.1.-1: Общ брой нощувки по години 

Година Общ брой 
нощувки 

2013 2342 
2012 3262 
2011 3199 
2010 2733 

Източник: Мониторинг на туристопотока, Приложение 4.6.1. 
 
1.16.9.2. Дейност на ДПП „Витоша“ за връзки с обществеността и работа с други 
организации 
 

Функцията и отговорността на дирекцията на ПП „Витоша” да управлява,  
съхранява, развива и  възпитава е мащабна и изисква своето разясняване  и представяне 
пред обществеността, както на местно така и на национално ниво.  Близостта на Парка до 
бързо разрастващата се столица и други градове в прилежащата му територия са 
предпоставка за засилен туристопоток и опити за развитие на на различни видове 
спортове на открито от една страна и от друга засилен интерес за това как се стопанисва и 
опазва тази територия. За това и информационната политика е една от основните дейности 
на дирекцията. И за да е ефективна и пълноценна, тя трябва да се основава на:  първо – 
категорично познаване на мисията на дирекцията и функцията на парка от  страна на 
самите служителите в парка, работата с тях показа, че това са експерти с голяма 
отговорност и висок професионализъм  и второ добро сътрудничество и връзки с други 
държавни и обществени организации. 

 
Целите на комуникационната програма са следните: 

• Насърчаване на информираността на обществото за значението и функцията на 
Природен парк „Витоша”; 

• Информираност на обществеността за разясняване и популяризиране дейността на 
дирекцията на ПП „Витоша”; 

• Предоставяне на възможности за запознаване с екологичното богатство и 
разнообразие на Парка; 
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• Използване на даденостите  за увеличаване на туристопотока в допустимите за това 
места в парковата територия; 

• Организирането и провеждането на образователни дейности и програми; 
• Работа и сътрудничество със средства за масова комуникация. 

За реализиране на целите  на комуникационната политика от съществено значение 
са посланията, които са отправени към обществеността и каналите, които се ползват за 
тяхното  широко и ефективно разпространение.  

 
⇒ Целеви  групи, които са обхванати от информационната политика на ПП 

„Витоша”: 
На първо място това е местната общност във всичките й проявления – граждани, 

местна власт, местни обществетни организации, държавни институции и организации. 
Всякакви предприети действия от страна на дирекцията на парка трябва да бъдат приети и 
подкрепени от местната общност. В своите инициативи Дирекцията на парка разчита на 
тези контакти и партньорства, за целта на което е създаден Обществен Консултативният 
съвет към него.  Насърчаване на местното население в прилежащите територии на парка 
да участва в инициативи и събития, организирани от дирекцията на парка, също би 
спомогнало за осигуряване подкрепата на местното общество в осъществяване мисията и 
функцията  на парка, съответно и неговата дирекция. Друга основна целева група на 
информационната политика на дирекцията на парка са всички любители на природата, 
туризма и спорта на открито на местно, национално и международно ниво. Посланията за 
богатството на парка, възможностите, местата и маршрутите за туризъм на цялата му 
територия трябва да бъдат целенасочени и интригуващи. 

Децата и подрастващите са другата изключително важна целева група при 
комуникационната дейност на дирекцията на парка. Насърчаването и привличането им в 
образователни програми, дейности и събития създава една сериозна основа за екологично 
възпитание , отговорно отношение и грижа към природата. Не на последно място е 
групата на всички изследователи, научни работници, студенти и други, които се 
интересуват и следят процесите, измененията и развитието в природата. 

 
1.16.9.3. Работа на Дирекцията на ПП „Витоша” по образователни проекти, 
програми за информираността и екологичното възпитание на различни възрастови 
групи 
 
⇒ Основните канали, чрез които се достига до различните целеви групи на 

образователната и информационната политика на ДПП „Витоша“: 
o Посетителските центрове, музеите, детският екостационар,посланията и темите 

на информационните материали,  организираните образователни инициативи и събития и 
работата с медиите. С дейностите в изпълнение на План‘1 е направено  много за 
поддържане на информирана обществена среда, както за дейността на  дирекцията на 
парка, така и за екологичното образование и природозащитна дейност. Работата с деца  
включва широки и разнообразни дейности. Множество са публикациите, електронните 
съобщения и отразявания за дейността и инициативите на парка през годините, те са 
изброени в отчетите на дирекцията, и са показатели първо, че обществеността наистина се 
интересува и вълнува от проблемите и съдбата на парка, софиянци и не само те истински 
обичат своята планина и второ, паркът прави много за да приобщава и провокира интереса 
на обществеността към него. ДПП е разработила много и разнообразни материали  за 
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богатството и възможностите, които предоставя Природен парк „Витоша” и развила 
мащабната доброволческа дейност, в най-различни направления.  

o Сайтът на ПП „Витоша” (http://park-vitosha.org/) е едно от основните средства 
за информиране на обществеността. Актуализиран е през 2014 г. Съдържа  цялостна 
информация за дейността на парковата дирекция, актуални новини  и календар за всичко, 
което се случва на територията на парка, за  неговото богатството  и възможностите, които 
предоставя на неговите посетители. Всеки, който иска  да научи подробности за парка и за 
начина, по който той се управлява може да се информира с актуални данни. 

o Изграждането на информационния център Детски екостационар „Бели брези” е 
изключително добро постижение в дейността на ДПП „Витоша” и играе голяма роля за 
екологичното възпитание на подрастващите. Изграден през 2012 г. Сградата е построена 
от естествени материали - глина, камък и дърво. Зидарията е от непечени глинени тухли, 
покрити с двупластова мазилка от глина, пясък и ситно нарязана слама. Градежът е по 
стара строителна технология с обли дялани греди, а подовото отопление - по системата 
“Хипокауст”, използвана още в Древния Рим. Сградата получава специалната награда в 
категорията „Сгради с елементи на зелена архитектура“ в Националния конкурс „Сграда 
на годината“. Детският екостационар поради местоположението си и доброто оборудване 
се е превърнал наистина в място както за екологично обучение, така и за приятно място на 
отдих и занимания на открито. Посещенията в повечето случаи са организирани от 
училищата в София, но през почивните дни се посещава от много семейства. За периода, в 
който функционира /май-октомври/ се посещава средно от около 3000 посетителя. 

o В непосредствена близост до Детски екостационар са разположени и трите музея – 
на мечката /2004г./, на совите /2004г./ и на водното конче /2008г./  Музеите запознават с 
характерните особености на тези видове животни. 

o Информационен център е изграден и се стопанисва от РИОСВ – София. Захранва 
се с материали от Дирекцията на ПП и се ползва за нейните нужди. Това  е първият от 
веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България. 
Създаден е през 1999 г. по повод 65-тата годишнина от обявяването на парка. Намира се 
на около 1 км от кв. Драгалевци  по пътя към Алеко, в близост до Драгалевския манастир. 
Поради близостта до София и удобното му местоположение, той е изключително 
посещаван и от малки и големи, особено през летните месеци. Справката за период от 
първете две седмици на м. юни, 2015 г показва, че  броят на посетителите е бил 450, което 
предполага, че през летните месеци месечната бройка на посетителите достига 1000.  

o Информационните центрове, както и музеите имат за основна цел 
популяризирането дейността на Дирекцията на парка, популяризиране  богатото 
биологично разнообразие на ПП „Витоша“ чрез  информационни материали, подреждане 
на изложби, организиране на образователни мероприятия, семинари, обучения, работни 
срещи, дискусии и др. Освен като образователни центрове, информационните центрове се 
превръщат в притегателно място за други занимания и отдих. 
 
⇒ Издаване на образователни, информационни и рекламни материали.  

•  Материали с информация за ПП „Витоша”, за неговото богатство и разнообразие – 
туристичеси карти, информационни дипляни за парка на българки и английски език; 

•   Списанието „Природен парк Витоша” на два езика, брошури и книги с богат 
снимков и инфомационен матери  и др.; 

•  Материали, свързани с дейностите на ПП „Витоша” – наръчници, информационни 
табла, листовки, инструкции; 
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•   Образователни материали за деца и ученици – плакати, табла, книжки за 
екосистемите в ПП „Витоша”, образователни информационни  плакати и брошури за  
животни и растения;  

• Издаване на  научно-популярни книги някои от последните са: Природното 
богатство на Природен парк „Витоша”, Дневните пеперуди в Природен парк „Витоша” в 
два тома, Паметниците на Природен парк „Витоша”, Селищата около Природен парк 
„Витоша”, Земноводните и влечугите в Природен парк „Витоша“, Лечебните растения в 
ПП „Витоша” и др.  

• Издадени брощури на български или на български и на английски език - 
популяризиране на алтернативните спортове – Спортни възможности в ПП „Витоша”, 
дипляна първа помощ, за пещерите и пещерната фауна, за европейския лалугер, пет вида 
дипляни за музеите на мечката, совата и водното конче и мн.други. Плакатите и стикерите 
са над десет, в това число плакат за кафява мечка, за фауната, за флората, за туризма, за 
защитени видове на Витоша и др. Информационни материали  се разпостраняват в 
информационните центрове, в училищата, по време на събития и образователни прояви. 
 
⇒ Образователни инициативи и партньорства 

o Организирането  на  образователни инициативи и други събития е другият 
приоритет в дейността на парка, за да се приобщят подрастващите и обществеността към 
темите, касаещи устойчивото опазване на околната среда като цяло и към грижа и любов 
към Природен парк „Витоша“. Близостта на София и другите населени места в 
прилежащите територии на парка правят училищата изключителен партньор в тези 
дейности. Организират се уроци, беседи, походи, конкурси. В  сайта на парка се 
публикуват информация за всички тях. Проведени са обучения на ученици от селата 
Бистрица и Железница на тема „ Горски инспектор за един ден”. По забавен начин децата 
се запознават с важната роля на лесовъдите и горските инспектори за опазване на горските 
екосистеми и противодействието на опитите за нарушения в горите. Ценното при тези 
обучения е, че се дава възможност за активно участие на самите подрастващи, което е най-
убедетелният начин за приобщаване към темите за околната среда и нейното опазване. 
Традиционно се отбелязват природните празници – Еньовден, дните и седмиците на 
зямята, парковете, деня на детето и др. Отбелязването през 2014 г. на 80 годишнината от 
създаването на парка преминава с множество мероприятия, конкурси и чествания. 

Дирекцията на парка разчита на контакти, съвместна работа и партньорство с 
общините, училищата, бизнеса, държавните учреждения и институции. Доброволческите 
инициативи и труд заемат изключително място в дейността на парка, което е красноречив 
пример за умението на администрацията на парка да приобщава обществеността към 
грижа и интерес към парка. Активността на доброволческите дейности са главно през 
топлите месеци и бройката им достига средно по двайсет на месец, като участниците в тях 
са средно четирийсет човека. Някои от последните са – доброволческа акция на трийсет 
стажанта от Мтел на Тихия кът за почистване на площадката за хора в неравностойно 
положение и лакиране на пейки и др., станали традиционни доброволческите акции на 
HMSU, 2015 г. в м. Златните мостове, с  участието на над 40 човека, доброволческа акция 
с децата от дома за сираци „Петко Славейков” в София, изграждане скари в местността 
Конярника, подобряване на парковата структура, освежаване и почистване около х. 
Кумата, Драгалевския манастир, Игликина поляна, в района на с. Кладница и много др 

Интересът на многобройното население в прилежащите територии към парка и 
желанието да го ползват за отдих и развлечение изискват непрекъсната внимание и грижа.  
За това и е наложително създаването на нови информационни центрове, които да 
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привлекат туристопотока в парка  от други отправни точки от прилежащата територия, 
което зависи от добрата инфраструктура за посещение в парка и обособяването на 
привлекателни маршрути и места за практикуване на различни видове спорт на открито. 

 
Насоките за комуникационната политика на ПП „Витоша” за следващия  период 

на управление следва да включва следните теми и послания. Те са основани на 
характеристиките и оценките – резултат от проучванията, извършени от експертите и 
съгласувани със заинтересованите страни, участващи в  разработването на План‘2 . 
Посланията имат за цел  да информират, влияят и включат обществеността в подкрепа на 
дейността на  ДПП „Витоша“: 
 Ясно и точно дефиниране  на значението на Природен парк „Витоша”  за хората, които 

го посещават и живеят в прилежащите му територии; 
 Природен парк „Витоша” е част от живота на голяма общност съсретоточена около 

неговата територия и в същото време част от екосистема, която трябва да бъде позната 
и съхранена.  Тази тема ще представи и опише основните биофизични характеристики 
на парка, появилите се нови представители от флората и фауната на територията на 
парка и какво характеризира тяхната поява; 

 Темата за водното богатство в ПП „Витоша” и защо е необходимо да бъде 
наблюдавано и съхранявано; 

 Гората, нейната история, разнообразие и цялост. Защо е важно да я има и се развива; 
 Темата за мъховете и лишеите, тяхното разнообразие и полза за природата, как да ги 

разпознаваме и пазим. 
 Историческото и културно развитие и разнообразие на територията на парка и как това 

допринася за социалното и културно развитие на района и с какво ПП „Витоша”  
допринася и дава нови възможности  за района; 

 Придобиване на екологично съзнание. Защо съхраняването и цялостта на природата и 
околната среда изобщо и в частност на ПП „Витоша” е от особено важно значение и 
как хората могат да станат  по-добри нейни стопани.  

 
Тези теми  и послания следва да бъдат в основата  на информационните материали 

създавани и разпостранявани от ДПП „Витоша”, както и в организирането на 
образователни инициативи и събития и работата с медиите. За да  се оцени, анализира и 
актуализира ефектът от комуникационната политика на ДПП „Витоша”, е необходим 
мониторинг -  социологическо проучване през четиригодишен период. 
  
1.16.9.4. Дейност на Дирекцията на ПП „Витоша“ в областта на научните 
изследвания в ПП. 

 
Всички проведени научни изследвания от ДПП и други научни институции, 

академични общности, обект, период на изследване, обхват, университетите и 
техните дипломанти и научни колективи, както и темите на изследванията са описани 
и представени в т.1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ. 

 Към ПРИЛОЖЕНИЕ №1:Таблици и списъци е включено Приложение №1.6.1. в 
Таблица „Анализ  на изпълнението от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на 
планираните програми, планове и проекти с План‘1, във връзка с т.1.24. от План‘2 - 
„Оценка на постигането на целите и изпълнението на режимите и задачите, разписани в 
части 2, 3, и 4 на План‘1“.  
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Основни научни изследвания за територията на ПП „Витоша“ са: 
⇒ Проект „Картиране на природни местообитания и свързаните с тях синтаксони в 

Боснешкия карстов район на територията на ПП „Витоша“, Сълза Тодорова, СУ  
„Св.Климент Охридски“, Биологичен факултет, 2008 г.  

⇒ Проект „Проучвания върху състоянието на планинския явор(Acer heldreichii Orph. 
ex Boiss) на територията на Природен парк „Витоша“,  гл.ас. Евгени Цавков, ЛТУ, 2011 г. 

⇒ Проект „Устойчиво управление на торфищата във връзка с опазване на 
биоразнообразието, въглеродния баланс и промените в климата - Дейност: „Определяне на 
видовия състав на растенията (вкл. мъховете) в представителна извадка от торфищните 
комплекси в ПП „Витоша“,  доц. д-р Райна Начева, ИБЕИ;  доц. д-р инж. Мариус 
Димитров, ЛТУ, 2013 г.; 

⇒ Дейност 1.7. „Разработване на Система от постоянни пробни площи за 
представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното 
въздействие върху тях –  Изготвяне на методика за избор на пробни площи“ от  Проект: 
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“ - ОП „Околна 
среда 2007-2013 г.“,  финансиран с договор № DIR-5113326-C-010 от 30.07.2012г., Теньо 
Мешинев, 2013-2014 г.; 

⇒ Дейност 10 „Изготвяне на воден баланс на територията на ПП „Витоша“, към 
Проект: „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на ПП „Витоша“- 
Фаза II“, ОП „Околна среда 2007-2013 г.“,  НИMХ – БАН, 2014 г.. 
 
1.17 НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 
 
1.17.1. Трудова заетост и демографски тенденции в общностите в прилежащите 
територии 
 
1.17.1.1.  Безработица по данни на Общински планове за развитие за програмен 
период 2014-2020 г. 
 

Столична община: През 2011 г. средно годишният брой на регистрираните 
безработни достига 22 454 чов. (5,9%) (от тях 3 262 ч. на възраст до 29 год. 

Община Перник: Безработицата в община Перник е 10,8% през 2012 ,  което е под 
средната за страната от 11,2%. Една от причините е близостта до гр. София. Независимо 
от това обаче, броят на безработните в общината се увеличава.  

Община Самоков: Равнището на безработица в община Самоков е 18,8 % за 2011 г., 
29 % от безработните са на възраст до 29 години, а 50 % или 1 464 д. са продължително 
безработни лица с регистрация над 1 година. Към 31.12.2013 г. безработните лица с 
начално или по-ниско образование са 1133 души. 

Община Радомир: По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник, равнището 
на безработица в община Радомир е устойчиво по-високо от равнището в областта за 
периода 2008 -2012г. Общият брой безработни лица в община Радомир е 1 130 към 
31.12.2012 г., докато  към 2011 г. той е бил 1 101.  

 
 Доходи  

Столична община: Средната заплата на населението от Столична община нараства 
през последните години, като  надвишава средната заплата за страната: 2007 г. – 5 141 лв.; 
2008 г. – 9 054 лв. ; 2010 г. – 10 547 лв. ; 2011 г. – 11 249 лв. 
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Община Перник: Средногодишната  заплата на населението  в общината нараства 
през последните години -  през 2009 е 5 729 и през 2011  достига 6 189 лв  по данни на 
НСИ. Средномесечната пенсия е 321 лв през 2012. 

Община Самоков: Средният общ доход за 2012 г. е 6 194 лева, като в частния 
сектор той е 5 764 лв., а в обществения сектор е 7 430 лв. Динамиката за периода от 2008 
до 2012 г. е към увеличение с 27,14 %. За 2012 г. отраслите с най-голямо възнаграждение 
са: търговия,образование, култура, спорт и развлечение.  

Община Радомир: Средната работна заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение  е  по-ниска от средната за страната -  е 6123  лв. (2012) 

 
1.17.2. Туризъм в прилежащите територии  
 
 Капацитет на легловата база на средствата за подслон (СП) и на местата за 
настаняване (МН)  
Столична  община 
По данни на  ОП „Туристическо обслужване” С.2012 г. 
 
Таблица №1.17.2.-1: Леглова база на средствата за подслон и на местата за 
настаняване в прилежащите територии на ПП „Витоша“  

 
 

През последните четири години привлекателни за инвестиране в туристическия 
Бизнес са основно хотели от по-висока категория - 4 и 5 звезди в  централните части 

на столичния град и някои от входно-изходните транспортно-комуникационни трасета 
(„Цариградско шосе”, бул. „Цар Борис ІІІ”, бул. „Брюксел” – в района на летище София” и 
др.). Прави впечатление все още слабо изразеният инвестиционен интерес към  нова 
леглова база в Природен парк „Витоша” (в съответствие с Плана за управление на парка). 
Преодоляването на този недостатък е обект на внимание в предложения от група 
съветници от Столичния общински съвет „Доклад за състоянието и изготвяне на стратегия 
за развитието на туризма в ПП „Витоша”. В този документ, целящ  комплексното 
използване на потенциалите и ресурсите на ПП „Витоша”,  се предлагат  мероприятия и 
дейности, свързани с развитие на: туристическите дейности на територията на планината;  
съществуващите спортно-атракционни дейности на територията на парка. 

Община Перник 
На територията на общината функционират 2 тризвезддни хотела и 3  

категоризирани къщи за гости.  
Община Самоков  
 Общата леглова база през 2013 г. в общината е 8050 легла, като се е увеличила 

спрямо 2010 г. с 250 легла. Обектите за подслон  са общо 54,  от които: 1 хотел с 4 звезди, 
10 са с 3 звезди, 31 обекта  с две звезди и 12 обекта с една звезда 

Община Радомир  
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Местата за настаняване на туристи са ограничени - два хотела, две туристически 
хижи, три къщи за гости. Общият брой легла е 201, разпределени в 79 стаи. Обектите за 
настаняване са с категория 1 - 2 звезди или два еделвайса. Реализираните нощувки за 2012 
г са 2993 броя.  
 
 Места за хранене  

Столична община:  
По данни на ОП “Туристическо обслужване” към 2011 г. мрежата от този тип 

обслужващи обекти включва:  ресторанти – 921 бр. с общ капацитет 100215 места на 
открито и закрито; заведения за бързо обслужване – 1434 бр.  с общ капацитет – 15258 
места; питейни заведения – 1204 бр.с общ капацитет – 57353 места; кафе - сладкарници – 
1245 бр. с общ капацитет – 56647 места;  барове – 322 бр. с общ капацитет – 26059 места. 
Инвестиционните действия следва да отчитат нуждите от изграждане на инфраструктура 
за туристически атракции, която в момента е твърде недостатъчна в Столична община и 
по-конкретно в гр. София 

Община Перник: 
Зведения за хранене са 528, като от тях 315 кафе аперитива, 31 ресторанта, 13 

механи, 40 кафе-сладкарници, 8 пицарии, 27 бързи закуски и др. както и развлекателни 
заведения “ 

Община Самоков: 
По данни на Туристически информационен център  към 2011 г. мрежата от този 
тип обслужващи обекти включва: 21 заведения за  бързо обслужване; 10 кафе 

сладкарници и 11 ресторанта.  
Община Радомир:  
Заведения за хранене:  2 ресторанта, 5 заведения за бързо хранене, 11 кафе-

сладкарници. 
 
1.17.3. Горско стопанство 
 

Общата площ на идентифицираните за прилежащи на ПП Витоша горски 
територии, възлиза на кръгло 4071 ха, която в горскостопанско отношение се управлява от 
стопанства, както следва:  
 
Таблица №1.17.3.-1: Прилежащи горски територии на ПП Витоша разпределени по 
стопанства 

№  Горско/ловно стопанство 
Залесена 

площ 
Незалесена 

площ Обща площ 

на прилежащите територии в хектари 
1 ТП ДГС Радомир 1554.9 468.4 2023.3 
2 ТП ДГС София 1101.0 61.0 1162.0 
3 ТП ДГС Самоков 792.8 39.3 832.1 
4 ТП ДЛС Витошко 39.2 14.5 53.7 
Обща площ на прилежащите територии 3487.9 583.2 4071.1 

 
По произход насажденията тук се разпределят, както следва: от естествен 

произход - 46,6 % (1896,5 ха), с изкуствен произход – 39,1% (1591,4 ха) от цялата площ на 
горските територии в прилежащите на парка територии.   
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Като нетипични за региона видове (чуждоземни или неместни) са установени 13 
вида :  

- от иглолистните: дугласка /зелена дугласка/ на площ от 361.9 ха култури (най-висок 
процент участие – 79,2%) от всички класове на възраст, основно от V-ти  (61-80 г), както 
и  

- широколистни – от изкуствена и издънкова акация (9.0 %),  червен дъб (2.9%) и 
евроамерикански клонове топола (Бах, И-214, Рег)  - общо върху 19.2 ха (4.2%)  на възраст  
между 1 и 60 години.  

От изброените видове, единствено акацията се приема за  натурализиран вид, с добро 
укрепяващо – противоерозионно значение.  
 

В прилежащите територии преобладават младите и средновъзрастни насаждения – 
79.1 % са насажденията и културите на възраст от 1 до 60 години.  
 
Функции на горите в прилежащи на Парка територии   

Съгласно актуалната инвентаризация на горите в цитираните ДГС/ДЛС от 
прилежащите на парка територии, горските територии са категоризирани според 
действащия към момента на извършването й Закон за горите. Преобладават горите със 
защитни и специални функции  (70,4%), пред тези със стопанско предназначение 
(останалите).   От горите със защитни функции най-много са тези „за защита на почвите“ 
и по-конкретно „Технически проект за борба с ерозията“ (31,0%), във „вододайни зони“ 
(325,5 ха), които са в т.ч. на други категории.  От горите със специални функции основна 
група са рекреационните гори, определени като „Зелена зона“ (22,3%). 
 
Горскостопански дейности планирани с актуалните горскостопански планове 

С актуалните горско-стопански планове на ДГС в прилежащата на парка 
територии, са планирани всички съобразени със съответния статут (функционална група) 
дейности – сечи и залесявания, които са представени тук по-долу: 
 
Сечи 

В прилежащите на  ПП територии са планирани и съответно реализирани 
възобновителни, отгледни  и санитарни сечи. (По вид на сечта и години предвидените 
количества подробно се разглеждат в Сборник “Характеристика на горските 
територии и горска инвентаризация“.) 

Ако се направи съпоставка на реализираните в периода 2005-2014 г сечи от 
ДГС/ДЛС, спрямо тези предвиждания по ГСПл, се вижда, че навсякъде изпълнението 
отстъпва значително на предвижданията. Общото изпълнение възлиза на 29,5%. При 
възобновителните сечи изпълнението е по-ниско с 11260 куб.м (изпълнение на 20,2%), 
при отгледните сечи е в по-малко с 31140 куб.м (изпълнение – 27,6%), а при 
санитарните сечи сравнението не може да е меродавно, защото в годините различни 
обстоятелства са налагали извеждането им и в подотдели, където не е имало повреди при 
инвентаризацията.    
 
Залесявания 

Предвидените в прилежащите на ПП Витоша територии залесявания са съвсем 
ограничени – върху 11.7 ха редуцирана площ, в т.ч. : 
По вид: попълване на редини  - 1,1 ха,  

   след гола сеч – 8,8 ха,  
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   при рек-я /възстановяване на гори – 1.8 ха.  
Залесяването е предвидено да е ръчно – 8.9 ха и механизирано – 2.8 ха. По 

дървесен вид изпълненото залесяване е основно от черен бор 7.8 ха (94.0% от 
предвиденото с ГСПл) и останалото с бял бор и акация. 

От данните за планираните и извършени залесявания, се вижда че е имало 
тенденция за планиране за залесяване с чуждоземни и натурализирани видове. При 
изпълнението не са допускани залесявания от нетипични, вкл. чуждоземни видове. 
 
1.17.4. Селско стопанство   
 

Селското стопанство не е приоритетен отрасъл в прилежащите на парка 4 общини 
(София-град, Перник, Радомир и Самоков), което обуславя и още по-малкото значение, 
което то има за парка. Той не е основен поминък и източник на доходи за населението 
дори за по-малките общини – Радомир и Самоков. В община Радомир най-малък е делът 
на заетите в сектора селско стопанство. Местните жители по-скоро практикуват земеделие 
или отглеждат малък брой домашни животни в дворовете и градините си, главно за 
собствени нужди. Животновъдството е развито главно в частния сектор – също предимно 
за собствени нужди. Най-голям е броят на отглежданите животни в с. Ярлово.  

На територията на парка има благоприятни условия за развитие на 
екологосъобразно земеделие и устойчива паша (високопланински пасища). Досега тези 
дадености не се използват рационално и в икономическа полза за местното население. В 
бъдещия план за управление на парка трябва да се разработи програма и проекти за 
екологосъобразно земеделие, както и да се изработят норми за устойчива паша, така както 
те функционират в националните и други природни паркове у нас. Да се използват 
възможностите за използване на агроекологични практики, прилагани в защитени 
територии и по-конкретно на подмярка „Пасторализъм“ или отглеждане на  
традиционни местни автохтонната порода чрез ПРСР, чрез които ще се съхрани и 
поддържат тревните съобщества, естественото биоразнообразие и местообитанията в 
защитената територия. 
 
1.17.5. Водопотребление в прилежащите територии 
 

Водопотреблението е оценено в три базови варианта: вариант 1 - съществуващо 
потребление по НСИ или ВиК, вариант 2- по норми при 60 % загуби и вариант 3- при 25% 
загуби. Разработени са регистри (Табл. 1.17.1.1), а разпределението на водопотреблението 
по населени места и водоснабдителни групи е дадено в табл. 1.17.1.2. 
За целта са използвани данни от Отчет по проект N 5103020-11-654 „Изготвяне на воден 
баланс за територията на ПП „Витоша“, 2014 г. 
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Таблица №1.17.5.-1: Регистър на основни водовземания и водопотребители 

№ Титуляр 

Място на водовземането Място на водоползването Соф.вода 
Разрешено водно 

количество 
л/сек.Разрешит.№ 

ново 

Годишен 
лимит на, м³ Воден обект Код на водно 

тяло Поречие Водовземно съоръжение Населено място 

1 СОФИЙСКА 
ВОДА АД р. Владайска I BG1IS500R1030 Искър водохващане алпийски тип на 

р. Владайска I 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 
Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

р. Владайска І - 
23,00 700000 

2 СОФИЙСКА 
ВОДА АД р. Владайска II BG1IS500R1030 Искър водохващане алпийски тип на 

р. Владайска II 
прехвърля води от 

р.Владайска към р.Боянска 

водохващане 
алпийски тип на р. 

Владайска II 

3 СОФИЙСКА 
ВОДА АД р. Владайска III BG1IS500R1030 Искър водохващане алпийски тип на 

р. Владайска III 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 
Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 

р. Владайска ІІІ - 
5,00 150000 

4 СОФИЙСКА 
ВОДА АД р. Боянска BG1IS500R1009 Искър водохващане алпийски тип на 

р.Боянска 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 
Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 
и Бояна/София 

р. Боянска - 3.00 100000 

5 СОФИЙСКА 
ВОДА АД р. Кюнеца BG1IS500R1010 Искър водохващане алпийски тип на 

р.Кюнеца 

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 50000 

6 СОФИЙСКА 
ВОДА АД р. Бистришка BG1IS700R1007 Искър водохващане алпийски тип на 

р. Бистришка 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 
Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 
подава вода в аварийни 

случаи и суха хидроложка 
година към Рилския 

водопровод 

Р. Бистришка 
(Стара река)- 0,600 1000000 

7 СОФИЙСКА р. Янчовска BG1IS700R1007 Искър водохващане алпийски тип на с. Владая, с. Мърчаево, с. р. Янчовска - 0,600 1000000 
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№ Титуляр 

Място на водовземането Място на водоползването Соф.вода 
Разрешено водно 

количество 
л/сек.Разрешит.№ 

ново 

Годишен 
лимит на, м³ Воден обект Код на водно 

тяло Поречие Водовземно съоръжение Населено място 

ВОДА АД р.Янчовска Железница, с. Бистрица и 
обекти на Витоша планина 

подава вода в аварийни 
случаи към Рилския 

водопровод 

8 СОФИЙСКА 
ВОДА АД р. Железнишка BG1IS700R1006 Искър водохващане алпийски тип на 

р.Железнишка 

с. Владая, с. Мърчаево, с. 
Железница, с. Бистрица и 

обекти на Витоша планина 
подава вода в аварийни 

случаи към Рилския 
водопровод 

р. Железнишка - 
0,180 300000 

9 

НАЦИОНАЛНА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

КОМПАНИЯ 
ЕАД 

р. Боянска Искър водохващане Каменно здание ВЕЦ"Бояна" София 0.24 4330000 

10 
ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 
р. Каменна BG1IS700R1007 Искър водохващане на р.Каменна 

река в м-ст Меча поляна с.Бистрица 2.19 3154 

11 
ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 
р. Каменна BG1IS700R1007 Искър водохващане на р.Каменна 

река в м-ст Меча поляна с.Бистрица 2.19 3154 

12 
ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 
р. Каменна BG1IS500R1030 Искър 

подруслов дренаж - 
водохващане Офелийтена 

р.Каменна река 
Бояна 0.05 1577 

13 
ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 
р. Селимица BG1IS500R1030 Искър водохващане Селимицана 

р.Селимица Бояна 0.05 1577 

14 ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДЕН р. Селимица BG1IS500R1030 Искър водохващане Селимицана 

р.Селимица Бояна 0.05 1577 
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№ Титуляр 

Място на водовземането Място на водоползването Соф.вода 
Разрешено водно 

количество 
л/сек.Разрешит.№ 

ново 

Годишен 
лимит на, м³ Воден обект Код на водно 

тяло Поречие Водовземно съоръжение Населено място 

ПАРК ВИТОША 

15 
ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 
р. Янчовска BG1IS700R1007 Искър водохващане Моренина 

р.Янчовска Драгалевци 0.05 1577 

16 
ДИРЕКЦИЯ 
ПРИРОДЕН 

ПАРК ВИТОША 
р. Боеришка BG1IS500R1030 Искър водохващане Кумата на 

р.Боеришка Бояна 0.05 1577 

17 Мавели АД р. Каменния 
поток BG1IS500R1030 Искър водохващане Бояна 0.12 3760 

18 Гео Адвайзърс 
България ЕООД р. Каменна BG1IS700R1007 Искър водохващане Меча поляна Бистрица 0.154 4860 

19 Гео Адвайзърс 
България ЕООД р. Каменна BG1IS700R1007 Искър водовземна шахта Меча 

поляна Бистрица 0.154 4860 

20 ВИТОША СКИ 
АД р. Янчовска BG1IS700R1007 Искър преграден яз ПП Витоша 16 85,000 

21 "ВиК" ООД 
гр.Перник 

р.Матница  
р.Струма 

р.Сива Грамада 
BG4ST900R1001 Струма р.Матница,  р.Струма, 

 р.Сива Грамада 

Витошка Водоснабдителна 
група (ВГ): с.Кладница 

с.Рударци с.Д.Драгичево 
кв.Църква-Перник 

община Перник-
общо  55,0 л/сек. 

р.Матица 
застроено 15,0 л/с 

р.Струма 
застроено 30 л/с 
р.Сива грамада 
застроено 10 л/с 

община Перник 
238 810 m³/год 

р.Матица 78840 
m³/год  

р.Струма 
189200 m³/год   
р.Сива грамада 

15770m³/год 

22 ПСПВ "Рударци-
Драгичево" 

р.Рударщица и 
Владайски 

събирателен 
канал 

с.Рударци и с.Драгичево 
водно к-во от 50 
л/с постъпва в 

ПСПВ 

23 "ВиК" ООД-
Перник яз. Студена BG4ST900R1001 Струма ВГ Перник гр.Перник 1800 42000000 
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Обектите може да се разделят в три категории: най-големи, с голяма леглова база и ресторанти, с възможности да 
посрещнат над 40–100 посетители, средни по мащаб, които могат да поемат около 20 до 40 посетители и малки, които имат по-
малки от посочените възможности. Заслоните, административни сгради и др. могат да се обособят в отделна група, а към пета 
категория могат да се отнесат хижи и хотели, които не функционират. 

Към най-големите спадат хижите Планинец, Родина, Звездица, хотелите Елица, Еден, Копитото, Тихият кът, Хюндай, 
Алеко и Белите брези. 

Изчисления за тези водопотребители за които има информация са извършени въз основа на законови разпоредби на 
Наредба №2 за проектеране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 22 март 2005г.(Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 
г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.) и Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни системи от 17 юни 2005 г.(Обн., ДВ, бр.56 от 2005г.). 

Изчисленията са извършени  в зависимост от категорията на обекта. Тъй като водопотреблението е неравномерно 
разпределено както по сезони, така и в рамките на месеца, на базата на нормативното водопотребление за 100% са изчислени 
различни сценарии за водопотребление от 5%, 10%, 15%, 50% и пр. За всеки обект в зависимост от категорията е определен 
денонощният максимално допустим разход на вода. Резултатите са показани в табличен вид (Табл. 1.17.1.3). 
Извършена е оценка на водопотреблението и чрез ползваните норми, дадени в План за управление на ПП „Витоша”– Таблица 
1.17.1.4.. Нормите се различават от тези на Наредба №4, като основната разлика е в нормите за ресторанти и заведения. В плана 
са посочени норми от 200 л/сек и на тази база са оценени водопотреблението и отпадните води.  

Отчетен е и фактът, че част от обектите не функционират. Първо са анализирани варианти при които работят всички 
туристически обекти от дадено водоснабдителна група. При това е предвидено и 100% натоварване. Това е максимален вариант, 
който разкрива пълният потенциал на Планината Витоша за обезпечаване на водопотреблението на територията на Парка. 
Разгледани са и варианти, при които са оценени само работещите туристически обекти. Това са т.нар. реалистични варианти.  
При разработване на схемата и модела за водностопанския баланс са отчетени и възвратните води. 
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Таблица 1.17.5.-2: Оценка на водопотреблението за туристически обекти на територията на Природен парк „Витоша”по 
норми от Наредба №4  

ОБЕКТ ЦЕНТЪР Функцио-
ниране Състояние Бр. 

легла 

Застр
оена 
площ 

Характер Етажи 
бр. 

Храни
телен 
блок 

отворе
но 

Вид 
обек
т (*) 

ресто
рант 
(*) 

Разход за 
денонощие 

Разход за 
365 дни 

[.литри] 

Разход за 
30 дни 

[литри] 
ХИЖИ 

х.Селимица "Селимица" да след ремонт 35 130 полумас 2 50 да 120 20 5200 1 898 000 156000 

х.Еделвайс 
"Златни 

мостове" да добро 15 128 масивна 2 40 да 120 20 2600 949 000 78000 

х.Кумата 
"Златни 

мостове" да след ремонт 35 290 масивна 2 60 да 120 20 5400 1 971 000 162000 

х.Планинарска песен 
"Златни 

мостове" да добро 24 154 масивна 3 50 да 120 20 3880 1 416 200 116400 

х.Борова гора 
"Златни 

мостове" да добро 26 113 масивна 2 30 да 120 20 3720 1 357 800 111600 

х.Планинец 
"Златни 

мостове" да мн. Добро 50 575 масивна 3 70 да 120 20 7400 2 701 000 222000 

х.Септември 
"Златни 

мостове" да /частна/ добро 40 232 масивна 2 100 не 120 20 6800 2 482 000 204000 
х.Момина скала "Тинтява" да добро 40 290 масивна 1,5 60 да 120 20 6000 2 190 000 180000 

х.Тинтява "Тинтява" да /частна/ мн. Добро 80 330 масивна 3 80 да 120 20 11200 4 088 000 336000 
х.Камен дел "Тинтява" да лошо 35 120 масивна 3 60 да 120 20 5400 1 971 000 162000 

х.Алеко "Алеко" да мн. Добро 110 674 масивна 3 150 да 120 20 16200 5 913 000 486000 
х.Есперанто да добро 10 75 масивна 1,5 10 да 120 20 1400 511 000 42000 

х.Металург 
"Златни 

мостове" да /частна/ мн. Добро 62 606 масивна 2 60 да 120 20 8640 3 153 600 259200 

х.Боерица 
"Златни 

мостове" да добро 40 132 масивна 2 30 да 120 20 5400 1 971 000 162000 
Високопланинска 
наблюдателница 

"Черни 
връх"/чайна,ПСС/ "Алеко" да добро 0 82 масивна 1 - да 120 20 - - - 

х. Офелиите да задоволително - 120 20 - - - 
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ОБЕКТ ЦЕНТЪР Функцио-
ниране Състояние Бр. 

легла 

Застр
оена 
площ 

Характер Етажи 
бр. 

Храни
телен 
блок 

отворе
но 

Вид 
обек
т (*) 

ресто
рант 
(*) 

Разход за 
денонощие 

Разход за 
365 дни 

[.литри] 

Разход за 
30 дни 

[литри] 
ПОЧИВНИ ДОМОВЕ И ВЕДОМСТВЕНИ 

ХИЖИ за 2002г. 

х. Острица 
"Златни 

мостове" да задоволително 32 110 масивна 3 32 да 120 20 4480 1 635 200 134400 

х. Малинка 
"Златни 

мостове" да /частен/ мн. Добро 16 77 полумас 1 16 120 20 2240 817 600 67200 
х. Панчо Томов 

/Луничка/ 
"Златни 

мостове" не лошо 0 20 полумас 1 12 120 20 240 87 600 7200 
х. Преспа "Алеко" да /частен/ добро 23 225 масивна 2 23 не 120 20 3220 1 175 300 96600 

х. Звездица 
"Златни 

мостове" да мн. Добро 60 440 масивна 3 65 да 300 30 19950 7 281 750 598500 
х. Бор "Тинтява" не задоволително 70 346 масивна 3 95 не 120 20 10300 3 759 500 309000 

х. Средец "Тинтява" не мн. Лошо 70 505 масивна 3 92 да 120 20 10240 3 737 600 307200 
х. Погледец "Алеко" да добро 20 119 масивна 2 30 не 120 20 3000 1 095 000 90000 

ПД Боерица 
"Златни 

мостове" не добро 45 253 масивна 2 60 да 120 20 6600 2 409 000 198000 

х. Бели брези 
"Златни 

мостове" не задоволително 50 200 полумас 2 60 да 120 20 7200 2 628 000 216000 

ПД Иглика 
"Златни 

мостове" не лошо 140 769 масивна 4 120 да 120 20 19200 7 008 000 576000 
ТД на 

композиторите 
"Златни 

мостове" да /частен/ добро 17 - масивна 2 17 120 20 2380 868 700 71400 

ТД на артистите 
"Златни 

мостове" да след ремонт 30 146 масивна 2 30 да 120 20 4200 1 533 000 126000 
ТД на българското 

радио 
"Златни 

мостове" да добро 23 144 масивна 3 23 да 120 20 3220 1 175 300 96600 
Почивна станция 

„Горски дом” 
ИАГ-ДЛС”Витошко 

–Студена”
"Златни 

мостове" да отлично 56 424 масивна 3 40 не 120 20 7520 2 744 800 225600 
ПД на адвокатите "Златни да /частен/ отлично 24 235 масивна 2 24 да 120 20 3360 1 226 400 100800 
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ОБЕКТ ЦЕНТЪР Функцио-
ниране Състояние Бр. 

легла 

Застр
оена 
площ 

Характер Етажи 
бр. 

Храни
телен 
блок 

отворе
но 

Вид 
обек
т (*) 

ресто
рант 
(*) 

Разход за 
денонощие 

Разход за 
365 дни 

[.литри] 

Разход за 
30 дни 

[литри] 
мостове" 

х. Рудничар 
"Златни 

мостове" да /частен/ след ремонт 115 990 масивна 2 100 да 120 20 15800 5 767 000 474000 
ПД Геоложки 
проучвания 

"Златни 
мостове" да /частен/ добро 15 190 полумас 1 15 да 120 20 2100 766 500 63000 

ПД Шумака ТУ Бистрица да /частен/ добро 23 155 масивна 2 50 120 20 3760 1 372 400 112800 
х. Здравец "Алеко" не добро 16 104 масивна 2 16 не 120 20 2240 817 600 67200 

ТД на 
филхармонията 

"Златни 
мостове" не задоволително 10 251 масивна 2 10 не 120 20 1400 511 000 42000 

ПД Родина "Тинтява" не задоволително 85 690 масивна 3 85 да 120 20 11900 4 343 500 357000 

ПД Трендафила 
"Златни 

мостове" да /частен/ добро 60 412 масивна 3 60 да 300 30 19800 7 227 000 594000 
ПД Витоша "Алеко" да /частен/ отлично 30 380 масивна 2 30 120 20 4200 1 533 000 126000 

хотел "Св. Георги" Симеоново да мн. Добро 30 240 масивна 3,5 40 да 300 30 10200 3 723 000 306000 
ПД Полиграфически 

комбинат "Алеко" не лошо 10 285 масивна 2 - да 120 20 - - - 
ПД Алфа Медия-

Груп да /частен/ след ремонт 0 - - - - 120 20 - - - 
ТД Владая "Владая" да /частен/ добро 8 110 масивна 1,5 - 120 20 - - - 

ТД Златни мостове 
"Златни 

мостове" да /частен/ добро 4 - масивна 1 - 300 30 - - - 
хотел Ведра "Алеко" да /частен/ мн. Добро 50 338 масивна 3 50 не 120 20 7000 2 555 000 210000 
Хотел”Едем” "Алеко" да /частен/ добро 50 468 масивна 2 40 да 120 20 6800 2 482 000 204000 

ПД Водпроект "Владая" не лошо 80 - масивна 4 82 120 20 11240 4 102 600 337200 
В. Коларов /Финална 

къща/ "Алеко" не добро 30 - паянтова - - 120 20 - - - 

х. Рай 
"Златни 

мостове" не лошо 40 - масивна 2 40 да 120 20 5600 2 044 000 168000 

ВПД Витоша 
"Златни 

мостове" не лошо 600 2180 масивна 4 600 да 120 20 84000 30 660 000 2520000 
Профилакториум "Владая" да /частен/ мн. Добро 30 218 масивна 2 30 120 20 4200 1 533 000 126000 
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ОБЕКТ ЦЕНТЪР Функцио-
ниране Състояние Бр. 

легла 

Застр
оена 
площ 

Характер Етажи 
бр. 

Храни
телен 
блок 

отворе
но 

Вид 
обек
т (*) 

ресто
рант 
(*) 

Разход за 
денонощие 

Разход за 
365 дни 

[.литри] 

Разход за 
30 дни 

[литри] 
Кремиковци 
поч.станц. 
Водпроект "Владая" не лошо 80 645 3 80 120 20 11200 4 088 000 336000 

Минстрой 
да /конна 

база/ добро 0 245 - 15 120 20 300 109 500 9000 
х. Сълзица "Алеко" да /частен/ добро 35 215 масивна 3 35 120 20 4900 1 788 500 147000 

х. Трансстрой "Селимица" не отлично 150 - масивна 5 150 120 20 21000 7 665 000 630000 
х. Селимица "Селимица" да добро - - масивна 2 - 120 20 

Кукер 
"Златни 

мостове" да мн. Добро - - масивна 2 - 120 20 
Творчески дом 

Витоша 
"Златни 

мостове" да /частен/ добро - масивна 2 - 120 20 
горски дом 
"Офелиите" не лошо - 219 паянтова 1 - 120 20 

МОТЕЛИ, ХОТЕЛИ-
РЕСТОРАНТИ 

х. Простор "Алеко" не добро 206 1878 масивна 4 220 да 300 30 68400 24 966 000 2052000 
х. Морени "Алеко" да мн. Добро 60 730 масивна 3 90 да 300 30 20700 7 555 500 621000 

х. Копитото 
"Златни 

мостове" да отлично 100 1000 масивна 4 150 да 120 20 15000 5 475 000 450000 

мотел Тихият кът 
"Златни 

мостове" да добро 65 1516 масивна 2 190 да 300 30 25200 9 198 000 756000 
х. Монтана Симеоново не мн. Лошо 50 1179 масивна - 50 не 300 30 16500 6 022 500 495000 
х. Хюндай "Алеко" да добро 65 1130 масивна - 120 да 120 20 10200 3 723 000 306000 
х. Аглика "Алеко" да /частен/ отлично 42 1217 масивна - 50 300 30 14100 5 146 500 423000 

х. Елица 
"Златни 

мостове" не лошо 90 1480 масивна 4 90 да 300 30 29700 10 840 500 891000 
РЕСТОРАНТИ 

ханче Брезите да добро 216 масивна 2 100 30 30 3000 1 095 000 90000 
ресторан Горски дом "Алеко" не ремот - полумас 2 40 30 30 1200 438 000 36000 
зимен център Мотен "Алеко" да мн. Добро - полумас 2 50 30 30 1500 547 500 45000 
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ОБЕКТ ЦЕНТЪР Функцио-
ниране Състояние Бр. 

легла 

Застр
оена 
площ 

Характер Етажи 
бр. 

Храни
телен 
блок 

отворе
но 

Вид 
обек
т (*) 

ресто
рант 
(*) 

Разход за 
денонощие 

Разход за 
365 дни 

[.литри] 

Разход за 
30 дни 

[литри] 
Бай Кръстьо "Алеко" не добро 94 паянтова 1 40 30 30 1200 438 000 36000 
Воденицата 

"Вибоекспрес"2001 да мн. Добро 583 масивна 1 180 30 30 5400 1 971 000 162000 
Ресторант-бирария 

„Ривърсайд’’ да отлично 648 масивна 1 200 30 30 6000 2 190 000 180000 
Момина скала "Тинтява" да мн. Добро 321 масивна 1 50 30 30 1500 547 500 45000 

бирария Елените 
"Златни 

мостове" не лошо 121 паянтова 1 60 30 30 1800 657 000 54000 
ресторант Златни 

мостове 
"Златни 

мостове" не добро - масивна - - 30 30 

Таблица 1.17.5.-3: Оценка на водопотреблението за туристически обекти на територията на Природен парк „Витоша”по 
норми на Плана за управление, 2005.  

ОБЕКТ Анкета 
2014 ЦЕНТЪР Функци-

онира 

КАПА-
ЦИТЕТ 
(легла) 

ЕТАЖИ 
ХРАНИТЕ-
ЛЕН БЛОК 

места 

Норма вид 
обект 

л/ч/ден 

За ресто-
рант 

л/ч/ден 

Изчислено на 
ден норми 
План у-е 

м3/ден 

Разход по 
Прил.23 План  

у-е 2005 
м3/ден 

х.Селимица "Селимица" да 35 2 50 80 90 7.3 7.3 
х.Еделвайс да "Златни мостове" да 18 2 30 80 90 4.14 6.3 
х.Кумата да "Златни мостове" да 25 2 40 80 90 5.6 8.2 

х.Планинарска песен да "Златни мостове" да 27 3 30 80 90 4.86 6.6 
х.Борова гора "Златни мостове" да 26 2 30 80 90 4.78 2.3 
х.Планинец да "Златни мостове" да 60 3 60 80 90 10.2 9.5 
х.Септември "Златни мостове" да /частна/ 40 2 100 80 90 12.2 12.2 

х.Момина скала да "Тинтява" да 35 1.5 60 80 90 8.2 8.6 
х.Тинтява "Тинтява" да /частна/ 80 3 80 80 90 13.6 13.6 

х.Камен дел "Тинтява" да 35 3 60 80 90 8.2 n 
х.Алеко да "Алеко" да 98 3 150 80 90 21.34 n 

n да 10 1.5 10 80 90 1.7 n 
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ОБЕКТ Анкета 
2014 ЦЕНТЪР Функци-

онира 

КАПА-
ЦИТЕТ 
(легла) 

ЕТАЖИ 
ХРАНИТЕ-
ЛЕН БЛОК 

места 

Норма вид 
обект 

л/ч/ден 

За ресто-
рант 

л/ч/ден 

Изчислено на 
ден норми 
План у-е 

м3/ден 

Разход по 
Прил.23 План  

у-е 2005 
м3/ден 

х.Металург "Златни мостове" да /частна/ 62 2 60 80 90 10.36 20.4 
х.Боерица "Златни мостове" да 40 2.5 30 80 90 5.9 9 

Високопланинска 
наблюдателница "Черни 

връх" "Алеко" да 0 1 30 80 90 2.7 n 
хижа „Офелиите“ да да 1 30 80 90 2.7 1.4 

х. Острица "Златни мостове" да 32 3 32 80 90 5.44 5.4 
х. Малинка "Златни мостове" да /частен/ 16 1 16 80 90 2.72 2.7 

х. Панчо Томов /Луничка/ "Златни мостове" не 0 1 12 80 90 1.08 2 
х. Преспа "Алеко" да /частен/ 23 2 23 80 90 3.91 n 

х. Звездица да "Златни мостове" да 50 3 80 240 200 28 20.2 
х. Бор "Тинтява" не 70 3 95 80 90 14.15 13.6 

х. Средец "Тинтява" не 70 3 92 80 90 13.88 12.8 
х. Погледец "Алеко" да 20 2 30 80 90 4.3 n 

ПД„Боерица“ "Златни мостове" не 45 2 60 240 90 16.2 16.2 
х. Бели брези "Златни мостове" не 50 2 60 80 90 9.4 n 
ПД Иглика "Златни мостове" не 140 4 120 240 200 57.6 44.4 

ТД на композиторите да "Златни мостове" да /частен/ 17 2 17 240 90 5.61 4.1 
ТД на артистите "Златни мостове" да 30 2 30 240 90 9.9 n 

ТД на българското радио "Златни мостове" да 23 3 23 80 90 3.91 7.6 
Почивна станция 

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

"Златни мостове" да 56 3 40 240 90 17.04 n 

ПД на адвокатите "Златни мостове" да /частен/ 24 2 24 240 90 7.92 7.9 
х. Рудничар/ПД? "Златни мостове" да /частен/ 115 2 100 80 90 18.2 38 

ПД Геоложки проучвания "Златни мостове" да /частен/ 15 1 15 240 90 4.95 n 
ПД Шумака ТУ Бистрица да /частен/ 23 2 50 240 90 10.02 9.5 
х. Здравец "Алеко" не 16 2 16 80 90 2.72 13.2 

ТД на филхармонията "Златни мостове" не 10 2 10 80 90 1.7 n 
ПД Родина "Тинтява" не 85 3 85 240 90 28.05 28.1 

380



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

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

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

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

ОБЕКТ Анкета 
2014 ЦЕНТЪР Функци-

онира 

КАПА-
ЦИТЕТ 
(легла) 

ЕТАЖИ 
ХРАНИТЕ-
ЛЕН БЛОК 

места 

Норма вид 
обект 

л/ч/ден 

За ресто-
рант 

л/ч/ден 

Изчислено на 
ден норми 
План у-е 

м3/ден 

Разход по 
Прил.23 План  

у-е 2005 
м3/ден 

ПД Трендафила "Златни мостове" да /частен/ 60 3 60 240 90 19.8 21.6 
ПД Витоша "Алеко" да /частен/ 30 2 30 80 90 5.1 n 

хотел "Св. Георги" Симеоново да 30 3.5 40 80 200 10.4 n 
ПД Полиграфически 

комбинат "Алеко" не 10 2 80 90 0.8 3.3 
ПД Алфа Медия-Груп да /частен/ 0 80 90 0 n 

ТД Владая "Владая" да /частен/ 8 1.5 80 90 0.64 n 
ТД Златни мостове/ на 

СО "Златни мостове" да /частен/ 4 1 0 340 90 1.36 n 
хотел Ведра/hija "Алеко" да /частен/ 50 3 50 340 90 21.5 17 

Хотел”Едем” "Алеко" да /частен/ 50 2 40 240 90 15.6 n 
ПД Водпроект "Владая" не 80 4 82 240 90 26.58 20 

В. Коларов 
 /Финална къща/ "Алеко" не 30 n 240 90 7.2 n 

х. Рай "Златни мостове" не 40 2 40 80 90 6.8 n 
ВПД Витоша "Златни мостове" не 600 4 600 80 90 102 198 

Профилакториум 
Кремиковци "Владая" да /частен/ 30 2 30 80 90 5.1 12.9 

поч.станц. Водпроект "Владая" не 80 3 80 240 90 26.4 n 

Минстрой 
да 

/конна база/ 0 n 15 80 90 1.35 n 
х. Сълзица "Алеко" да /частен/ 35 3 35 80 90 5.95 12.2 

х. Трансстрой "Селимица" не 150 5 150 80 90 25.5 16.5 
х. Селимица/tur.base? "Селимица" да 20 2 80 90 1.6 40.8/7.3 

Кукер да "Златни мостове" да 20 2 30 80 90 4.3 n 
240 "Златни мостове" да /частен/ 2 80 90 0 n 

горски дом "Офелиите" да не 20 1 50 80 90 6.1 1.4 
х. Простор "Алеко" не 206 4 220 340 200 114.04 114 
х. Морени да "Алеко" да 45 3 90 340 200 33.3 38.4 

х. Копитото "Златни мостове" да 100 4 150 340 200 64 n 

381



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

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

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

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

ОБЕКТ Анкета 
2014 ЦЕНТЪР Функци-

онира 

КАПА-
ЦИТЕТ 
(легла) 

ЕТАЖИ 
ХРАНИТЕ-
ЛЕН БЛОК 

места 

Норма вид 
обект 

л/ч/ден 

За ресто-
рант 

л/ч/ден 

Изчислено на 
ден норми 
План у-е 

м3/ден 

Разход по 
Прил.23 План  

у-е 2005 
м3/ден 

мотел Тихият кът "Златни мостове" да 65 2 190 340 200 60.1 41 
х. Монтана Симеоново не 50 n 50 340 200 27 n 
х. Хюндай "Алеко" да 65 n 120 340 200 46.1 n 
х. Аглика "Алеко" да /частен/ 42 n 50 340 200 24.28 19.5 
х. Елица "Златни мостове" не 90 4 90 340 200 48.6 39.7 

хотел-ресторант Златни 
мостове да "Златни мостове" да 70 100 340 200 43.8 39.7 

ханче Брезите да 2 100 200 200 20 n 
ресторан Горски дом "Алеко" не 2 40 200 200 8 4.1 
зимен център Мотен "Алеко" да 2 50 200 200 10 4.6 

Бай Кръстьо "Алеко" не 1 40 200 200 8 8.6 
Воденицата 

"Вибоекспрес"2001 да 1 180 200 200 36 n 
Ресторант-бирария 

„Ривърсайд’’ да 1 200 200 200 40 n 
Момина скала "Тинтява" да 1 50 200 200 10 10 

бирария Елените "Златни мостове" не 1 60 200 200 12 5 
ресторант Златни мостове "Златни мостове" не n 200 200 0 27.67 
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Таблица №1.17.5.-4: Варианти водопотребление по туристически 
водоснабдителни групи 

№ Туристически центрове и 
групи Група 

Годишно 
100% 

натоварено
ст Наредба 
№4 м3/год 

Годишно 
15% 

натовареност 
по Наредба 
№4 м3/год 

Годишно 
100% 

натовареност 
по норми 

План Парк 
м3/год 

Работещи 
по 

Наредба 
№4 

сумарно 
100% 

1 
ТЦ "Златни мостове" 
вхв.Владайска III WST1.3 28148 4222.2 58381 7014 

2 
ТЦ "Офелиите-Конярникът" 
вхв.Владайска I WST3.3 8526 1278.9 13629 6117 

3 

ТЦ "Офелиите-Конярникът" 
от вхв.Владайска I и група 
каптажи WST3.1 13855 2078.25 24155 14877 

4 
Туристически обекти 
водосбор р.Владайска WST2 53611 8041.65 77197 19578 

5 ТЦ "Владая" WST4 5986 897.9 21432/11796 2095 
6 ТЦ "Селимица" WST5 12804 1920.6 14892/23579 5139 
7 ТЦ "Тинтява" и обекти WST6 38157 5723.55 35069 26827 
8 ТЦ "Алеко WST7 59757 8963.55 122216 31346 
9 Сумарно 220844 33126.6 330647 112993 

1.17.5.1. Зони за опазване на водните и природни ресурси – ограничителен режим 

В сътветствие със Закона за водите всички водни обекти се опазват с цел 
поддържане на необходимото количество и качество на водите, като за целта се 
определят:  минимално допустим отток в реките, мерки за опазване на количеството и 
качеството на водите, включително и на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване, зони за защита на водите, норми за водопотребление и др. (чл. 117). 

Територията на Природен парк „Витоша” е обхваната от зони със специален 
статут: санитарно - охранителни зони, резервати, зони по Натура 2000 и пр.  

В тази връзка основна група мерки за гарантиране и опазване на количеството и 
качеството на питейните води е актуализиране на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и засилване на контрола върху спазването на забраните и 
ограниченията в тях от страна на водоснабдителните фирми и контролните органи 
(Маринов, Ив., 2014).  

За опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се 
определят санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения. Мерките за 
опазване на водните тела, редът и начинът за определяне на санитарно-охранителните 
зони, забраните и ограниченията в техните граници се определят с Наредба № 3 от 2000 г. 
Басейновите дирекции водят регистър на зоните за защита на водите. 

По силата на Българското законодателство водоохранните гори са свързани с 
управлението на водните ресурси териториално и функционално, те са част от 
водосборите на язовирите и събирателните деривации, интегрална част от речните 
течения и водоснабдителните системи. 

Санитарно-охранителните зони се състоят от три пояса: най-вътрешен I, среден II 
и външен пояс III. Най-вътрешният пояс е за строга охрана непосредствено около 
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водоизточника от човешки дейности. Останалите два пояса са за охрана на 
водоизточника от замърсяване (с химични,  биологични, бързо разпадащи се, лесно 
разградими и силно сорбируеми вещества), от дейности,  водещи до намаляване  на 
водните ресурси, както и от други  дейности,  водещи  до влошаване качествата на 
водата. 

В пояс I категорично се забранява: 
• достъп на външни лица и добитък
• строителни и други работи, които не са свързани с експлоатацията на обекта
• замърсяване на района.
• В пояса се разрешава:
• влизането само на лица, свързани с експлоатацията и контрола на обекта
• дейности свързани с изпълнението на противоерозионни, залесителни и отгледни

горско стопански мероприятия. 
Пояс I от СОЗ се огражда с ограда и се сигнализира с предупредителни табели. 
В съответствие и Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3/2001 г. в 

рамките на СОЗ – Пояси ІІ и ІІІ се въвеждат следните забрани (З) и ограничения (О) или 
ограничения при доказана необходимост (ОДН) – таблица № 6.5.1. 

Таблица №1.17.5.1.-1: Забрани (З) и ограничения (О) на дейности в пояси ІІ и ІІІ на СОЗ 
№ Видове дейности Пояс ІІ Пояс ІІІ 
1 Добив на подземни богатства О О 

2 
Изграждане на надземни и подземни строителни съоръжения с 

изключение на реконструкция и модернизация на основните 
водоснабдителни съоръжения 

О - 

3 Използване терена за нови или съществуващи гробища занови 
погребения З ОДН 

4 

Създаване на нови и разширяване съществуващи селищни 
територии за постоянно и сезонно ползване без изградени 

канализационни и пречиствателни съоръжения, съответстващи на 
техническите изисквания 

З ОДН 

5 Полагане водопроводи, несвързани с водоснабдителната система ОДН - 

6 Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или 
токсични вещества З З 

7 Прокарване пътища и магистрали О ОДН 
8 Изграждане сервизи, автомивки и паркинги З ОДН 

9 
Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до 
повиша ване съдържанието на еутрофизиращи вещества във 

водата 
З ОДН 

10 Изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни 
вещества З З 

11 Животновъдни ферми (без свинекомплекси) З О 
12 Свинекомплекси З З 
13 Лични животновъдни стопанства ОДН - 
14 Наторяване с течен оборски тор З ОДН 
15 Наторяване с оборски тор и/или компост О - 
16 Наторяване с неорганични торове О ОДН 
17 Използване препарати за растителна защита О ОДН 
18 Изграждане силажни ями О - 
19 Напояване и наторяване с отпадъчни води О ОДН 

20 Ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване торове 
и пестициди З З 

21 Промишлено риборазвъждане О - 
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№ Видове дейности Пояс ІІ Пояс ІІІ 
22 Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене З О 
23 Къмпинги и ваканционни лагери З ОДН 
24 Почивни станции и други подобни З ОДН 
25 Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч О ОДН 
26 Пране с химически препарати и/или избелващи средства З З 

 
При изготвяне на проекти за СОЗ се прилагат Закона за водите ДВ.бр.67/1999 г. и 

Наредба № 3 на МОСВ, МЗ и МРРБ от 16.10.2000 г.  
Съгласно информация получена от БД”Дунавски район” (предадена в електронен 

вид към Приложения) на територията на Природен парк „Витоша” има: 
1. Речни водохващания с влезли в сила заповеди за учредяване на СОЗ са:  
СОЗ 50/22.03.2004г. – „Бистрица” 
СОЗ 51/22.03.2004г. – „Бистрица - сборна” 
2. Речни водохващания в процедура по определяне на СОЗ са: „Владая”; 
„Каменно здание”; „Кюнеца”. 
3. Речно водохващане „Железница” в момента е изоставено и не се стопанисва.  

Предадените в Приложения снимки по р.Железнишка потвърждават това. 
 

Фигура №1.17.5.1.-1: СОЗ на Владайска, Боянска и Кюнеца – в процес на учредяване 
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Характерно за основните водохващания на Природен парк „Витоша” е, че 
територията на СОЗ се застъпва с други защитени територии. Така например над 80% от 
водосборната област на водохващанията на р.Владайска попадат в резерват "Торфено 
бранище". 

Данните от БД ”Дунавски район” от мониторинга на качество на водите по 
мониторинговите пунктове в Природен парк „Витоша” са дадени също в Приложенията. 
Анализите са от  „ Софийска Вода”АД. Качество на водите е в нужната категория. 

Информация за СОЗ е получена от БД”Западнобеломорски район” и МОСВ за 
водосбора на яз.Студена.  

Съгласно Заповед РД 630/10.08.2012г. са учредени санитарно-охранителни 
поясите I,  II и III към яз.Студена. Санитарно-охранителната зона, вкл. III пояс 
обхващат целият водосбор на язовира (Приложение). Части от трите СОЗ пояса попадат в 
границите на Природен парк „Витоша” при което следва да се спазват изискванията на 
Закона за защитените територии, Плана за управление на Природен парк „Витоша” и 
Наредба №3/16.10.2000г. 

 
Фигура №1.17.5.1.-2:  
Част от СОЗ на яз.”Студена”, регламентирана със Заповед РД 630/10.08.2012 г. 

 
 

Контролът по експлоатацията на СОЗ се осъществява от Министерството на 
околната среда и водите и басейновите дирекции, за спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания в  рамките  на  СОЗ  - от органите на Министерството на здравеопазването. 

Горските площи в пояси II и III се прекатегоризират в гори със специално 
предназначение и се използват по специални лесоустройствени проекти. 

Съгласно Наредба № 1/2011 г. за мониторинг на водите, мрежата за мониторинг на 
повърхностните води се създава от Басейновите дирекции (БД) в съответствие с 
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изискванията на чл. 169 и 169а от Закона за водите. В наредбата се определят 
изискванията към мониторинга на водите и на зоните на защита на водите. 

Следва да се прилагат още разпоредбите на Закон за горите (ЗГ)/2011 г., 
Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 
2013 - 2020 г. и редица Наредби като Наредба № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските 
територии срещу ерозия и порои и пр.   

Цалостен анализ на всички Закони и Наредби за стопанисване на водностопанските 
системи, съвместно с водните и горски екосистеми е извършен от експерти на 
Изпълнителната агенция за горите (ИАГ), Институт за гората и НИМХ (Влияние на 
климатичните промени върху водоснабдяването, CC_WaterS, 2012; Смекчаване на 
уязвимостта на водните ресурси при климатични промени, CC-WARE, 2014). Дадени са 
препоръки за добри практики, разработени са Каталози от мерки за управление и 
стопанисване на водоохранните гори в условия на климатични промени. Анализирани са 
възможностите за опазване на горната граница на гората.  

Опазването на водните и природни ресурси като количество и качество изисква да 
се спазва разрешителния режим, но следва да се приложат и добри практики за 
стопанисване при екстремни условия.  

 
1.17.6. Връзки със съседните територии за осъществяване на биокоридори 

 
ПП „Витоша“, като елемент от Националната екологична мрежа Натура 2000 и 

защитена зона по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, извън 
границите на Природния парк и защитена зона „Витоша“, граничи непосредствено със ЗЗ 
„Острица“ с идентификационен код BG 0001375 за местообитанията, ЗЗ „Палакария“ BG 
0002084 за птиците и ЗЗ „Верила“ BG 0000308 за птиците.  

Съществуват възможности за осигуряване на допълнителни връзки  и биокоридори 
със защита границите на ПП „Витоша“ в района на ЗЗ „Верила“ и с.Боснек. В района на 
с.Бистрица и с.Железница съществуват също възможности за връзки и обявяване на ЗЗ 
„Витоша-буфер“. За проучване на тези възможности е включен проект в Част 4 от План‘2. 
 
 
1.18. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
 
1.18.1. Недвижимо културно наследство 
 

Извадката от регистъра на Националния документален архив (НДА) при НИНКН на 
недвижимото културно наследство в ПП Витоша (Приложение 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3, 1.18.4) 
и непосредствено прилежащите му територии наброява 68 обекта на недвижимото 
културно наследство. От тях: 

38 сгради – къщи, вили, воденици и др.; 
15 църкви/манастири; 
15 археологически обекта. 
Понастоящем с потенциал за социализация и културен туризъм могат да се 

определят най-вече църквите и манастирите, които са известни като част от т.н. 
„Софийска Мала Света гора”, а именно: 
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1. с. Боснек,  Църква “Св.Теодор Стратилат” 
2. с. Кладница,  Манастирска църква “Св.Николай” 
3. с. Чуйпетлово,  Църква "Св.Петка" 
4. с. Горна Диканя, Манастирска църква “Покров Богородичен” 
5. с. Бистрица, Църква „Св.Георги” 
6. кв. Бояна, Църква Боянска църква “Св.Никола и Св.Пантелеймон” 
7. с. Владая, Манастирска църква “Св.Петка”  
8. с. Владая, Църквата "Йоан Богослов 
9. кв. Драгалевци, Църква “Св.Богородица Витошка” /Успение Богородично  
10. кв. Княжево, Църква “Св.пророк Илия”, Църква “Св.Екатерина”  
11. с. Мърчаево, Църква “Св.Георги”. 

 
Драгалевският манастир и Боянската църква имат статут „с национално значение”, 

Боянската църква е включена в Листата на световното културно и природно наследство. 
Те са проучени, в процес на продължаваща консервация и реставрация, имат определени 
граници и режими и са обект на постоянен туристически интерес. 

В противоположна позиция са останалите почти неизвестни малки църкви от 19в., 
които притежават добре запазена интериорна декорация със ценни стенописи. Повечето от 
тези църкви вече са претърпели неуместни намеси по архитектурните им структури и 
всички се нуждаят от консервация и реставрация. Техните досиета в НДА на НИНКН 
показват липса на архитектурна документация и проучване, както и актуализиран статут с 
граници и режими на опазване.  

Всички църкви са собственост на Българската православна църква. Управлението и 
стопанисването им принадлежи на БПЦ, с изключение на Боянската църква, която е част 
от Националния исторически музей. На практика повечето църкви се отварят спорадично, 
като охраната им е грижа на кметствата. 
 Въпреки незадоволителното състояние на проучването, опазването и управлението, 
Витошкият дял черкви и манастири от Софийската Мала Света гора притежава значителен 
потенциал и ресурс за културен туризъм, който може да бъде разкрит и развит.  
 Нова тема в развитието на туризма на ПП Витоша е реставрацията на хижите 
„Селимица” и „Кумата”, които притежават качества на ценни образци на първите хижи в 
планината и могат да бъдат декларирани като архитектурни недвижими културни 
ценности.  

Необходимо е изработването на „Програма за проучване на експозиционния 
потенциал на архитектурното наследство на територията на ПП Витоша” чрез 
създаване на приоритетна листа на обекти за финансиране на проекти за консервация и 
реставрация и експониране. 

В базата данни “Археологическа карта на България” са отбелязани 13 обекта 
(Приложение 1.18.5), от които само два съвпадат с регистрираните в НДА при НИНКН. 
При предоставянето на информацията, НАИМ при БАН отбелязва, че обектите в списъка 
са изготвени през периода 1992-1993г. и са с твърде приблизителна локализация, без 
прецизен картен материал. Картите и GPS координатите, които са приложени към 
анотациите на обектите, са изготвени след справка с топографски карти и сателитни 
снимки и в резултат на инцидентни теренни проучвания. На територията на парк Витоша 
не са правени системни издирвания на археологически обекти. 
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Информацията за наличието на археологически обекти на територията парка има 
важна превантивна роля за ефективното и балансирано опазване на културните и 
природни ценности.  

Необходимо е да се заложи „Програма за ново системно издирване на 
археологически обекти на територията ПП Витоша”, което ще бъде последвано от 
междуведомствени комисии, съгласно Наредба №Н-12/21.11.2012г. на Министерството на 
културата, с които ще бъдат определени   границите и обхвата на териториите  и режимите 
на опазване на археологическите недвижими културни ценности.  

Археологическите обекти и църквите и манастирите, с потенциал за социализация 
са нанесени в карта „Картата №22 на туристическите маршрути и обекти”. 
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Приложение №1.18.1.-1 
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Приложение №1.18.1.-2 

 

 
 

Приложение №1.18.1.-3 
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Приложение №1.18.1.-5: СПИСЪК на регистрираните археологически обекти в АИС 
АКБ на територията на ПП Витоша. Регистрационни карти 
 
1. 10002286. Късно средновековен оброк. GPS координати: N-42.601; E-

 23.36211 
Местоположение 

Населено място: с.Бистрица, кв.Панчарево, Община Столична. 
Местност: кв. Бункера 

Локализация 
 Лок. спрямо населено място: на 1 900 м и 5.8° азимут от центъра на с. Бистрица. 
Особености 
 Площ: 5 дка 
Вид и хронология 
 Култово място  Късно средновековие 
  Оброк 
История на проучването 
 Обектът е регистриран при оглед на място от специалисти от НАИМ-БАН 
Опазване 
 Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил:  И. Чолаков, 31.03.2014 г. 
 
2. 10002331. Селищна могила. GPS координати:  N- 42.59319; E - 23.155 
Местоположение 

Населено място: с.Мьрчаево, кв. Витоша, Община Столична 
Местност: ул. "Цар Симеон" № 148 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: 1500 м, 60 ° 

Особености 
Площ: 7 дка 

Вид и хронология 
Селищна могила  Ранен неолит  
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Селище     Ранна бронзова епоха 
История на проучването 

Обектът е открит при теренни издирвания на специалисти от РИМ-Перник 
Опазване 

Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: А. Бакъмска, 28.08.2014 г. 

 
3. 1700478. Късно антична крепост. GPS координати:  N- 42.41363; E- 23.20222. 
Местоположение 

Населено място: с. Горна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник 
Местност: Чуката 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: 3650м 136° от училището. 

Особености 
Площ: 4 дка 

Вид и хронология 
Крепост  Късна античност 

История на проучването 
Обектът е открит при теренни издирвания на специалисти от РИМ-Перник 

Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 

от ЗКН. 
Режим на ползване – Б 
Изготвил: В. Любенова, 02.02.1993 г. 
 
4. 1700255. Селище, крепост. GPS координати:  N-42.56985; E - 23.19604 
Местоположение 

Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Градище 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: 120 м, 10° от манастир Св.Никола. 

Особености 
Площ: 8 дка 

Вид и хронология 
Селище  Желязна епоха 
Крепост   Късна античност, Средновековие 

История на проучването 
Обектът е открит при теренни издирвания през 1926 г. 

Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 

от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: Е. Карамфилова, 11.10.1992 г. 
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5. 1700256. Късносредновековен манастир. GPS координати: N-42.56875; Е-23.1956 
Местоположение 

Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Манастира 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: 900 м, 50° от центъра. 

Особености 
Площ: 2 дка 

Вид и хронология 
Манастир Късно средновековие 

История на проучването 
Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г. 

Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 

от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: Е. Карамфилова, 10.10.1992 г.  
 
6. 1700257. Култови съоръжения, Възраждане. GPS координати: N-42.56917; E-

23.19729 
Местоположение 

Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Брезовица 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: 

Особености 
Площ:   дка 

Вид и хронология 
Култови съоръжения  Възраждане 

История на проучването 
Обектът е открит при теренни издирвания на специалисти от РИМ-Перник 

Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 

от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил:  Е. Карамфилова, 08.10.1992 г. 
 

7. 1700258. Средновековна крепост. GPS координати:N-42.55109 E-23.20065  
(№4 в списъка на НДА на НИНКН за община Перник) 
Местоположение 

Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Големо градище 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: на 2км, 165° от манастир Св.Никола 

Особености 
Площ: 4 дка 
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Вид и хронология 
           Крепост   Средновековие 
История на проучването 

Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г. 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: Е. Карамфилова, 08.10.1992 г. 
 

8. 1700430. Железодобивни пещи. GPS координати:N-42.56942; E-23.19926 
Местоположение 

Населено място: с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Манастира, Брезовица 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: на 300 м, 77° от манастира Св.Никола 

Особености 
Площ: 1 дка 

Вид и хронология 
           Железодобивни пещи  Исторически период 
История на проучването 

Обектът е открит при теренни издирвания през 1983 г. на специалисти от РИМ-
Перник 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – Б 
Изготвил: Е. Карамфилова, 02.02.1993 г. 
 
9. 1700259. Антично селище.GPS координати:N-42.4951; E- 23.18025 
( №3 в списъка на НДА на НИНКН за община Перник) 
Местоположение 

Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Ридо 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: центъра 

Особености 
Площ: 3 дка 

Вид и хронология 
           Селищe   Античност 
История на проучването 

Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г.  
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
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Режим на ползване – А 
Изготвил:Е. Карамфилова, 01.11.1992 г. 
 
10. 1700431. Крепост от късножелязна епоха. GPS координати:N-42.49894; E- 

23.16976 
Местоположение 

Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Кръста, Големият кръст 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: на 955 м, 294° от училището 

Особености 
Площ: 7 дка 

Вид и хронология 
           Крепост   Късножелязна епоха 
История на проучването 

Археологически проучвания на В.Любенова през 1980 г.  
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: Е. Карамфилова, 10.10.1992 г. 
 
11. 1700432. Промиване. GPS координати:N-42.49266; E-23.17405  
Местоположение 

Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Грамагье 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: на 600 м, 250° от училището 

Особености 
Площ: 30 дка 

Вид и хронология 
           Промиване  Исторически период 
История на проучването 

Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г. 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – Б 
Изготвил: Е. Карамфилова, 20.01.1993 г. 
12. 1700433. Исторически период. GPS координати:N-42.49617; E-23.17274 
Местоположение 

Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: Грамагье 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: на 600 м, 275° от училището  

Особености 
Площ: 12 дка 
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Вид и хронология 
           Желязна руда   Исторически период 
История на проучването 

Обектът е открит при теренни издирвания през 1954 г. 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – Б 
Изготвил: Е. Карамфилова, 20.01.1993 г. 
 
13. 1720000. Скално светилище. Крепост. GPS координати:N-42.47362; E-23.20769. 
Местоположение 

Населено място: с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник  
Местност: връх Градището 

Локализация 
Лок. спрямо населено място: на 4,2 км, 125 °  

Особености 
Площ: 20 дка 

Вид и хронология 
          Скално светилище  Късна бронзова епоха, ранножелязна епоха 
 Крепост    Късна античност, средновековие  
История на проучването 

Обектът е открит при теренни издирвания през 2008 г. на специалисти от РИМ-
Перник 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 
от ЗКН. 
Режим на ползване – А 
Изготвил: Ф. Михайлов, 19.02.2009 г. 
 
 
1.18.2. Нематериално културно наследство в селищата, принадлежащи към ДПП 
"Витоша" 
 

Нематериалното наследство - традиционните обреди и празници, традиционното 
пеене и свирене, традиционното танцуване и детски игри, традиционното разказване, 
занаяти, домашни дейности и поминъци, запазено в селищата от района на ПП "Витоша", 
произхожда и се пази и предава като жива традиция от една от основните етнографски 
групи в България - шопите. Те се отличават с темпераментни хора, оптимистични песни, 
прочутата "Марковска мелодия", народното двугласно, а в случая на Бистрица и тригласно 
пеене. Поради ранната за България урбанизация на района днес почти нищо не е оцеляло 
от старите занаяти - каменарство,  коларо-железарство, тухларство, въжарство и др. 
Нематериалното наследство е наистина живо и все още уловимо в областта на 
традиционните обреди и празници, пеенето и танцуването.  

Макар опазването и съхранението му да не е сред първостепенните задачи на 
Дирекцията на ПП "Витоша", направеното в тази посока през последните десет години 
бележи напредък. По повод честването на 80-годишния юбилей на парка действащите 
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читалища в принадлежащите към него селища се включват най-активно в празниците. С 
дългогодишна традиция на добро сътрудничество с дирекцията на парка са и фолклорен 
фестивал "Витоша", съборът "Арт мастърс" и др.   Като постижение следва да се отбележи 
проектът "Виртуален музей" на музеите в Перник и Ниш, осъществен по Програмата за 
трансгранично сътрудничество с Република Сърбия, в резултат на който е осъществено 
дигитализиране с 3D на част от етнографските колекции на двата музея.  

Сред реализираните проекти, свързани с опазването на нематериалното културно 
наследство, е и  Детският екостационар "Белите брези", изграден по проект "Възраждане и 
запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България", 
финансиран със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и изпълнен в партньорство с Norwegian Crafts Development.  

Сред постиженията на първо място обаче трябва да се отбележи включването през 
2005 г. на групата "Бистришките баби" в Списъка на шедьоврите на световното 
нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, а след това и в националната 
предстaвителна листа "Живи човешки съкровища". Групата "Старите песни на село 
Кладница, Пернишко” (Шопско-граовски изпълнителски стил) - Многогласно женско 
фолклорно пеене от НЧ „Пробуда"  с. Кладница" пък бе номинацията на област Перник за 
Националната листа през 2014 г.  

В рамките на 2015 г. за вписване в списъка на ЮНЕСКО са предложени и 
кандидатстват обичаят "Сурва", практикуван в група пернишки села, както и обичаят 
"Баба Марта" (съвместно с Румъния, Молдова и Македония), като и в този случай 
българските колективи, носители на традицията, са базирани в селища, които не са част от 
прилежащите към зоната на парка, но са близо до нея - Народно читалище "Бачо Киро", 
София и Народно читалище "П.К. Яворов", с. Мещица, Пернишко.  

Както почти навсякъде у нас и в района на ПП "Витоша" сред основните носители 
и пазители на нематериалното културно наследство се очертават читалищата. Различни 
певчески, танцови и други формации, създадени към тях, спомагат за опазването на 
традициите и обичаите в региона около парка. В 12 от 13-те принадлежащи към парка 
селища има функциониращи читалища – с. Ярлово, с. Железница, с. Бистрица, кв. 
Симеоново, кв. Драгалевци, кв. Бояна, кв. Княжево, с. Владая, с. Мърчаево, с. Рударци, с. 
Кладница, с. Боснек.Сред тях като носители на автентичния фолкор със сериозни 
постижения се открояват читалищата в Бистрица, Железница, Кладница, Владая, 
Симеоново. Очертава се и друга група читалища, които функционират в по-урбанизирана 
среда и които по-скоро се проявават като ревитализатори на нематериалното културно 
наследство – Княжево, Драгалевци, Бояна. За опазването на нематериалното наследство 
голямо значение имат и усилията за предаване и възпроизвеждане на някои елементи в 
рамките на училищата и детските градини в принадлежащите към парка селища.  

Като най-важни елементи на нематериалното културно наследство, които са добре 
запазени в принадлежащите селища, следва да се отбележат двугласното, а в случая на 
Бистрица и тригласно народно пеене, специфичните шопски танци и обичаите Лазаруване, 
Коледуване и Поклади.  
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Таблица №1.18.2.-1:  
Фолклорни състави и групи в читалищата на принадлежащите към парка селища 

Читалище Певчески групи Танцови групи 
и състави 

Инструментални 
групи Други 

"Св. св. Кирил и Методий"  
с. Ярлово 1 - - - 

 
"Пробуда"  
С. Железница 2 3 1 - 

"Св. Цар Борис I"  
с. Бистрица 3 3 1 - 

"Св. св. Кирил и Методий"  
Кв. Драгалевци - 1 - - 

"Виделина"  
кв. Бояна 1 2 - - 

"Братя Миладинови"  
Кв. Княжево - 1 - - 

"Отец Паисий"  
кв. Симеоново 2 2 - - 

"Светлина"  
с. Владая 1 2 - 1 детска фолклорна 

група 
"Светлина"  
С. Мърчаево - 1 - 1 клуб за 

автентичен фолклор 

"Пробуда"  
с. Кладница 2 3 1 

1 детска група за 
словесен фолклор и 
игри 

"Св. Климент Охридски"  
с. Рударци 2 - - - 

"Трудолюбие"  
с. Боснек 1 - - 1 група за обичаи 

Всичко 15 18 3 4 
За представянето на нематериалното културно наследство пред по-широка публика 

допринасят и фестивалите на традиционен песенен, танцов и обреден фолклор (Фестивал 
"Витошки напеви", Кладница; Фолклорен любителски фестивал на хорото, кв. Бояна; 
НФ"На семейната приественост в областта на фолклора" с.Владая; Международен детски 
фолклорен фестивал, София; Събор “АРТ МАСТЪРС”, хижа “Звездица”; Международен 
фолклорен фестивал “Витоша”; Международният фестивал на маскарадните игри 
«Сурва“, Перник), организирани в селищата около или на територията на парка. Трябва да 
се отбележи обаче, че те често страдат от несигурност поради проблеми с финансирането, 
а понякога и поради липса на достатъчно разбиране към значимостта им. Така например 
фестивалът "На семейната приемственост в областта на фолклора" в  с.Владая не се 
провежда последните години поради липса на база заради сериозните повреди, нанесени 
от земетресението през 2013 г. на сградата на читалището.  

Живата традиция обаче съществува най-вече в традиционните празници, които 
продължават да се отбелязват в принадлежащите към парка селища. Сред тях могат да се 
откроят няколко групи. 

Храмовите празници на църквите и манастирите, които се отличават освен с 
обединяващите ги тържествени църковни служби, курбани и поклонения, така и със свои 
специфики, които са резултат както на дългата традиция в провеждането им, така и на 
възраждането и приспособяването им към променения социален контекст. Така например, 
Успение Богородично,  15 август е събор на с. Владая, който се чества на "Митрово 
църквище", мястото, където днес се изгражда новата църква в началото на селото, също 
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посветена на Успение Богородично. До 40-те години на 20 век в паметта на владайци 
мястото се свързва с камък, осветен от присъствието на св. Иван Рилски, който живял там 
според местната легенда. Всяка година на Голяма Богородица - според друга легенда - при 
камъка на св. Иван се явявал елен, който да заколят и принесат курбан. Днес паметта за 
камъка, край който живял св. Иван Рилски, не е актуална и празникът се почита само като 
Богородичен. Традиционното великденско хоро в Симеоново пък от тази година се 
провежда на Цветница, тъй като днес жителите на квартала, възползвайки се от дългите 
празници, обикновено отсъстват на Великден. Храмовият празник на църквата "Св. Илия" 
в Княжево също е претърпял значителни трансформации, като днес завършва и с 
кулинарна изложба на прочутите княжевски гювечи. 

Все още е жива практиката и за отбелязване на някои от традиционните празници 
като Коледуване , Лазаруване, Сирни заговезни (Поклади) и др. , както и традицията на 
селските събори в принадлежащите селища на юг от парка . Те също търпят промени, 
отразяващи нови социални реалности. Например, празникът Богоявление (Йордановден), 
6 януари  се отбелязва с водосвет и изваждане на кръстта от водата на реката под 
манастира "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", разположен на около 1 км 
североизточно от с. Кладница. До 2011 г. по стара традиция мъжете са наддавали на търг 
за откупуване на честта да извадят кръстта от реката. Днес наддаването не се практикува, 
а кумът (мъжът, който ще извади кръстта) се избира от местната общност.  Празникът 
завършва с курбан в трапезарията на манастира. 
 
Таблица №1.18.2.-2: Традиционни празници в принадлежащите селища - ПП "Витоша" 
Храмови празници  на църкви и манастири Други празници от християнския и празнично-

обредния календар 
Св. Теодор Стратилат – с. Боснек 
Св. Йеремия – с. Рударци 
Св. Йоан Богослов – с.Владая 
Св. Георги Победоносец – с. Бистрица, с. Мърчаево 
Св. Троица – Мърчаевски манастир, кв. Драгалевци 
Св. св. Безсребърници Козма и Дамян – с. Боснек 
Успение Богородично – Драгалевски манастир, с. 
Железница, с. Ярлово, с. Владая 
Св. Неделя – с. Ярлово 
Св. Пророк Илия – кв. Княжево 
Св. Пантелеймон – кв. Бояна 
Св. Петка – Владайски манастир 
Св. Димитър – с. Ярлово 
Св. Архангел Михаил – кв. Симеоново 
Св. Николай Мирликийски – с Кладнишки манастир  
 

Коледуване – Бистрица, Железница, Кладница, 
Симеоново и др. 
Богоявление – Кладница, Ярлово 
Бабинден – Симеоново, Бистирица, Железница, 
Княжево 
Баба Марта – Бистрица, Железница, Бояна, Княжево 
Поклади (Сирни Заговезни) – в почти всички селища 
Лазаруване – Бистрица, Драгалевци, Железница, 
Княжево, Симеоново, Кладница 
Спасовден – Кладница, Симеоново, Ярлово 
Гергьовден – Кладница и др. 
Успение Богородично – Владая, Ярлово, Кладница 
Илинден – Ярлово 
Св. Петка – Бстрица, Ярлово 
Св. Архангел Михаил – Ярлово 
Св. Иван Рилски – Владая, Мърчаево 
Никулден – Княжево 
Св. Йоаким и Ана - Бистрица  

Макар нематериалното културно наследство в принадлежащите към парка селища 
да графитира към общи корени, свързани с шопската традиция, все още могат да се 
открият следи и от празниците и традициите и на други предимно конфесионално 
различаващи се групи, обитавали района.  

В миналото на 2 август (Илинден по стар стил) следобед обект на поклонение от 
мюсюлмани и християни, но най-вече сред софийските роми е било тюрбето (гробницата) 
на Бали Ефенди, член на ислямския халветийски орден. Тюрбето, единствената оцеляла 
част от религиозния комлекс, намиращ се на мястото на днешната църква "Св. Илия" в кв. 
Княжево, е реставрирано и поддържано в много добро състояние. На  Илинден, 2 август, 
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стотици роми от София са се събирали за целодневен пикник на поляната край тюрбето, за 
да отдадат почит на „Али Баба“ (както ромите наричат Бали Ефенди). Вярвало се, че „Али 
Баба“ сбъдва желания – необходимо е човек да върже цветен конец, най-често червен, или 
панделка на металната решетка на гробницата, да си пожелае нещо и „Али Баба“ ще го 
осъществи.  Днес изключително малко хора посещават мястото, дори и на Илинден. 
Споменът е зазазен само сред някои от възрастните жители на Княжево и малцина от 
ромското население. 

Сред общия поток на шопската традиция се отличава и музеят на Петър Дънов и 
събитията, организирани около него в с. Мърчаево. Основателят на религиозно- 
философското учение, който прекарва последната година от живота си тук поради 
бомбардировките в София, оставя трайни следи в селото, където и до днес живеят негови 
последователи.  До къщата на своя ученик Темелко Гьорев, в която отседнал, Петър Дънов 
открил два извора и двата лековити. По-известният от тях "Изворът на Доброто", открит 
от Дънов на 29 май,  е планински поток, преминаващ до двора на Темелко Гьорев. Днес 
той функционира като място за обреди и ритуали. Всяка година в края на май около датата 
29 дъновисти се събират тук, за да отбележат събитието, а след това изпълняват 
паневритмия в местността Церова поляна и провеждат поход, наречен "По стъпките на 
учителя" до  връх Острец. 

Дирекцията на ПП "Витоша" много точно е идентифицирала и отбелязала сред 
възможностите за бъдещо развитие в областта на културното наследство - "разработване 
на система за документация и опазване на нематериалното културно наследство в 
областта на песенния фолклор и местни традиции" (Природата и Витоша. Доклад на 
Дирекцията на Природен парк "Витоша", 8 март 2013 г.). Направеното в тази посока обаче 
все още остава в сферата на пожеланията. Необходимо е по-тясно сътрудничество на 
дирекцията на парка с носителите на живите традиции и разработването на конкретен 
проект за регистрация и дигитализация на елементите на нематериалното културно 
наследство. За реализацията на този проект спомага и фактът, че паркът е разположен до 
столицата, където са базирани повечето от водещите институции и специалисти в тази 
област, а някои от тях вече работят по подобни проекти.  

Друга насока, в която биха могли да бъдат насочени конкретните усилия в областта 
на нематериалното културно наследство е идентификацията на локалните празници и 
спомени, свързани с почитането на паметта на Св. Иван Рилски и включването им в нови 
културни маршрути. Подобна възможност предлага и реактуализирането на култа към 
светците-лечители, наблюдавано в някои от селищата от принадлежащите на парка 
райони.  

С оглед на обстоятелството, че територията, обграждаща парка, е силно 
урбанизирана и е люлка на българското туристическо движение, запознаването, 
документирането и споделянето на този опит е друга перспектива за съвместно 
сътрудничество на Дирекцията на ПП "Витоша" с различни институции и НПО, която би 
допринесла както за екологичното възпитание, така и за опазването на нематериалното 
културно наследство. Един проект с примерно заглавие "Столичани и Витоша", имащ за 
цел събирането на спомени, фотоси, туристически песни и други документи за 
общуването и отношението на софиянци към Витоша би спомогнал  за мобилизиране на 
активността на гражданите спрямо природния парк и неговото опазване. Събраното 
впоследствие би могло да бъде експонирано било на временни изложби на територията на 
парка и в селищата, било на страницата на парка или отделна страница в Интернет.  
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Някои казуси, свързани с нематериалното културно наследство - като 
практикуването на каменоделството и каменарството, биха могли да будат използвани за 
целите на екологичното възпитание и като отрицателни примери за въздействието на 
антропогенните фактори върху опазването на природното богатство. Като подобни 
негативни практики биха могли да бъдат представени и рударството и животновъдсвото, 
които в определени исторически периоди са нанесли сериозни щети на планината и 
екоравновесието в района на Витоша. 

 Тези амбизиозни задачи би трябвало да бъде предхождани от по-конкретни и 
неизискващи огромни усилия стъпки от страна на Дирекцията на ПП "Витоша" като: 
включването на информация за нематериалното културно наследство на страницата на 
парка в Интернет, периодично обновяване на данните от празнично-обредния календар, 
по-активно присъствие на Дирекцията на ПП "Витоша" в организираните фестивали и 
други локални събития, по-голям интерес към носителите на нематериалното културно 
наследство в отделните селища и техтите конкретни проблеми. 
 
 
Приложение 1.18.2.-1: Празнично-обреден календар на населението от 
крайпарковата територия на ДПП "Витоша" 
 
ОБЩИНА ПЕРНИК 
 
С. Боснек 
- Св. Теодор Стратилат, 8 февруари - храмов празник на църквата "Св. Теодор Стратилат". 
- Ежегодни конни надбягвания на Тодоровден  (първата събота на Великия пост). 
- Селски събор - първата събота на месец август.  
- Ежегодни летни младежки лагери, организирани от фондация Покров Богородичен. 
- Св. св. безсребърници Козма и Дамян, 1 ноември - храмов празник на църквата "Св. св. 
Козма и Дамян". 
 
С.Кладница 
- Богоявление (Йордановден), 6 януари - празникът се отбелязва с водосвет и изваждане на 
кръстта от водата на реката под манастира "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", 
разположен на около 1 км североизточно от с. Кладница. До 2011 г. по стара традиция 
мъжете са наддавали на търг за откупуване на честта да извадят кръстта от реката. Днес 
наддаването не се практикува, а кумът (мъжът, който ще извади кръстта) се избира от 
местната общност.  Празникът завършва с курбан в трапезарията на манастира. В празника 
участват и жители на Рударци. 
- Поклади (Сирни заговезни) - подвижен празник, свързан с началото на Великите пости, 
отбелязва се седем седмици преди Великден на селския площад с палене на голям огън. 
- Лазаровден - подвижен празник, който се чества на 8-я ден преди Великден. Младите 
момичета от читалищните състави възпроизвеждат ритуала, обикаляйки селото. 
- Великден - в читалището боядисват яйца по стари технологии, организират се изложби и 
се прави празник на площада с участие на фолкорните групи от читалището. 
- Гергьовден, 6 май - отбелязва се с курбан и събор край параклиса "Св. Георги". 
- Възнесение Господне, Възнесение Христово или Спасовден - чества се в четвъртък, 39 
дни след първия ден на Великден. Отбелязва се с курбан на място, където преди е имало 
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вековен дъб, който е изсъхнал и е заменен с младо дръвче. В празнична лития хората 
посещават нивите, където с песни и молитви се благославят посевите. 
- Фестивал "Витошки напеви". Организира се от 2007 г. всяка година през първата събота 
и неделя на месец юли. До сега участие в събитието взимат състави, които представят 
Шопска етнографска /Долно и Горно Граово, Мрака, Знеполе и Краище/ и Пиринска 
етнографска области на България, но за 8-то издание през тази година има интерес от 
изпълнителски състави и от груги региони в страната. Фестивалът връчва награди за 
опазване на нематериалното културно наследство, като стремежът е отличените да 
представят своята фолклорна област по новаторски начин, но запазвайки нейната 
автентичност.  
- Успение Богородично (Голяма Богородица), 15 август - събор край манастира "Св. 
Николай Мирликийски Чудотворец". 
 - Селски събор - предпоследната седмица на месец август. 
- Никулден, 6 декември - храмов празник на манастира "Св. Николай Мирликийски 
Чудотворец". Извършва се света литургия, а след това се раздава курбан от бобена чорба и 
рибник. 
- Коледа - тържество с участие на местните състави в навечерието на Бъдни вечер на 
селския площад. 
 
С. Рударци 
- Поклади (Сирни заговезни) - подвижен празник, свързан с началото на Великите пости, 
отбелязва се седем седмици преди Великден 
- 1 май - храмов празник на църквата Св.Йеремия. 
- селски събор - последният неделен ден на май. В последната неделя от месец май е 
празникът на селото. Той се провежда ежегодно, близо до минералния извор в центъра. 
Съпроводен е от програма, в която участват певческа и танцова група от читалище „Васил 
Левски“ - с. Рударци. 
 
ОБЩИНА САМОКОВ 
 
С. Ярлово 
- 6 януари, Богоявление (Йордановден) - жители на селото се събират в местността 
Светогомитра, където палят огън от смрика, който трябва да се прескочи за здраве. Също 
така се събират на Петревия мост и ергени избират моми и заедно скачат в студените води 
на р. Палакария.  
- Спасовден, на 40-я ден след Пасха - събор край оброка "Св. Спас". 
- Илинден, 20 юли -  събор на параклиса "Св. Илия" в местността Рошко под връх Бога 
глава. 
- Последната неделя на август - Събор край църквата "Св. Богородица" (Шарената 
църква), местността Рибарнико.  
- 14 октомври, Петковден - събор в местността Бабина кория при параклиса "Св. Петка" и 
лековития кладенец. 
- 8 ноември - събор на Архангеловден край параклиса "Св. Архангел Михаил". 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ВИТОША 
 
Квартал Бояна 
- Поклади (Сирни заговезни) - подвижен празник, свързан с началото на Великите пости, 
отбелязва се седем седмици преди Великден. 
- Работилница за мартеници в читалището - в навечерието на 1 март. 
-  Лазаровден - подвижен празник, който се чества на 8-я ден преди Великден. Млади 
момичета възпроизвеждат ритуала. 
- 22 април - отбелязване на Деня на земята. 
- юни - Фолклорен любителски фестивал "На хоро в Бояна". Провежда се от 4 години. 
-  27 юли, Св. Пантелеймон, традиционен събор и храмов празник на църквата "Св. 
Пантелеймон". 
- 27 септември - отбелязване на деня на туризма. 
- 21 ноември - Ден на християнското семейство. 
- декември - коледни тържества, които започват с коледна работилница в читалището, 
изложба на изработените предмети и други празнични събития, свързани с традицията 
около големия християнски празник. 
 
Квартал Драгалевци 
- Бабинден, 21 януари - Конкурс "Мисис Баба". Избранницата трябва да даде пример за 
съвременна баба – поддържана, със самочувствие, лично пространство, 
работеща, щастлива и радваща се на живота, любяща майка и баба. Конкурсът се 
провежда от 6 години.   
- Лазаровден - отбелязва се на 8-я ден преди Великден. Лазарска група от читалището 
възпроизвежда ритуала. 
- Успение Богородично, 15 август - храмов празник на Драгалевския манастир и 
традиционен събор на квартала. Започва с празнична литургия в храма на манастира, 
освещаване на курбана и преминава във всенародно веселие с люлки, стрелбища, щандове 
за сладости, играчки, подаръци и т.н. 
- декември - деца от детската градина в квартала възпроизвеждат коледарската традиция. 
 
Квартал Княжево 
- Бабинден, 21 януари - празник в читалището. 
- Баба Марта, 1 март - работилница за мартеници в читалището в навечерието на празника. 
Част от изработените от децата мартеници се раздават на 1 март на посетители в столични 
търговски центрове. 
- Благовещение, 25 март - отбелязва се с кулинарна изложба в читалището, като се канят 
журналисти от кулинарни списания и се раздават награди в различни категории. 
- Лазаровден - отбелязва се на 8-я ден преди Великден. В навечерието на празника в 
читалището се подготвя лазарска група, която в празничния ден обикаля квартала с 
традиционни песни и възпроизвежда ритуала по припяване на пръстените и хвърляне на 
венчетата на лазарките в реката. 
- Цветница - неделята преди Великден. Богата фолкорна програма с гости от други 
селища.  
- Великден - в четвъртък, преди празника събраните предната седмица от лазарките яйца 
се шарят в читалището по по-съвременни и традиционни технологии. Организира се 
изложба с изработените шарени яйца и се раздават награди.  
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- 24 май, празник на славянската писменост - в навечерието на празника малки и големи се 
събират в читалището, носейки цветя, от които се прави голям венец, който се издига и 
закача на сградата под звуците на "Химна на светите братя Кирил и Методий". 
Организира се концерт, събират се книжни дарения за библиотеката. 
- 20 юли, Св. Пророк Илия - храмов празник на църквата и празник на квартала. Започва с 
празнична литургия в църквата и прерaства във всенародно веселие на открито. На 
открита сцена върви празнична програма с участие на фолклорни групи и други състави. 
Организира се и кулинарна изложба, в центъра на която са традиционните княжевски 
гювечи. 
- В миналото на 2 август (Илинден по стар стил) следобед обект на поклонение от 
мюсюлмани и християни, но най-вече сред софийските роми е било тюрбето (гробницата) 
на Бали Ефенди, член на ислямския халветийски орден. Тюрбето, единствената оцеляла 
част от религиозния комлекс, намиращ се на мястото на днешната църква "Св. Илия", е 
реставрирано и поддържано в много добро състояние. На  Илинден, 2 август, стотици 
роми от София са се събирали за целодневен пикник на поляната край тюрбето, за да 
отдадат почит на „Али Баба“ (както ромите наричат Бали Ефенди). Вярвало се, че „Али 
Баба“ сбъдва желания – необходимо е човек да върже цветен конец, най-често червен, или 
панделка на металната решетка на гробницата, да си пожелае нещо и „Али Баба“ ще го 
осъществи.  Днес изключително малко хора посещават мястото, дори и на Илинден. 
Споменът е зазазен само сред някои от възрастните жители на Княжево и малцина от 
ромското население. 
- Празник на християнското семейство, 21 ноември - тържество в читалището. 
- Никулден, 6 декември - празник в читалището с кулинарна изложба със състезателен 
характер на различни рибни ястия. 
- Коледа - в последния ден преди Бъдни вечер се изработва голяма традиционна сурвачка, 
която се поставя пред сградата на читалището и остава там до Нова година. Традиционна 
трапеза и възпроизвеждане на обичаите за Бъдни вечер в някое от семействата на 
активните читалищни членове. Благотворителен коледен базар. 

Квартал Симеоново 
- Бабинден, 21 януари - Клуб "Здраве и дълголетие", млади майки, родили в рамките на 
предходната година,  и деца от местното училище изпълняват традиционен ритуал на 
брега на реката. Празникът е модернизиран, завършвайки с избор на Мис Баба. 
- Трифоновден, 14 февруари - символично зарязване на лози на площада и кулинарен 
конкурс. 
- Поклади (Сирни заговезни), неделята на 7-та седмица преди Великден, в парка под 
църквата се прави голям купен, пали се огънят и се представя фолклорна програма.  
- Лазаруване - на Лазаровден момичетата от местното училище, завършващи 8 клас и по-
големи девойки участват в пресъздаването на празника. 
- Великденско хоро на площада, участват местните самодейни състави от читалището и 
жители от квартала. Заради многото пътувания по Великденските празници, тази година 
празникът е организиран на Цветница. 
- „Св. Архангел Михаил”,  8 ноември – храмов празник на църквата и събор в кв. 
Симеоново. 
- 24-25 декември - 5 коледарски групи от читалището обикалят квартала и възпроизвеждат 
ритуала. Организира се и благотворителен коледен базар с детски кулинарни 
произведения.  
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С. Владая 
- Св. Йоан Богослов, 8 май - храмов празник на църквата "Св. Йоан Богослов" в гробището 
в центъра на селището.  
- Св. великомъченица Неделя, 7 юли - чества се на Владайския манастир, където има 
параклис, посветен на св. Неделя. 
- Успение Богородично,  15 август - събор на селището, чества се на "Митрово църквище", 
мястото, където днес се изгражда новата църква в началото на селото, също посветена на 
Успение Богородично. До 40-те години на 20 век в паметта на владайци мястото се 
свързва с камък, осветен от присъствието на св. Иван Рилски, който живял там според 
местната легенда. Всяка година на Голяма Богородица - според друга легенда - при камъка 
на св. Иван се явявал елен, който да заколят и принесат курбан. Днес паметта за камъка, 
край който живял св. Иван Рилски, не е актуална и празникът се почита само като 
Богородичен. 
- Петковден, 14 октомври - храмов празник на Владайския манастир "Св. Петка", 
разположен в подножието на Люлин, на 1 км югозападно от Владая. 
- Св. Иван Рилски, 19 октомври - празник край оброчния кръст на св. Иван Рилски в 
местността Свети Йован. Владайските легенди и предания представят различни разкази за 
връзките на светеца, покровител на българите, със селището им. От свързването на  
местността Лешница, една от спирките при пренасянето на мощите на светеца от Търново 
през Средец до Рилския манастир, непосредствено с Владая, през версия, че св. Иван 
Рилски е живял във Владая до един от най-популярните варианти за проклинането на 
владайци от светеца поради недоброто им отношение към него: "Да се сбирате, но да не се 
разбирате!". Независимо от промените в паметта за светеца във времето и нейните 
трансформации св. Иван Рилски присъства трайно в локалната празнична традиция и 
празникът му е сред най-почитаните.  
- Национален фестивал "На семейната приемственост в областта на фолклора" . Провежда 
се четири пъти съвместно с Института по етнография и фолклор - БАН до 2009 г. Целта е 
участието на различни поколения от едно семейство, носители на певческото, танцовото и 
словестно наследство. Поради сериозните поражения, нанесени от последното 
земетресение на сградата на читалище "Светлина", в последните години тази много добра 
инициатива е прекъсната.  
 
С. Мърчаево 
- 6 май - храмов празник на църквата "Св. Георги". 
- Селски събор - провежда се първата неделя след Великден със служба и курбан в храма 
"Св. Георги".- - Събор на последователите на П. Дънов, последната неделя на м. май - 
Основателят на религиозно- философското учение, който прекарва последната година от 
живота си тук поради бомбардировките в София, открил два извора до къщата на своя 
ученик Темелко Гьорев и двата лековити. По-известният от тях "Изворът на Доброто", 
открит от Дънов на 29 май,  е планински поток, преминаващ до двора на Темелко Гьорев. 
Днес той функционира като място за обреди и ритуали. Всяка година в края на май около 
датата 29 дъновисти се събират тук, за да отбележат събитието, а след това изпълняват 
паневритмия в местността Церова поляна и провеждат поход, наречен "По стъпките на 
учителя" до  връх Острец. 
- Петдесетница (50 дни след Велиден) - храмов празник на храма на манастира "Св. 
Троица" и селски събор в местността "Манастирище". 

409

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%A4%D0%9D%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F/120239394674352?fref=nf


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 август - храмов празник на параклиса "Успение на Св. Иван Рилски" в манастира "Св. 
Троица".  Според преданието, когато били пренасяни мощите на светеца от Велико 
Търново към Рилския манастир, монасите пренощували тук, в района на сегашния 
манастир “Св. Троица”, където е и параклисът, наречен на името на светеца. 
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПАНЧАРЕВО 
 
С. Бистрица 
- Бабинден - възпроизвеждане на ритуала с участие на колективи от читалището. 
- Поклади (Сирни заговезни) - неделята на 7-та седмица преди Великден, отбелязва се с 
клади, които се палят в центъра пред кметството и по махали. Гостуват кукери от Перник. 
- Международен детски фолклорен фестивал - април. Местното читалще е домакин на 
гостуващи групи от различни страни. 
- Лазаровден - отбелязва се на 8-я ден преди Великден. В навечерието на празника в 
читалището се подготвя лазарска група, която в празничния ден обикаля селото с 
традиционни песни и възпроизвежда ритуала по припяване на пръстените и хвърляне на 
венчетата на лазарките в реката. 
- Гергьовден, 6 май - храмов празник на църквата "Св. Георги". 
- Фолклорен празник - последната неделя на май или първата на юни. Един от най-
големите празници, в които участват всички прочути групи от местното читалище и 
гостуващи състави. 
- 9 септември (Св. Йоаким и в. Анна) - събор в местността Мали дол. 
- 14 октомври, Петковден - събор в манастира "Св. Петка". 
- 23-26 откомври - международен конкурс за акордеонисти. 
- Коледуване - коледарски групи от читалището обикалят къщите в селото и 
възпроизвеждат обичая.  
 
С. Железница 
-  Поклади (Сирни заговезни) - неделята на 7-та седмица преди Великден, отбелязва се с 
клади, които се палят в центъра пред кметството и по махали.  
- Лазаровден - отбелязва се на 8-я ден преди Великден. Лазарска група, формирана в 
читалището, обикаля с песни и възпроизвежда ритуала - събира яйца, припява пръстените 
на момите и хвърля на венчетата им в реката след наричане. 
- Участие в ежегодния събор на Св. Дух (50 дни след Велиден) на връх Манастирище в 
Плана.  
- 15 август "Успение Богородично" - храмов празник на църквата и празник на селото. 
- Коледуване - възпоизвеждане на обичая на коледарите. 
- Коледно тържество с участие на местните фолклорни състави.  
 
Други събития от областта на нематериалното културно наследство, които се 
провеждат извън прилежащите селища или на територията на самия ДПП "Витоша" 
- Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва" - Перник. Съществува от 1966 г., 
а от 1985 г. става международен. През 2015 г. кандидатства за вписване в Списъка на 
шедьоврите на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.  
-Международен детски фолклорен фествал, София. Тази година има четвъртото си 
издание. Провежда се в края на април.  
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- Празник-събор на Район Витоша в местността "Офелиите". Провежда се обиконовено 
през юни. 
- Фоклорен събор „Арт Мастърс“. Съборът събира любители на българския фолклор на 
поляните пред хижа „Звездица“ във Витоша и обикновено се провежда през август. До 
сега е имал 4 издания. Участват фолклорни танцови и певчески колективи, певци, 
музиканти, групи за обичаи и словесен фолклор, както и всякакви артисти, представящи 
български фолклор. Освен възможност за обмен и трайно приятелство между групите, 
представители на различните етнографски области на България, фолклорен събор „Арт 
Мастърс“ е и една чудесна възможност за участниците и зрителите да се позабавляват 
сред чист въздух и красива природа. 
 
 
1.19. ЛАНДШАФТ 
 
1.19.1. Структура на ландшафта 

 
1.19.1.1. Актуализирана структура на ландшафта 
 
В План‘1 на ПП “Витоша” е установено, че в своите естествени граници планината 
образува самостоятелен ландшафтен район (Регионално ландшафтно райониране, Петров 
1997) и попада в следната структура: 

В. Южнобългарска планинско-котловинна ландшафтна област, 
IX.Витошко-Ихтиманска ландшафтна подобласт, 
59. Витошки ландшафтен район. 

Във вертикално отношение територията на ПП е разположено по следният начин:  
– в нископланинския пояс – 12%, 
– в среднопланинския – 62%; 
– във високопланинския пояс – 26%. 
Редуването отдолу нагоре във височина на основни групи ландшафти според 

Типологичното ландшафтно райониране (Петров, 1997) е следното: 
• Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори на масивни и 

метаморфни скали. Формирани са върху по-голямата част от средновисоките склонове и 
планински склонови стъпала на Витоша, където скалният им фундамент се изгражда от 
интрузивната скала монцонит и вулканската скала андезит. Върху тях са развити 
светлокафяви горски почви, съответстващи на смесените широколистни, предимно букови 
и буково-габърови гори. 

• Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на 
масивни и метаморфни скали. Разпространени са по северните и североизточните 
средновисоки стръмни склонове на планината, високо над Княжево, Владая, Мърчаево. 
Скалният фундамент е силикатен, предимно от интрузивната масивна скала монцонит, 
която поради сферичното си изветряне образува ландшафти в техните склоново-долинни 
местности – т. нар. „каменни реки“ и „каменни езера“, наричани „морени“. 
Антропогенизацията е от пътно-комуникационен и рекреационен характер. Горските 
ландшафти формират закрити пространства. 

• Група ландшафти от високопланинските иглолистни гори на интрузивни скали. 
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Такива ландшафти има на неголеми площи по най-високите северни и североизточни 
части на витошките макросклонове, където скалният фундамент е изцяло представен от 
монцонитния плутон. Антропогенизацията е от пешеходния туризъм. 

• Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори на вулкански скали. 
Развити са по североизточната висока част на Витошкия макросклон, където скалната 
основа е от андезити. В резултат на тектонските процеси те са по-напукани и там, където 
растителността е разделена и наклонът на склоновете е голям, са се образували и действат 
характерни и труднодостъпни денудационно-гравитационни процеси – „сипейни“ и 
„срутищни“, съставени от разноразмерни ръбести андезитни скални късове. 

• Група ландшафти на високопланинските формации от единични дървета, 
клекове и храсталаци на интрузивни скали. Такива ландшафти са образувани и 
съществуват в съвременната епоха в обхвата по денивелираната част от билната 
заравненост на Витоша в ареала от вр. Черната скала до х. Алеко на юг. По-голямата част 
от площта на тези ландшафти е открита – със съвсем рядка тревна покривка и с открити 
повърхности на изветрителната кора. 

• Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти на 
интрузивни скали. Заема площи във високопланинските части и местността над х. 
Селимица. Силикатната скална основа от изветрели монцонити е образувала средномощна 
изветрителна кора (алувиални наслаги), върху която се е образувала сравнително 
маломощна планинско-ливадна почвена покривка. 

• Група ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни скали. 
Заема площи в най-високите билни части на върховата денудационна заравненост. Най-
голям дял имат северно и източно от Черни връх. Скалният фундамент е представен от 
монцонитово едро- до средно-блокова изветрителна кора, върху която на малки 
фрагменти са образувани джобове от маломощна планинско-ливадна почва. Върху нея 
суровите биоклиматични условия са дали възможност да се развиват някои алпийски 
тревни видове. Лятната рекреация е свързана с маршрутите за Черни връх, които трябва да 
бъдат изолирани от блатните и мучурливите ландшафти, защото те са особено 
чувствителни на антропогенно въздействие. 

• Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф. 
Обхваща площи в най-високите и труднодостъпни витошки местности с алпийски 
характер – около Резньовете и Черни връх. От морфогенетична гледна точка това са 
върхове-твърдици, изградени от монцонити. Техните повърхности са изключително 
открити, напукани на едри блокове, покрити със скални видове, лишеи и мъхове. В 
подножието им по стръмните, на места почти отвесни, скални повърхности се развиват 
мощни сипейни процеси в резултат на гравитационните сили, които привеждат в 
движение скалните късове. 

Ландшафтите изпълняват основно социално-икономически функции в процеса на 
взаимодействие между човешкото обществото и природата, като удовлетворяват 
определени потребности  на обществото. За да могат да се определят специфичните 
функции, които те изпълняват е необходимо да се идентифицира тяхната структура. 
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За подробно изучаване на вертикалната и хоризонталната структура на ландшафтите на 
територията на ПП “Витоша” се използват йерархични класификации. За ландшафта 
построяването на генетична класификация е възможно само на базата способността му да 
се запазва непроменен в процесите на неговото преустройство. Това свойство се отнася и 
до всички по-малки ландшафтни единици, които изграждат даден ландшафт като цяло и 
позволяват тяхното класифициране. Мащабът, в който са разработени регионалното и 
типологичното ландшафтно райониране на България е 1:400 000. Точността при 
определяне принадлежността на даден ландшафт от тези две класификации не отговаря 
напълно за целите на територията на ПП. За по-подробно характеризиране на структурата 
на ландшафтите от територията на ПП “Витоша” се прилага по-подробна система за 
класифициране – по вид на земно покритие. Видът на земното покритие дава 
физиономията на ландшафта и е относително траен във времето. 
Видът на земно покритие е лесно разпознаваем за местното население и улеснява процеса 
на определяне на специфичните и ценности, който те влагат в него. 
За определянето структурата на ландшафта се използва ландшафтно-екологичния подход, 
който включва анализ и синтез на компонентите на ландшафта. Анализът е приложен при 
характеризиране на компонентите, които имат значение за формиране на ландшафтната 
структурата. Синтезът включва получаване на нова информация във вид пригоден за 
обособяване на структурни ландшафтни единици от различен ранг, определяне 
структурата на ландшафта и нейното картографиране – изготвяне на Карта на 
ландшафтите на ПП “Витоша”.  
Възприема се схващането, че съвременните ландшафти са продукт от взаимодействието 
между природни и антропогенни фактори, т.е. определената ландшафтна структура на ПП 
“Витоша” е вторична.  
Определени се следните относително еднородни ландшафтни единици н ниво вид 
ландшафт – горски, ливаден, аквален, скален, аграрен и антропогенен ландшаф 
показани в табл. №1.19.1.1.-1. При проведените теренни проучвания и разговори с 
посетителите на парка този вид схващане за ландшафтната структура се оказва най-лесно 
разпознаваем, тъй като видът на земното покритие дава физиономията на ландшафта, 
неговият външен облик, като същевременно е относително траен във времето. 
 
Таблица №1.19.1.1.-1: Ландшафтна структура на ПП “Витоша”  

Ландшафтна единица Площ (ха) 
Вид ландшафт горски  
Подвид ландшафт горски с иглолистни култури 4613,19 
Подвид ландшафт горски иглолистен с естествен произход 1161,24 
Подвид ландшафт горски широколистен високостъблен 1569 
Подвид ландшафт горски широколистен издънков 8230,22 
Подвид ландшафт на храсталачни клекови формации 4,35 
Вид ландшафт ливаден  
Подвид ландшафт на високопланински пасища 905,57 
Подвид ландшафт ливаден 3928,5 
Вид ландшафт аквален  
Подвид ландшафт аквален езерен 1,26 
Подвид ландшафт аквален блатен 86 
Вид ландшафт скален  
Подвид ландшафт скален метаморфен силикатен 4,06 
Подвид ландшафт скален масивен ефузивен 136,4 
Подвид ландшафт скален седиментен силикатен 43,33 
Подвид ландшафт скален седиментен карбонатен 43,7 
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Подвид ландшафт скален масивен интрузивен 153,28 
Вид ландшафт аграрен  
Подвид ландшафт аграрен пасищен 598,05 
Вид ландшафт антропогенен  
Подвид ландшафт антропогенен селищен 87,54 
Подвид ландшафт антропогенен комуникационен 171,72 
Подвид ландшафт антропогенен индустриален 21,6 

 
В рамките на получените относително еднородни ландшафтни единици – вид 

ландшафт, се отделят по-малки ландшафни единици – подвид ландшафт, като се 
използват показатели характеризиращи релефа (надморска височина, изложение и 
наклон), почвообразуващи скали, почвен тип, показатели за насажденията (състав, 
възраст, бонитет, състояние и строеж). Получените най-малки класификационни единици 
са относително хомогенни по състав, по морфологична структура, имат общ произход, 
функциониране и еволюция. 

 
Вид ландшафт горски 
Физиономичен компонент в този ландшафт е горско-дървесната растителност. Тя е 

силно повлияна от характера на климата, особеностите на релефа и скалната основа и 
антропогенната дейност извършвана в близкото минало. Преобладаващата част от 
насажденията са смесени и или чисти широколистни и по-малка част иглолистни. 
Разположен е изцяло в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни на 
Мизийска горско-растителна област. Тъй като територията на ПП “Витоша” се 
характеризира с голямо разнообразие на ландшафт горски, за по-подробното му описание 
се предлага разделянето му по вид и произход на дървесната растителност. Разделя се на 
следните подвидове ландшафти: 

Подвид ландшафт горски широколистен високостъблен 
Разпространени са между 800 до 1750 m н.в. Вертикалната му структура е изградена 

от следните скални видове – филит, сиенит, конгломерат, пясъчник, мергел, монцонит, 
кварцит, диорит, доломит, гнайси, варовик, андезит и амфиболитови шисти. Върху тях са 
развити кафяви горски почви. Физуалният облик се формира основно от чисти и смесени 
насаждения на об. бук, бяла бреза и об. габър с участието на черна елша, трепетлика, цер и 
други. Насажденията заемат предимно сенчести изложения врху много стръмни и стръмни 
склонове. 

Подвид ландшафт горски широколистен издънков 
Заема територия в Средния планински пояс между 750 до 1750 m н.в. 

Физиономичните характеристики на този ландшафтен подвид се формират от чисти и 
смесени насаждения от об. бук, и по-малка част от чисти и смесени насаждения на об. 
габър, дъбове, бяла акация и бяла бреза. Вертикалната структура е същата като на шир. 
високостъблен подвид – кафяви горски почви, развити върху същото разнообразие от 
скали – филит, сиенит, конгломерат, пясъчник, мергел, монцонит, кварцит, диорит, 
доломит, гнайси, варовик, андезит и амфиболитови шисти. На много малко места се 
срещат хумусно-карбонатни и алувиално-делувални почви. Заемат както сенчести, така и 
припечни изложения, на много стъмни склонове. 

Подвид ландшафт горски иглолистен с естествен произход 
Вертикалната им структура се характеризира с наличието на същите скали като при 

ландшафт широколистен и развити върху тях кафява горска и тъмноцветна горска почва. 
Тук физиономичните характеристики се определят от участието на чист или смесени 
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насаждения на об. смърч, бял бор, бяла мура и черен бор. Насажденията заемат много 
стръмни и стръмни, по често на сенчести и по-рядко на припечни склонове от 850 до 1900 
m н.в. 

Подвид ландшафт горски с иглолистни култури 
В структурата на тази разновидност на горския ландшафт участват иглолистни 

култури чисти или смесени на бял бор, об. смърч, черен бор, об. ела и мура с участието на 
зелена дугласка. Разположени в средния планински пояс от 750 до 1850 m н.в., върху 
същите почвени условия като на подвид иглолистен с естествен произход. Срещат се по 
равно на припечни и сенчести, много стръмни склонове. Малка част от насажденията  но 
се срещат и на полегати, наклонени и стръмни склонове 

Подвид ландшафт на храсталачни клекови формации 
Поради своя специфичен облик и функции над горната граница на гората 

клековите формации могат да се отделят като самостоятелна ландшафтна разновидност. 
Макар и малко по площ тези ландшафти имат водоохранно, противоерозионно и 
естетическо значение. Разпространени са от 1500 до 1900 m н.в. върху тъмноцветна горска 
и кафява горска почва, развити върху пясъчник, конгломерат, монцонит, габро. Заемат 
много стръмни северо-източни склонове. Самите клекови формации са разположени на 
петна над хижа Алеко, и отделни екземпляри в местностите “Меча поляна”, “Комините”, 
над хижа Физкултурник. 

 
Вид ландшафт ливаден 
Това са природно-териториални комплекси, в които отсъства дървесна 

растителност. При тях физиономичен белег за ландшафта са ливадните тревни 
съобщества. В зависимост от ползването им в миналото те се разделят на две 
разновидности – ливадни ландшафти и ландшафти на високопланинските пасища. 

Подвид ландшафт на високопланински пасища 
Представляват открити тревни пространства с вторичен произход. В средния 

планински пояс се срещат върху кафяви горски почви, а във високопланинския върху 
тъмноцветни горски и планинско-ливадни, развити върху масивни интрузивни скали, до 
2250 m н.в. Разпространени са на предимно сенчести стръмни и много стръмни склонове. 

Подвид ландшафт ливаден 
Формира сe от поляни и просеки в средния планински и високопланинския пояси, 

до 2200 m н. в. Ландшафтът се характеризира с открити тревни пространства с вторичен 
произход. Структурообразуващи компоненти в него са амфиболитови скали, аднезти, 
варовици, габро, доломити, монцонити, конгломерати, сиенит и др.,и развити върху тях 
хумусно-карбонатни и тъмноцветни горски почви. 

На територията на ПР Витоша се образуват специфични торфенищни ландшафти. 
Физиономичен белег за тези ландшафти са ливадните тревни съобщества, мъхове и 
водорасли. Заемат  пояса около 1800 м н.в. На места се срещат единични храстови 
съобщества от високопланински върби, хвойна и по-рядко боровинки. В структурата му 
участват торфено-блатни и планинско-ливадни почви, развити върху моноцити и 
левкомоноцити.  В акумулативните форми на релефа с  условия за преовлажняване е 
формиран мощен торфен хоризонт, който е специфично образувание за торфените почви. 
В него се съхранява голямо количество органична маса, богата на хранителни вещества, 
които се освобождават бавно във времето и служат за хранителна база на блатната 
растителност.  Процесите на разлагане са забавени, а тези на акумулация имат превес над 
тях. По този начин кръговратът на веществата в ландшафта се извършва бавно и най-
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характерният му белег е натрупването на полуразложена органична маса, която създава 
много специфичен вертикален строеж във вертикалната структура на ландшафта. 
Опазването на този строеж е от съществено значение, предвид на това, че торфеният 
хоризонт е депо на голямо количество органичен въглерод, чийто кръговрат, респ.  
освобождаване в атмосферата е силно забавено и потенциалният му принос към 
парниковия ефект е незначителен.  

 
Вид ландшафт аквален 
Водещ и физиономичен компонент в ландшафт аквален са повърхностните води. 

От разновидностите на ландшафт аквален, на територията на ПП “Витоша” се срещат: 
Подвид ландшафт аквален езерен 
В структурата му участват естествени езера и микроязовир. 
Подвид ландшафт аквален блатен 
В структурата му участват мочурищата от територията на ПП. 
 
Вид ландшафт скален 
Този ландшафтен вид е формиран от открити на повърхността скали в територията 

на ПП “Витоша”. Изграден е само от един ландшафтен компонент, който е с водеща и 
физиономична функция. Скалите ландшафти се характеризират се с резки граници, 
спрямо съседните ландшафти. Тяхната специфична форма и облик са продукт от 
взаимодействието между ендогенни и екзогенни природни сили – грохоти, сипеи, скални 
образувания. В зависимост от произхода, химичния и минерален състав на скалите се 
срещат следните разновидности на скалните ландшафти: 

Подвид ландшафт скален масивен интрузивен – В структурата му участват 
габро, диорит, сиенит и монцонит. Тук се отнасят каменните реки от територията на ПП 
“Витоша”. 

Подвид ландшафт скален масивен ефузивен – В структурата му участва андезит. 
Подвид ландшафт скален седиментен силикатен – В структурата му участват 

конгломерат и пясъчник. 
Подвид ландшафт скален седиментен карбонатен – В структурата му участват 

варовик, мергел и доломит. 
Подвид ландшафт скален метаморфен силикатен – В структурата му участват 

амфиболитови шисти и гнайси. 
 
Вид ландшафт аграрен 
На територията на ПП “Витоша” се сеща само една разновидност на ландшафт 

аграрен. 
Подвид ландшафт аграрен пасищен 
Заема територията на планинските пасища в средния планински и 

високопланинския пояси от 1000 до 2150 m н.в. В структурата му участват пасищни 
територии и дивечови ниви. 

 
Вид ландшафт антропогенен 
В зависимост от вида на антропогенната дейност, която е оказала влияние за 

образуването им, на територията на ПП “Витоша” се срещат следните разновидности на 
антропогенните ландшафти: 

Подвид ландшафт антропогенен селищен 
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Към него се отнасят природо-териториални комплекси, в които присъстват 
антропогенни елементи – сгради на заслони, хижи, планински вили и бази, хотели, 
бунгала, селскостопански комплекси (мандри, обори и др.), дворни места, туристическите 
центрове, с. Чуйпетлово, вилни образувания и други. 

Подвид ландшафт антропогенен комуникационен 
Това са природо-териториални комплекси, в които антропогенното въздействие се 

изразява в строителство на различни категории пътища, включително горските, както и 
електропроводи, паркинги, ски писти и влекове. 

Подвид ландшафт антропогенен индустриален 
Заема ограничена площ на територията на бивши кариери. 
Извод: Тези ландшафтни разновидности характеризират детайлно 

хоризонталната и вертикална ландшафтна структура на ПП “Витоша”. Те са 
относително еднородни ландшафтни единици и на базата на тях е съставена Карта на 
ландшафтна структура на. Ландшафтната карта на ПП представлява образно-знаков 
модел, който разкрива структурата, динамиката и функционирането на ландшафтите 
от съответния таксономичен ранг. 

 
1.19.1.2. Промени в структурата на ландшафта през последните 10 години 

 
Ландшафтът е конкретна част от земната повърхност – природо-териториален 

комплекс, с единна структура, функциониране и динамика. Той притежава характерна 
физиономия, индивидуалност, вътрешни процеси и устойчивост. Структура на 
ландшафта е възприето да се изразява чрез  съвкупността от елементарни ландшафти, 
между чиито компоненти съществуват различни взаимовръзки и които се характеризират 
със сезонни ритми, създават серии от трансформации и мозаични съчетания. Промяната в 
структурата на ландшафта зависи от устойчивостта на неговите компоненти, т.е. от 
свойството му да съхранява структурата, взаимовръзките и характера на 
функционирането си под влияние на външни, природни и антропогенни въздействия.  

В тази връзка на територията на ПП Витоша, за последните 10 години, могат да се 
отбележат само промени в отделни компоненти на ландшафта, но не и трайни промени в 
цялостната му струкура. Тези промени засягат основно неустойчивите компоненти – 
растителност и почви. Водещи са природните фактори като ветровали, лавини, пожари, 
каламитети и др. В резултат от честотата на тяхното проявление  е и въздействието им 
върху  ландшафтния компонент растителност. Измененията са временни и се отнасят до 
промяна в кръговрата на веществата и потока на енергията. Те са естествено протичащи 
процеси и са насочени към самоорганизация и бъдещо възстановяване на  ландшафта. 
Въздействието от пожар и смерч има силен визуален ефект, поради унищожаването на 
растителната покривка за определен период от време, през който възстановителните 
процеси постепенно вземат превес. 

Качество на ландшафта 
Качеството на ландшафта е относително понятие и основен критерий за 

определянето му е неговото здравословно състояние. То отразява качеството на средата, 
която осигурява  жизнената среда на човека. За сега не съществуват норми за оценка на 
ландшафта, като едно цяло. Оценката на качеството на ландшафта зависи и се определя 
от състоянието на неговите отделни компоненти и техните елементи, като за целта се 
използват нормите и стандартите за съдържанието на вредни и токсични вещества в 
компонентите почви, води и въздух. 
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Като ландшафти с високо качество, които осигуряват комфортна и здравословна 
среда се оценяват горски, ландшафт ливаден, ландшафт скален. 

Ландшафти с ниско качество, които осигуряват некомфортна среда за човека и 
неговото здраве, се определят териториите на ландшафт антропогенен индустриален, 
резултат от бивши кариери за инертни материали, с обща площ 21.06 ha. 

Запазването на високо качество на ландшафта на този етап се постига чрез 
прилагане на конкретни мерки като изпълнение на програми за Опазване и поддържане 
на биологичното и ландшафтното разнообразие на Природния парк като защитена 
територия (посочени в точка 4.2 от АПУ на ПП „Витоша“) касаещи отделните 
ландшафтни компоненти. 

Зони, в които е необходимо да бъдат внесени подобрения за повишаване 
качеството на ландшафта са териториите на бившите кариери за добив на инертни 
материали. Такива са още местата с полуразрушени сгради и техническа инфраструктура. 

 
1.19.2. Естетически качества 

 
С най-високо естетическо значение в План 1 на ПП “Витоша” са посочени горските 

ландшафти. Те служат за екологичен фон и носят естетически наслада. Използват се за 
лятна и зимна рекреация, като движението се извършва по пешеходните алеи и пътеки, без 
да се навлиза в територията на горските ландшафти. Ливадните ландшафти са 
разположени мозаечно между тях. Като атрактивни са определени аквалните и скалните 
ландшафти. 

Естетическото въздействие на ландшафт горски се характеризира с 
физиономичност и динамика. Основният физиономичен компонент е горско-дървесната 
растителност. Динамиката зависи от промените в горските фитоценози и може да има 
ежедневен цикъл (сутрин, обед и вечер, при това със светлосенките) и сезонен цикъл 
(пролетен, летен, есенен, зимен, когато зрителното въздействие е различно).  

На територията на ПП “Витоша” въздействието от смяната на сезонните цикли е 
най-чувствително при ландшафт горски широколистен, поради вегетационните 
особености на широколистните видове.  

С много високи естетически качества се оценяват горски ландшафти, в които 
основен физиономичен и структурен елемент са високостъблени насаждения на об. бук – 
ландшафт горски с широколистни високостъблени насаждения.  

Особено силно е естетическото въздействие на об. бук през зимния сезон, когато 
сивата кора на стъблата му контрастира с зеления цвят на иглолистинте видове в 
парковата територия.  

Впечатляващо красиво е и есенното обагряне на листата, което също контрастира 
на фона на иглолистните гори. Характерни за ландшафт горски на територията на ПП 
“Витоша” са и насажденията с участие на бяла бреза и иглолистни. 

Естетическата ценност на ландшафтите от територията на парка може да бъде 
временно нарушена. Това се случва при проява на екстремни природни явления като 
ветровали, ветроломи, снеголоми, лавини, пожари и др. могат да увредят дървесната 
растителност.   

Ландшафт ливаден  
Както ландшафт горски, така и ландшафт ливаден притежава специфична сезонна 

динамика. Високопланинските пасища и поляни осигуряват плавен преход между 
клековите храсталаци и първичните скални ландшафти. През топлото полугодие 
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повишават особено силно естетическите качества на субалпийския и алпийския подпояси 
с богатия флористичен състав. Създават усещане за непокътнатост и хармония на 
природата.   

Високопланинските ливади и пасища осигуряват перспективи към близки и 
далечни панорами от територията на ПП “Витоша”, както и към Столицата и Рила 
планина. 

Ландшафт скален 
Ландшафт скален от територията на ПП “Витоша” образува твърде интересни 

скални форми, които имат висока естетическа стойност – скалните реки. Със своята 
сезонна динамика скалните ландшафти повишат естетическото възприемане на парковата 
територия като цяло. През зимните месеци снежната покривка по покрива първичните 
скални ландшафти и омекотява визуалното възприемане на ландшафта, като 
същевременно контрастира с зеленият цвят на иглолистните гори. Това са силикатните 
скали при м. Копитото, каменните реки от сиенит и монцонит, каменните грамади на 
Черни връх, Резньовете, Селимица, Черната скала и др. 

Ландшафт аквален 
От всички ландшафтни компоненти, водата е тази, която повишава в най-голяма 

степен естетическите качества на ландшафта – Боянски водопад, Боянско езеро, 
Симеоновски езера, р. Бистришка, р. Драгалевска и др. 

С най-ниски естетически качества е ландшафт антропогенен, където 
антропогенната дейност е довела до замърсяване на ландшафтни компоненти, 
унищожаване на биоразнообразие, ерозия на почвата, минна дейност и др. В зависимост 
от интензивността на антропогенното въздействие ландшафтите се разделят на: 

- Антропогенно модифицирани ландшафти, при които са настъпили 
количествени изменения в параметрите, на някои от компонентите, например: 
бракониерски сечи, пожари, ски писти, горски пътища, шосета и др. 

- Антропогенно трансформирани ландшафти, при които промените в 
компонентите са довели до изменения в структурата им, например: изоставена кариера, 
сгради и съоръжения обслужващи ски зоната, други сгради и съоръжения на ВиК, 
Електроразпределение и др. 

Облика на туристическите центрове, запуснатостта и занемареността на сградите и 
дворните пространства, нерекултивирани кариери, рущащите сгради водят до влошаване 
на естетическите качества на ландшафта, визуално и обемно-пространствено. 
Концентрацията на МПС в почивни дни и ваканционния период може да доведе до 
влошаване на санитарните качества на ландшафта поради отделяните от двигателите 
газове като СО, NОx, СН4, SO2. При изоставените кариери и ски пистите има опастност 
от поява на инвазивни видове, поява на ерозия на почвата. Към момента има проекти по 
рекултивация на кариерите и се изпълняват програмите за подобряване на техническата 
инфраструктура на ПП „Витоша“. Изпълнението им допринася за подобряване на 
качеството на ландшафт антропогенен. Заедно с това е необходимо прилагане на мерки 
за отстраняване или възстановяване на сгради, заслони, и др. 

На територия на ПП „Витоша“  не се наблюдават случаи на трайно изменение в 
структурата на ландшафтите. Извършените възобновителни и санитарни сечи засягат само 
компонента растителност, т.е. реализира се промяна във визуалното възприемане на 
ландшафта поради частична промяна на този компонент. Степента на изменение е слаба, 
тъй като горските ландшафти се характеризират с висока устойчивост и възможност за 
саморегулиране. 
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На този етап за територията на ПП „Витоша“ няма проведени подробни 
ландшафтно-екологични оценки за рекреационни цели в ландшафт горски, за отделните 
сезони, по утвърдени методики. На базата на получените резултати от такива изслевания 
могат да се оптимизират сега съществуващи маршрути, погледни места, места за отдих на 
открито и др., както и да се предложат нови такива. 

 
1.19.3. Културен ландшафт 

 
Културните ландшафти то територията на ПП “Витоша” са образувани от  

целенасочени изменения в ландшафта, предизвикани от антропогенната дейност. С цел да 
удовлетворява определени потребности, човекът може постоянно да поддържа ландшафта 
в дадено състояние. На територията на ПП “Витоша” това са природо-териториални 
комплекси, в структурата на който участват елементи като временен склад, гробищни 
паркове, дворни места, дивечови ниви, микроязовир, алеи, камионен път и шосе, каптаж, 
площи за отдих и рекреация, ски лифтове и писти, хижи, заслони, бивши кариери и др. 
Участието на тези елементи е временно и зависи от човешката дейност – от политиката и 
планирането на околната среда. 
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1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
 
1.20.1. Оценка на състоянието на атмосферния въздух 

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

 
Серен диоксид  
На фиг.№1.20.1.-1 са представени средните годишни концентрации на серен 

диоксид за за периода 2009-2013 г. На Копитото стойностите варират от 5,9 µg/m3 до 9,3 
µg/m3. Най-високи са установените концентрации през 2011 г., а най-ниски 2010 г.. По-
високите концентрации на SO2 могат да се обяснят с по-студената зима. Установените 
средни годишни концентрации са значително по-ниски от допустимата норма за опазване 
на природни екосистеми.  

 
Фигура №1.20.1.-1: Средногодишни концентрации на SO2 

 
 

 Азотни оксиди 
Годишните концентрации на NO2 на „Копитото”, в периода 2009 - 2013 г. са в 

границите от 2,86 µg/m3 до 5,19 µg/m3(Фиг. №1.20.1.-2). Най-висока стойност е отчетена 
през 2009 г., а най-ниска през 2011г. От данните се вижда, че концентрациите са от 8 до 14 
пъти по-ниски от допустимата норма за опазване на здравето на хората - 40 µg/m3, както и 
от нармата за опазване на растителността (30 µg/m3). Също така, количеството NO2  в 
района на Копитото е по-ниско както от горния, така и от долния оценъчен праг.  
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Фигура №1.20.1.-2: Годишни концентрации на NO2  – „Копитото” 

 
 

 Максималните 1-часови концентрации в района на Копитото са значително по-
ниски (около 2,5 пъти) от допустимата норма. 
 
  Въглероден оксид   

В района на Копитото установените концентрации на въглероден оксид са 
многократно по-ниски от допустимата норма.   

 
Бензен 
Определените средни годишни концентрации на бензен варират в границите 0,03 

– 0,06 µg/m3 и са значително по-ниски от ДН (5 µg/m3). 
 
Озон 

На „Копитото“ максималната измерена 1 – часова концентрация достига 267 
µg/m3, през 2011 г. (Фиг. №1.20.1.-3) 

 
Фигура №1.20.1.-3: Едночасови концентрации на озон (ПИН – праг за информиране на 
населението, ППН- праг за предупреждение на населението) 
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За района се установява и по-често превишаване на краткосрочната целева норма за 
опазване на човешкото здраве (120 µg/m3) – от 81 дни през 2013 г. до 143 дни пред 2011 г. 
при допустими 25 дни/годишно, осреднени за три години. В случая за периода 2011-2013 
г. средният брой дни е 112 т.е нормата е превишена около 4,5 пъти (Фиг. №1.20.1.-4). 
 
Фигура №1.20.1.-4: Случаи на превишение на краткосрочната целева норма за опазване 
на човешкото здраве (120 µg/m3) 

 
 
За района на Копитото, а вероятно и за по-високите части на Парка съществува 

опасност от значително натоварване с озон. Индексът на експозиция на озон с натрупване 
над 40 ppb (АОТ40) в периода май-юли превишава краткосрочна целева норма за опазване 
на растителността. Най-високата стойност е установена през 2012 г.- около 2,3 пъти КЦН 
(Фиг. №1.20.1.-5) . 

 
Фигура №1.20.1.-5: Индекс на експозиция на озон с натрупване над 40ppb (АОТ40), КЦН-
краткосрочна целева норма за опазване на растителността  

 
  
 Още по лоша е ситуацията по отношение на индекса на експозиция на озон с натрупване 
над 40ppb (АОТ40) за периода април-септември по отношение  опазване на горите. Високи 
стойности на индекса са отчетени през 2011г. и 2012г., превишаващи повече от 3,5 пъти 
допустимото (Фиг. №1.20.1.-6). 
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Фигура №1.20.1.-6: Индекс на експозиция на озон с натрупване над 40ppb (АОТ40), 
НОГ-норма за опазване на горите  

 
 
Фигура №1.20.1.-7:  
Денонощен ход на концентрациите на азотни оксиди и озон в пункт „Копитото“ 

 
 

Фигура №1.20.1.-8:  
Денонощен ход на концентрациите на някои ЛОС – пункт „Копитото“ 
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Фигура №1.20.1.-9: Годишни концентрации на ФПЧ10 – „Копитото” 

 
 

Денонощен ход на концентрациите на атмосферни замърсители 
Денонощният ход на атмосферните замърсители зависи в голяма степен от 

източниците на емисии, метеорологичните условия и процесите на атмосферната химия. 
Химичните процеси, протичащи в атмосферата най-ясно се открояват, ако се проследи 
промяната в концентрациите на азотните оксиди и озона, както и други прекурсори на 
озон, тъй като последният е изцяло вторичен замърсител, който се образува в резултат 
на фотохимични реакции на азотните оксиди и въглеводороди.  

За района на „Копитото” тези зависимости между азотните оксиди и озон не са 
така ясно изразени поради това, че концентрациите на азотен оксид и диоксид са много 
малки, без съществени вариации в денонощието, което е резултат на преноса от града 
(фиг. 1.20.7.). Същевременно, концентрациите на озон са значително по-високи от тези в 
града и запазват такива нива през по-голяма част от денонощието. Вероятно в случая 
значителна роля играят и други фактори като релефа, както и някои метеорологични 
елементи, характерни за северните склонове на Витоша.  

Почасовите концентрации на някои ЛОС в района на „Копитото” са значително 
по-ниски от тези в града. От фиг. 1.20.8. се вижда, че в  денонощния ход се очертава 
само един максимум – в 14-15 часа. Вероятната причина е липсата на местен източник и 
пренос от града. 

Фини прахови частици  
Средногодишните концентрации на ФПЧ10 на „Копитото”, за периода 2009-2013 

г. варират в границите от 16,37 µg/m3 през 2013г. до 22,33 µg/m3 през 2011г. 
Установените стойности не превишават както допустимата норма (ДН), така и горния 
оценъчен праг (ГОП). През три от годините незначително е превишен долният оценъчен 
праг (фиг. 1.20.9.). Наблюдава се слабо увеличаване на количеството от 2009 г. до 2011 
г., но  към края на периода то намалява. През 2009 г. и 2010 г. стойностите са много 
близки – съответно 20,06 µg/m3 и 20,37 µg/m3.  

Средноденонощните концентрации в района на „Копитото” варират в по-тесни 
граници и само в отделни случаи превишават допустимата норма. Най-често това е 
наблюдавано през 2010 г . – 19 дни и 2011 г. – 14 дни. Тогава са измерени и 
максималните 24-часови концентрации – 3 пъти над ДН. За разлика от градските 
пунктове, за  района на „Копитото” е характерен летен максимум в концентрацията на 
ФПЧ10.  

Необходимо е да се отбележи, че през зимнте месеци се опесъчават шосетата в 
ПП “Витоша” и през пролетта и лятото при движение на моторните превозни средства 
се получава значителен унос от праха по и край  пътните платна. Това причинява 
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значително локално запрашаване на въздуха, което създава дисконфорт на пешеходци и 
колоездачи.  

 От направения анализ на качеството на въздуха може да се заключи, че 
въздухът в ПП “Витоша” е чист по отношение на основни замърсяващи вещества, 
характерни за урбанизираните територии. Спецификите на релефа на Софийската 
котловина създават условия за задържане на атмосферните замърсители и изнасянето им 
във височина при конвективни движения на въздушните маси, и под действие на 
повишената слънчева радиация се образуват високи концентрации на озон.  

 
За ПП “Витоша” проблемен замърсител по отношение на здравето на хората и 

опазване на растителността е озонът. Прахът и ФПЧ замърсяват локално около 
шосетата. 

 
1.20.2. Повърхностни и подземни води  
 

Точковите и дифузни източници на замърсяване 
Водни ресурси на Витоша включват извори, реки, потоци, водопади и карстови 

води. На територията на Парка са определени 2 категории водни тела - „реки“ и „езера“.  
Реките – 14 бр. се отнасят към два водосборни басейна, съответно към: Черноморски 
водосборен басейн: Палакария, Куртова, Железнишка, Лява, Бистришка, Янчевска, 
Симеоновска, Драгалевска, Боянска, Владайска и към Беломорски водосборен басейн: 
Струма, Матница, Танчовица, Рударщица.  

На Витоша няма естествени езера. Формирани са изкуствени водни площи – 
язовир Студена, построен с цел водоснабдяване на гр. Перник  и Боянското езеро, което 
е създадено на мястото на голяма влажна зона.  

На Витоша има много извори - над 40, които се делят на три групи: термални, 
подпочвени, карстови. От тях около 33 са подходящи за питейно водоснабдяване. 
Повечето от изворите са каптирани и водите се използват за местни нужди, предимно 
обекти за отдих и туризъм, както и за крайпътни чешми (около 240). Термалните извори 
са разположени в подножието на планината (Рударци, Княжево, Железница, Панчарево). 
Карстовите извори са разполжени в югозападните варовикови части. Минералните води 
са разположени извън парка, но повечето от тях се подхранват от неговата територия 
(Панчарево, Горна баня, Княжево, Рударци, Железница). 

По предварителен рачет водопотреблението от наличните в Парка обекти може 
да варира от 220844 m3/год. при 100% натоварване, до 33126,6 m3/год. при 15% 
натоварване на обектите. В резултат от потреблението на вода за питейно-битови нужди 
от функциониращите обекти се генерират и отпадъчни води. На територията на Парка 
няма изградена централна канализация поради това,  отделните обекти са разпръснати 
по територията. Третирането на отпадните води от обектите се осъществят в две форми: 
• Групиране на обектите и изграждане на обща канализация и общи пречиствателни 

съоръжения: 
o Хотелите „Простор“, „Морени“, „Аглика“, хижа“ Алеко“, гостоприемница „Мотен“ 

База на ПСС, и V-та лифтова станция „Симеоново-Алеко“- ПСОВ „Брезовица“. 
o За обектите Кафе-аперитив  „Скиорка“, Лифтова станция „Бай Кръстьо“ и бистро 

„Бай Кръстьо“; 
o ВПД “Витоша“ и Горски дом „Ветровала“; 
o Хотел - ресторант „Златните мостове“, Геомагнитна станция,  Горски дом, сградата 

на Управлението на парка., хотел „Кукер“ и база на  МВР; 
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o За хотел „Копитото“, ресторант „Копитото“ Телевизионната кула и Горна лифтова 
станция „Копитото“ 
• Индивидуални дворни мрежи и пречиствателни съоръжения 

o Пречиствателни станции имат Мотел-ресторант „Тихият кът“, Специализираният 
рехабилитационен център „Драгалевци“; Международния център по фирмено управление 
„Бистрица“, Хотел „Хюндай“, Спортна база „Академика“, Хижа „Рудничар“. Всички те 
работят добре с изключение на тази в м. Тихия кът, където биофилтърът и хлораторното 
стопанство не функционират. 

o Останалите обекти разчитат на септични ями, от тях 31 са в добро състояние, а 15 са 
вече амортизирани и в лошо състояние.   

o За някои ото обектите са изградени изгребни ями - хижите „Еделвайс“ и „Камен 
дел“, но и  двете ями са в лошо състояние. 

o Долна лифтова станция „Княжево“ зауства отпадните води в градската канализация. 
o Туристическите бунгала „Витошко лале“ и финална къща „Витошко лале“ имат 

цистерна за събиране на отпадните води. 
o Наличие на обекти без канализация и пречиствателни съоръжения. За 15 обекта (......) 

в Природен парк Витоша няма изградена канализация и пречиствателни съоръжения. 
В някои от селищата, разположени в подножието на Витоша (Владая, Мърчаево, 

Рударци, Кладница, Ярлово, Железница и Бистрица, Боснек), както и в Чуйпетлово, 
попадащо изцяло в границите на парка, няма изградена канализация и пречиствателни 
съоръжения за отпадни води. 
 Въздействие на антропогенната дейност върху повърхностните и подземни 
води 

При актуализирането на Плана за управлиние на ПП “Витоша” е извършена 
теренно-проучвателна работа като са определени 14 водни тела, категория „реки“, от 
които са взети водни проби за анализ на пресечните точки с границите на парка, 2 водни 
тела, категория „езера“ и 6 карстови извора. Това са реките Струма, Матница, 
Рударщица, Мърчаевска, Владайска, Планинишка, Перловска, Боянска, Драгалевска, 
Симеоновска, Бистришка, Янчовска, Железнишка, Палакария, Куртова, От категория 
„Езера“- яз. „Студена“ и Боянското езеро и изворите от Боснешкия карст Чуйпетлово, 
Джераница, Горен Боснешки, Попов, Врелото и Живата вода.  

Резултатите от проучванията покачват, че състоянието на водните тела на 
територията на ПП „Витоша“ според pH и електропроводимост са много близки, както 
за категория „реки“, така и за категория „езера“. Киселинността на реките варира между 
6,89 рН единици за р. Струма до 7,75 за р. Рударщица, а на езерата е 7,2 и 7,5. В много 
тесни граници са разположени и стойностите за електропроводимостта на водите. Този 
показател е най-нисък за водите на Боянското езеро (49 µS.cm-1), а най натоварени с 
йони са водите на яз. „Студена“ (127 µS.cm-1). За речните водни тела 
електропроводимостта се движи между 61 µS.cm-1 (р. Рударщица) и 98 µS.cm-1 (р. 
Янчовска). Състянието на повърхностните водни тела на територията на ПП „Витоша“ 
за категoриите „реки“ и „езера“ се оценява по pH и електропроводимост като „отлично“ 
във всички изследвани контролни пунктове. 

Кислородният режим във водните тела се характеризира с високи стойности (7,05 
mg.dm-3 до 11,25 mg.dm-3), което е показател за високо качество. По този показател и 
двете категории водни обекти са в „отлично“ състояние. Изключение има единствено в 
концентрацията на разтворен кислород за р. Симеоновска и р. Драгалевска, чиито 
стойности са съответно 7,05 и 7,56 mg.dm-3 и могат да се оценят в „добро“ състояние.  

Качеството на водите по показателя биохимична потребност от кислород (БПК5) 
е отлично единствено в р. Симеоновска, където отчетената стойност е 0,85 mg.dm-3, 

427



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 

добро в р. Драгалевска 1,55 mg.dm-3  и умерено във всички останали изследвани 
повърхностни водни тела. Това показва наличието на замърсяване с органични 
вещества, което може да се обясни с внасянето им от различни туристически обекти, 
като най– голямо е в р. Планинишка 5,59 mg.dm-3.  

Водите от р. Матница и р. Планинишка са замърсени с органични вещества 
(стойности за перманганатна окисляемост 5,31 и 5,55 mg.dm-3) и не са подходящи за 
питейно – битово водоснабдяване (норма от 5 mg.dm-3). Всички останали водни тела са 
подходящи за питейно– битово водоснабдяване.   

Изследваните водни тела, категория «езера» са в отлично състояние по 
показателите съдържание на разтворен кислород, наситеност с кислород и 
перманганатна окисляемост, но по биохимична потребност от кислород попадат в 
умерено състояние.  

Водите на яз. Студена, са по-замърсени с органични вещества от тези в Боянското 
езеро, въпреки, че се използват за питейно-битово водопотребление. Това съответства на 
многократно по-високото съдържание (55 пъти) на амониев азот в яз. Студена отколкото 
в Боянското езеро. 

За категория „реки“ се установява различни ниво на замърсеност с биологично 
разградими вещества (БПК5 варира в много широк диапазон - от 0,85 до 5,59 mg.dm-3). 
Освен тях, в някои водни тела има и консервативни вещества, които не се поддават на 
биологично разграждане. За р. Симеоновска коефициентът на консервативност  е 3.33, 
което е показател за наличие на устойчиви на биологично разграждане замърсяващи 
вещества. 

По останалите химични показатели се установява следното: 
• по съдържание на сулфати и фосфати водните тела са в отлично състояние със 

стойности много по–ниски от нормите, което ги предпазва от еутрофизация, въпреки 
високите концентрации на азот в тях. 

• съдържанието на амониев азота варира в много широки граници, като 
състоянието е добро за 8 реки и умерено за 7. В категория „езера“ яз. Студена е в 
умерено състояние, а Боянското езеро- в добро. Повешеното съдържание на амониев 
азот свидетелства за активни разграждащи процеси на органична материя, попаднала 
във водите с битово – фекалните отпадъчни води от хижите и почивните станции. 

• по отношение съдържание на нитратен азот - преобладаваща част от реките и 
всички езера са в умерено състояние, като в отлично състояние е единствено р. 
Палакария, а р. Янчовска, р. Симеоновска и р. Драгалевска са в добро състояние. 

• съдържанието на кадмий и манган изследваните водни тела е хомогенно и без 
съществена разлика между категория “реки” и категория “езера”. Всички водни тела са 
подходящи за питейно – битово водоснабдяване по отношение на тези два метала 

• концентрацията на олово е доста разнообразна за отделните водни тела и не 
надвишава нормата от 0,01 mg.dm-3  (Наредба № 9, 2001, 2011) само във водите на р. 
Планинишка и р. Струма, поради което водите на останалиге не могат да бъдат 
използвани за питейно– битово водопотребление преди да преминат през 
пречиствателни съоръжения.  

Преобладаващата част от каптираните извори за чешми (до х. „Алеко“, х. 
„Селимица“, х. „Еделвайс“, х. „Звездица“, до лифт „Бай Кръстю“ и др.) се 
характеризират с кисели води, чиито стойности на рН варират от 5,07 (м. Конярника) до 
6,28 (х. Алеко) (норми от 6,5 до 9,5 рН - Наредба 9/2001, 2011). По-кисели са и водите от 
чешми, захранвани от някои речни водохващания (6,24 до 6,38 рН) („Меча поляна“, 
„Офелиите“, Селимица“, „Кумата“ и др.). Органично замърсяване не се наблюдава, за 
което свидетелстват ниските стойности на БПК5 и Перманганатната окисляемост на 
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водите от водохващанията за питейно- битово водопотребление, много често по-ниски 
от границите на откриваемост, по данни на „Софийска вода“ АД (Проекти за 
Санитарно-охранителните зони, 2011). 

Карстовите води са с неутрална киселинност (7,26 до 7,75 рН) и 
електропроводимост от 176 до 586 µS.cm-1. Те се характеризират с високо съдържание 
на разтворен кислород, ниска твърдост и неразтворени вещества. Не отговарят на 
изискванията за питейни цели по съдържание на олово  и амониев азот. Водите на 
Попов извор и Джераница не съответстват на нормите за питейни води и по съдържание 
на кадмий (Наредба № 9, 2001, 2011). Всъщност, водите на извор Джераница 
съществено се отличават почти по всички показатели от останалите изворни води, 
поради което може да се предположи, че те нямат карстов произход. 

Заключението е, че по преобладаващата част от определените показатели всички 
изследвани водни тела по пресечните точки с границите на парка, са в отлично 
състояние по физико-химични показатели за качество. Констатира се, че водите са с 
висока пригодност за напояване. 

Изключение прави органичното замърсяване, оценено чрез БПК5, и 
съдържанието на амониев и нитратен азот, по които показатели за преобладаващата част 
от водните тела не може да се постигне добро състояние. Това налага да се обърне 
сериозно внимание на пречистването на отпадъчните битово-фекални води от всички 
обекти на територията на парка, преди заустването им във водоприемниците. Внимание 
заслужава и повсеместното замърсяване на речните, езерните и карстовите води с олово 
над нормите за питейно-битови цели. 

Подробни данни за физико-химичните показатели, изследвани във водните тела 
са представени в раздел 1.10.  

 
1.20.3. Състояние на геоложката основа, релефа и почвите 
 
Състояние на геоложката основа и релефа 

Образуването на планината протича през три етапа – ранен тектономагматичен, 
късен тектономагматичен и постмагматичен. Всеки един от тези етапи е различен на 
четири разновъзрастни комплекса: вулкански, субвулкански, интрузивен и 
постинтрузивен (Желев, 1999). 

Подробна геоложка характеристика на планината е описана от Загорчев и 
Маринова през 1991 г. в Геоложката карта на България (мащаб 1:100 000), в картен лист 
Перник и в обяснителната записка към него от Загорчев и сътрудници през 1995 година. 
Районът на Витоша и нейната периферия представлява пъстра геолого-тектонска 
мозайка. Тя се състои от четири групи скални комплекси: 

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

 Втората група се състои от сенонските интрузивни скали (габра, анортозити, монцонити 
и левкосиенити), изграждащи Витошкия плутон (втора интрузивна подгрупа) и 
повърхностните сенонски андезито-базалтови, амфибол-пироксенови, пироксенови 
лавови потоци, ъгломератови и пепелни туфи, туфити и долноолигоценски дацити и 
риодацити (втора седиментно-вулканогенна подгрупа). 
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 Третата група включва средно-горноолигоценски брекчоконгломерати, конгломерати и 
пясъчници, глини, аргилити, алевролити и въглища, образувани след формирането на 
Витошкия плутон (в дълбочина на земната кора). 

 Четвъртата група се състои от кватернерни (еоплейстоценски, плейстоценски и 
холоценски) пролувиални, алувиално-пролувиални и алувиални несортирани чакъли, 
пясъци, песъчливи глини и конгломерати.  

Образуването на сипеите в източния склон на Витоша е в тясна връзка с 
пукнатинната тектоника, изветрителните процеси, суфозията на поройните води, 
големия наклон на склоновете и тежестта на скалните материали. 

Във високия пояс на Витоша са разпространени каменни грамади (на Черни връх, 
Резньовете, Селимица, Острица, Черната скала, Ушите и Камен дел. Генезисът им е 
свързан с изветрителните периглациални процеси през кватернера. 

Каменните реки имат широко разпространение във Витоша.  
Вертикалните скални зъбери източно от Резньовете и големите срутища под тях 

се явяват като резултат от характера на диаклазите, режима на мразовото изветряне и 
гравитационната сила. Проявата на тези срутища осигурява подхранването на сипейните 
потоци с ръбест скален блокаж. 

Витоша е изключително богата на полезни изкопаеми, в това число влиза както 
златото, така и 
голямо разнообразие от ювелирни скъпоценни и полускъпоценни минерали. 

По западните склонове на Витоша, над селата Владая, Мърчаево, Рударци, 
Кладница и други, от началото на XX век до 1976 г. действат големи каменни кариери. 
Кариерите са общо 11 и заемат площ от 90,99 ха. Каменодобивът на Витоша е прекратен 
и не се нарушава геоложката основа. Но все още протичат ерозионни процеси. 

Витоша е типична куполообразна планина. Формата и е почти кръгла. Средната 
надморска височина на планината е 1500 m.  Витоша условно се разделя на четири дяла:  
 Северен (Каменделски)- заключен между р. Владайска и р.Дълбока. 
 Източен (Купенски)- между р. Дълбока и р.Куртова. 
 Югозападен (Ветренско - Боснешки) - между р. Куртова на изток, Егуло-Палака-

рийската седловина на югоизток, седловината Бука преслап на юг и р. Матница 
на северозапад 

 Северозападен (Селимишки) - между р. Владайска и р. Матница .  
Формирането на съвременния витошки релеф е резултат от неговата геоложка 

структура, режима на тектонските движения и особеностите на денудационните 
процеси.  

В заключение може да се каже, че геоложката основа на Витоша е добре 
проучена. В миналото е нарушавана в резултат на разработката на 11 каменни кариери, 
чиято работа вече е преустановена. 

 Състояние на почвите 
 Почвите на територията на ПП “Витоша” са добре проучени. 
На територията на ПП “Витоша” е дефинирано присъствието на 10 типа почви. 
Разпределението е следното: канелени горски почви – 0,2 ha; кафяви горски почви – 
17135.5 ha, тъмноцветни горски почви – 1144.86 ha, планинско-ливадни почви – 789.39 
ha, хумусно-карбонатни почви – 1071.84 ha, алувиално-ливадни – 13.70 ha, примитивни 
почви, торфенисти, торфенисто-блатни и антропогенни почви – 0,06 ha. По отношение 
на кафявите горски почви в наличната литература за почвите от територията на ПП 
„Витоша” отсъства необходимата информация за дефинирането им като Dystric или 
Eutric на ниво вид почви по базовата класификация на почвите в страната (1992). 
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Данните от химичните анализи на почви от ПП „Витоша“ не показват 
замърсяване с тежки метали и металоиди. 

Подробни данни за геоложката основа, релефа и почвите са представени 
съответно в раздели 1.9. и 1.11.  

 
1.20.4. Отпадъци 
 

На настоящия етап няма официална информация за събиране и третиране, и 
количество  на различните видове отпадъци генерирани на територията на ПП 
“Витоша”. Необходимо е да се отбележи, че нормативната уредба по отношение на 
отпадъците е обновена през последните няколко години.  Законът за управление на 
отпадъците въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите 
„замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на 
управление на отпадъците включваща: предотвратяване на образуването им;  
подготовка за повторна употреба;  рециклиране; друго оползотворяване, например 
оползотворяване за получаване на енергия; обезвреждане. 
 Въз основа на информацията за туристическите обекти на територията на ПП 
“Витоша” са изчислени количествата на битовите отпадъци по експертна оценка 
(*Yordanova, 2013, Пеловски и др., 2007, Кьосева и др. 2011).  
 В Таблица №1.20.4.-1 отпадъците от опаковки и биоотпадъците, заедно със 
смесено събраните отпадъци са дадени с общо количество в колона „Годишно 
количество битови отпадъци по експертна оценка, т/год.”. Общият капацитет на 
легловата база е 3591 бр., а на местата за хранене 4803 бр., отнасящ се за всички 
изброени обекти. От тях обаче 20 не работят, включващи съответно 1601 легла и 1881 
места за хранене. При изчисляване на количествата е използван най-неблагоприятния 
случай по отношение на околната среда, когато всички хижи, вили, кътове за отдих и 
заслони са заети (съответно сезонно или целогодишно), т.е. капацитетът на работещите 
обекти е запълнен в максимална степен.  На тази база се изчислени количествата 
отпадъци, съответно 1104 тона, които би следвало да се генерират за година при 
максимална заетост на работещите обекти.   
 По-малките обекти, намиращи се на територията на ПП “Витоша“ използват за 
отопление самостоятелни камини, печки на твърдо гориво или електроуреди. В 
останалите са развити локални мрежи на база отоплителни тела (котли и камини) на 
твърдо или течно гориво. Следва да се отбележи като положително от екологично и 
енергоефективно естество е  решението за захранване на отоплителната инсталация на  
хижа Кумата  на базата на пелети. Не е известно как се третират отпадъците от 
инсталациите на твърдо гориво. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

431



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 

 
Таблица №1.20.4.-1: Годишно количество на битови отпадъци от туристически обекти в ПП “Витоша” 

Наименование на 
обекта Център 

Брой 
места за 
спане в 
обекта 

Норма на 
натрупване, 
кг/легло/ден 

Брой места в 
заведения за 

хране-не 

Норма на 
натрупване, 
кг/място/ден 

Годишно количество 
битови отпадъци по 

експертна оценка, т/год 
Забележка 

х.Селимица "Селимица" 35 0,8 50 0,5 19  х.Еделвайс "Златни мостове" 18 0,8 30 0,5 11  х.Кумата "Златни мостове" 25 0,8 40 0,5 15  х.Планинарска песен "Златни мостове" 27 0,8 30 0,5 13  х.Борова гора "Златни мостове" 26 0,8 30 0,5 13  х.Планинец "Златни мостове" 60 0,8 60 0,5 28  х.Септември "Златни мостове" 40 0,8 100 0,5 30 Неработи с туристи 
х.Момина скала "Тинтява" 35 0,8 60 0,5 21  х.Тинтява "Тинтява" 80 0,8 80 0,5 38 Неработи с туристи 
х.Камен дел "Тинтява" 35 0,8 60 0,5 21  х.Алеко "Алеко" 98 0,8 150 0,5 56  х.Металург "Златни мостове" 62 0,8 60 0,5 29 Неработи с туристи 
х-л Боерица "Златни мостове" 40 0,8 30 0,5 17  Високопланинска 
наблюдателница 
Черни връх 

"Алеко" 0 0,8 1 0,5 0  

х.Офелиите    0,8 30 0,5 5  х.Острица "Златни мостове" 32 0,8 32 0,5 15 Неработи с туристи 
х.Малинка "Златни мостове" 16 0,8 16 0,5 8 Неработи с туристи 
х.Панчо Томов 
(Луничка)   0 0,8 12 0,5  неработи 

х.Преспа "Алеко" 23 0,8 23 0,5 11 Неработи с туристи 
х.Звездица "Златни мостове" 50 0,8 80 0,5 29  х.Бор "Тинтява" 70 0,8 95 0,5  неработи 
х.Средец "Тинтява" 70 0,8 92 0,5  неработи 
х.Погледец "Алеко" 20 0,8 30 0,5  неработи 
ПД"Боерица" "Златни мостове" 45 0,8 60 0,5  неработи 
х.Бели брези "Златни мостове" 50 0,8 60 0,5  неработи 
ПД"Иглика" "Златни мостове" 140 0,8 120 0,5  неработи 
ТД на композиторите "Златни мостове" 17 0,8 17 0,5 8  
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Наименование на 
обекта Център 

Брой 
места за 
спане в 
обекта 

Норма на 
натрупване, 
кг/легло/ден 

Брой места в 
заведения за 

хране-не 

Норма на 
натрупване, 
кг/място/ден 

Годишно количество 
битови отпадъци по 

експертна оценка, т/год 
Забележка 

ТД на артистите "Златни мостове" 30 0,8 30 0,5 14 
ТД на българското 
радио "Златни мостове" 23 0,8 23 0,5 11 

Почивна станция 
"Горски дом"ИАГ-
ДЛС"Витошко-
Студена" 

"Златни мостове" 56 0,8 40 0,5 24 

ПД на адвокатите "Златни мостове" 24 0,8 24 0,5 11 Неработи с туристи 
х.Рудничар "Златни мостове" 115 0,8 100 0,5 52 
ПД Геоложки 
проучвания "Златни мостове" 15 0,8 15 0,5 7 Неработи с туристи 

ПД Шумака ТУ Бистрица 23 0,8 50 0,5 16 Неработи с туристи 
х.Здравец "Алеко" 16 0,8 16 0,5 8 
ТД на филхармонията "Златни мостове" 10 0,8 10 0,5 5 
ПД Родина "Тинтява" 85 0,8 85 0,5 40  ПД Трендафила "Златни мостове" 60 0,8 60 0,5 28 Неработи с туристи 
ПД Витоша "Алеко" 30 0,8 30 0,5 14 Неработи с туристи 
хотел "Св.Георги" Симеоново 30 0,8 40 0,5 16 
ПД Полиграфски 
комбинат "Алеко" 10 0,8 0,5 неработи 

ПД Алфа Медия Груп 0 0,8 0,5 0 Неработи с туристи 
ТД Владая "Владая" 8 0,8 0,5 2 Неработи с туристи 
ТД Златни мостове/на 
СО "Златни мостове" 4 0,8 0,5 1 Неработи с туристи 

хотел Ведра "Алеко" 50 0,8 50 0,5 24 Неработи с туристи 
хотел "Едем" "Алеко" 50 0,8 50 0,5 24 Неработи с туристи 
ПД Водпроект "Владая" 80 0,8 82 0,5 неработи 
В.Коларов "Алеко" 30 0,8  0,5 неработи 
х.Рай "Златни мостове" 40 0,8 40 0,5 неработи 
ВПД Витоша "Златни мостове" 600 0,8 600 0,5 неработи 
Профилакториум 
Кремиковци "Владая" 30 0,8 30 0,5 14 Неработи с туристи 

почивна станция "Владая" 80 0,8 80 0,5 неработи 
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Наименование на 
обекта Център 

Брой 
места за 
спане в 
обекта 

Норма на 
натрупване, 
кг/легло/ден 

Брой места в 
заведения за 

хране-не 

Норма на 
натрупване, 
кг/място/ден 

Годишно количество 
битови отпадъци по 

експертна оценка, т/год 
Забележка 

"Водпроект" 
Минстрой    0,8 15 0,5 3 конна база 
х.Сълзица "Алеко" 35 0,8 35 0,5 17 Неработи с туристи 
х.Трансстрой "Селимица" 150 0,8 150 0,5 71  х.Селимица/тур.баз. "Селимица" 20 0,8  0,5 6  Кукер "Златни мостове" 20 0,8 30 0,5 11  горск"Офелиите"   20 0,8 50 0,5  неработи 
х.Простор "Алеко" 206 0,8 220 0,5  неработи 
х.Морени "Алеко" 45 0,8 90 0,5 30  х.Копитото "Златни мостове" 100 0,8 150 0,5 57  мотел Тихия кът "Златни мостове" 65 0,8 190 0,5 54  х.Монтана Симеоново 50 0,8 50 0,5  неработи 
х.Хюндай "Алеко" 65 0,8 120 0,5 41  х.Аглика "Алеко" 42 0,8 50 0,5 21 Не работи с туристи 
х.Елица "Златни мостове" 90 0,8 90 0,5  неработи 
хотел-ресторант 
Златни мостове "Златни мостове" 70 0,8 100 0,5 39  
ханче Брезите    0,8 100 0,5  неработи 
ресторант Горски дом  "Алеко"  0,8 40 0,5 7  зимен център Мотен "Алеко"  0,8 50 0,5 9  бай Кръстьо "Алеко"  0,8 40 0,5 7  воденицата 
"Вибиекспрес"    0,8 40 0,5  неработи 

ресторант бирария 
"Ривърсайд"    0,8 180 0,5 33  
х.Момина скала "Тинтява"  0,8 50 0,5   
бирария "Елените" "Златни мостове"  0,8 60 0,5  неработи 
ресторант"Златни 
мостове" "Златни мостове"  0,8  0,5 0  
 Общо   3591 0,8 4803 0,5 1104    
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 По данни от проведения мониторинг на туристическия поток, за последните 4 години на 
територията на парка са отчетени брой нощувки, на базата на които са определени 
количествата отпадъци (Табл. №1.20.4.-2). 

Таблица №1.20.4.-2: Изчислени количества отпадъци на базата на реални нощувки 
година Брой нощувки Норма на натрупване, 

кг/легло/ден 
Количество отпадъци –

kg/год. 
2013 2342 0,8 1873,6 
2012 3262 0,8 2609,6 
2011 3199 0,8 2559,2 
2010 2733 0,8 2186,4 

Реалното количеството на отпадъците са по-малко от изчислените в таблица 1.20.4-1, 
тъй като годишната заетост на базите и хотелите е многократно по-малка от техния 
капацитет.  

Прегледът на месечните отчети за контролната дейност на РИОСВ - София за 
последните 2 години (http://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-21-15-
53?layout=edit&id=376) показва, че за района на Парка не са правени както планови, така и 
по сигнали проверки от отдел  „Управление на отпадъците и опазване на водите и почвите” 
(УООВП). Което показва, че не са подавани сигнали за за проблем с отпадъците. 
Единствена проверка в района е в местност Витоша ВЕЦ-Симеоново, Учебно 
експериментална база на Софийския университет "Св. Климент Охридски" във връзка с 
изпълнение на СМР, съгласно Договор № 10057/27.03.2015 г. 

В заключение, по отношение на отпадъците може де се каже, че съществуват 
някои  проблеми: 
⇒ Размита е отговорността за управлението на битовите отпадъци на територията на ПП

„Витоша“ между Дирекцията на ПП „Витоша“, отделните концесионери, Столична
община;

⇒ Занижен контрол от страна на съответните РИОСВ, как субектите, отговорни за
управление на битовите отпадъци на територията на ПП  изпълняват своите
задължения.

⇒ Необходимо е да се изяснят действията по отношение на генерираните отпадъци от
утайки от септични ями;

⇒ Необходимо е да се изяснят действията по отношение на пепелите и сгуриите от
печките на твърдо гориво;

1.20.5. Нарушени площи 

В границите на Парка е реализирано строителство със застроена площ над  70 000 m2, 
което представлява 0, 06 % от неговата територия. 

На територията на ПП „Витоша” са установени терени с различна степен на 
ерозираност  върху обща площ 202.0 hа. По степени на ерозираност площтта се 
разпределя по следния начин: 

• 0 степен  –   99,07%;
• I степен   –   0.40 %;
• II степен  –  0.11 %;
• III степен – 0.39%;
• IV степен – 0,03 %;
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• V степен  –   0.0 
Констатира се, че не може да се установи тенденция за промяна на площното 

разпределение на ерозирани терени поради липса на данни за такова разпределение  на 
ерозирани терени в План‘1. 

Терените по степен на ерозираност и местата с линейна ерозия са представени на 
Картата на почвите в М 1:25 000.  

През периода 1950-1970г. е извършена значителна дейност (протовоерозионни 
залесявания и съоръжения) за защита на територията ПП „Витоша” срещу ерозия. 
Изградени са технико-укрепителни съоръжения на р.Матница и р. Кладница.  

От проведеното експертно проучване се констатира, че състоянието на някои от 
съществуващите протовоерозионни съоръжения не е добро. Частитично разрушаване или 
по-значително е нарушаването на целостта на стените на  следните баражи: Бараж1 на р. 
Кладница, Бараж3 на р. Матница, Бараж4 на р. Матница, Бараж2 на р. Жедна, Бараж1 на 
дол Веселиновете, Бараж2 на дол Веселиновете, Бараж1 на р. Палакария. Контрабараж 1 
на Бараж 1 на Въшивски дол също не е в добро състояние. 

Другите баражи са в по-добро състояние. При някои  са израснали дървета и 
храсти около венеца на преливника (Бараж1 на р. Жедна, Бараж2 на Въшивски дол), като 
в отделни случаи растителността е започнала да разрушава съоръжението (Бараж1 на 
Въшивски дол). При някои има паднала дървесна маса, която затлачва съоръженията.  

Заключението на експертите провели проучването е, че съоръженията се нуждаят 
от почистване  (отстраняване на дървесната маса, растителността и почва), а където са 
започнали процеси на разрушаване на баража, съответно провеждане на частични или 
цялостни ремонти. 

Около селищата  на западния склон на планината – Владая, Мърчаево, Рударци, 
Кладница, частично по североизточния склон - с. Бистрица, са възникнали и 
експлоатирани още през 20-те години на миналия век кариери на нерудни полезни 
изкопаеми- основно облицовъчни и строителни материали. Проучени са следните 
находища и разработени кариери за нерудни полезни изкопаеми: 

 находище „Бъзговец”, местност „Бъзговец”, землище на с. Кладница, община 
Перник - черно 

 монцо - габро; 
 находища „Селимица”, „Антените”, „Плочите”, „Първи май”, 

„Пролетарий” и „Република”- с. Владая, район Владая - кварцови сиенити; 
 находище „Железница”, с. Железница, район Панчарево; 
 кариера „Панчарево” – добив на андезит до Панчарево. 

С разрастването на нуждите от строителни материали за облицоване и настилка 
броят на откритите кариери за добив нараства, като се заемат части от землищата и на 
селата Мърчаево, Рударци и Кладница. През седемдесетте години на миналия век 
действат над 11 кариери.   

Нарушените площи от дейността на кариерите възлизат 90,99 ha, от които 37,04 ha 
територия от горския фонд. 

Идентифицира са следните находища и кариери: 
Кариера за андезит. Разположена е на 10 km югозападно от гр. София, по шосето 

София –Самоков (до Панчарево). Находището е използвано за добив на трошен камък. 
Добиването е прекратено поради намиращата се наблизо вилна зона. 

Кариера за черно монцо-габро „Бъзговец”. Разположена е на 3 km югоизточно от 
с. Кладница, в югозападните склонове на Витоша. Площта на находището е 200 dкa.  

Находище за кварцсиенити в района на с. Владая. Разположено е северно от с. 
Владая, в западната и северозападна част на Витоша. В близкото минало в находището са 
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разработени кариерите: „Селимица”, „Антените”, „Плочите”, „Първи май”, 
„Пролетарий” и „Република”.  

Кариера „Първи май” няма елементи с промишлено значение. В незначителни 
количества се установяват Fe, Zn, Pb, Ti. За района на находището са характерни т.н. 
каменни потоци. Установяват се южно и югоизточно от кариерата. Размерите на 
отделните скални блокове варират от 0,2 до 2-3 m в диаметър. Рекултивация на 
нарушените терени не е изпълнена. Котлована на кариерата е обрасъл масово от самосев 
на бяла бреза. Откосите са стръмни и голи. 

Находище за кварцови монцонити „Липата” се намира в северозападната част на 
Витоша в 
десния склон на Владайска река, на около 1,5 km югоизточно от центъра на Владая.  
 
1.20.6. Електромагнитни лъчения 
 

Новите технологии, улесняващи живота, са свързани с емисии на различни по 
честоти и интензитет електромагнитни лъчения (ЕМЛ). Радиочестотните полета имат 
множество приложения в модерните комуникации. Най-разпространените източници са 
мобилните телефони, локалните безжични мрежи, радарните системи, телевизионните и 
радиопредаватели. Медицинските скенери, безжичните телефони от фиксираните мрежи 
и микровълновите печки също използват честоти от радиодиапазоните, които се 
разпростират от 100 kHz до 300 GHz.  
 
Някои от по-значимите източници на ЕМЛ на територията на ПП Витоша са следните: 
 
КРТЦ Витоша – Копитото 

От тази станция с телевизионни  и УКВ радиосигнали се обслужват районите на 
София и Перник. Излъчването става от многоетажни антенни системи като чрез прецизни 
и сложни изчисления се оформят т.н. „хоризонтална“ и „вертикална“ диаграми на 
излъчване. Целта е да се концентрира излъчената мощност в максимална степен към 
зоната на покритие, а именно към районите, където има съответно зрители и слушатели.  
В конкретния случай от Копитото излъчват 3 телевизионни предавателя по 5 kW в 
диапазона от 490 до 720 MHz и един с 800 W на 818 MHz.  Антената е 8-етажна с 
излъчване в три посоки и е разположена на 156 m над основата на кулата. 
Хоризонталната диаграма има оформени широки максимуми в посока към Софийското и 
Пернишкото полета. Излъчването назад, към планината, не на последно място и по чисто 
икономически съображения, е сведено до абсолютно възможния минимум – до толкова, 
че в някои от туристическите обекти дори сигналът за приемниците е недостатъчно 
качествен. Многото етажи на антенната система от своя страна оформят тясна вертикална 
диаграма, която със съответния наклон насочва сигнала към селищата в подножието на 
планината. От приложената диаграма от каталога на фирма Kathrein – Германия се вижда, 
че дори при 10° отклонение надолу от „главния лъч“ стойността на ЕМЛ става 
пренебрежимо малко, т.е. близката зона около кулата, облъчвана под такъв ъгъл е на 
практика „ощетена“ (фиг. №1.20.6.-1). За реалните условия на Копитото лъчът е още по-
тесен.  
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Фигура №1.20.6.-1: Вептикална диаграма за разпределението на електромагнитното 
поле от 8-етажна антена 

 
Напълно аналогично е и положението с излъчавнето на УКВ радио програмите. 

Работят два предавателя с изходна мощност по 10 kW и един с 1000 W.  С такива 
стойности работят и много други мощни УКВ предаватели в България, някои от които 
разположени значително по-близо или даже в самите населени места. За сравнение в 
съседни държави, например Турция, от една предавателна станция се излъчват 6 
програми, всяка от които с мощност 30 kW. Антенната система също като 
телевизионната е прецизно изчислена да не излъчва назад към планината, а със 100-
метровата си височина над терена и 6-те етажа оформя значително тясна вертикална 
диаграма, дотолкова, че даже по шосето над Бояна на места сигналът заглъхва. 

На Копитото има и множество радио-релейни антени с посоки в целия сектор към 
Софийско поле, Перник и околности в честотни диапазони около 2 GHz, 6 GHz, 10 GHz, 
24 GHz или други. Антените са параболични с много голямо усилване, което означава, че 
формират тесен лъч към насрещната станция и практически нямат странично излъчване. 
 
Ресторант Копитото 

От тук се излъчват 6 УКВ програми с мощности от 200 до 2000 W от две далеч по-
елементарни антенни системи, които са насочени към центъра на София, но се покрива и 
цялото Софийско поле. Ниското разположение на антените създава предпоставки за 
облъчване по-скоро в самата сграда на ресторанта, която сама по себе си се явява и като 
защитен екран на района зад нея. Облъчването пред сградата, по доста стръмния склон, в 
никакъв случай не е по-голямо от това в който и да е друг град в България или по света 
където изобилстват подобни радиопредавателни антени на покриви на високи сгради. 
 
Вр. Голям Резен – Диспечерски пункт на РВД 

Тук работят радиотелефонни комуникации с кръгова хоризонтална и широка 
вертикална диаграма в диапазона 108 – 137 MHz, с мощности от порядъка на десетки 
вата, но с периодично действие. Също и радарни системи в гигахерцовия дапазон, 
излъчващи с голяма мощност, но в импулсен режим, т.е. в много кратък период от време. 
И едното и другото излъчване в района около станцията, предвид краткото време на 
престой в него, сумарно не  е по-голямо от това в жилищните квартали край летищата в 
България и по света. 

На територията на парка се намират и предаватели на Министерството на отбраната, 
чиито параметри не могат да бъдат предоставени. Съществуват и други източници като 
трафопостове, електропреносна мрежа и др., които също са източници, но на значително 
по-малко ЕМЛ.  

По отношение на базови станции на мобилни оператори, проучвания показват, че 
експозициите на радиочестотни излъчвания са в границите на 0,002% до 2% от 
международно установените норми, като зависят от редица фактори – близост до 
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антената и заобикалящата среда. Тези стойности са по-ниски или съпоставими с 
експозициите на РЧ-излъчвания от радио или телевизоинните предаватели. 

Един от основните проблеми, свързани с въздействието на ЕМЛ, са различните  
здравни норми, които съществуват в световен мащаб. Все още дори страните-членки на 
Европейският съюз (ЕС) нямат приети еднакви гранични стойности за ЕМЛ от 
различните честотни обхвати. Причините за това са, че все още няма доказани ефекти от 
въздействието на нискоинтезивни ЕМЛ, каквито най-често се срещат в населените места. 
Всички международни препоръки за здравни норми се градят на остри кратковременни 
облъчвания с термични дози, предизвикващи загряване на човешките тъкани. 
Стойностите на хигиенно-защитните дози при облъчване с нейонизиращо лъчение в 
България се отнасят за населените места  и са публикувани в Наредба No. 9 от 1991 г. на 
МЗ и МОС, ДВ, бр. 35 от май 1991 г.). Те са значително по-ниски от други страни. 
Например при честотен обхват 0,3-30 GHz, нормата за България е 0,01 mW/cm2, докато за 
страни като Япония, Австралия, Китай е 0,2 mW/cm2, а за Европейския съюз и САЩ - 1 
mW/cm2. 

За източниците на ЕМЛ, излъчващи в населените места, в честотния обхват 30 Hz - 
30 GHz, се извършва предварителен санитарен контрол, както при проектирането им, 
така и след влизането им в експлоатация. Измерването на интензивността на РЧ-полета 
на повърхността на земята в близост до антените на базовите станции показва, в 
зависимост от разстоянието, стойности от 1/40 до 1/250 пъти по-ниски от допустимите 
стойности, определени от международните директиви за защита на населението. 
Антените на телевизионните станции, които работят на аналогични честоти (500-800 
MHz), имат по-голяма обща мощност от телефонните и създават РЧ-полета, насочени към 
земята, със стойности от 1/2 до 1/500 пъти по-малки от международните допустими 
стойности. Например измерените стойности в близост до РРС София (ТВ кула) показват, 
че интензитетите на ЕМП са под 2 V/m, което е в границите на чувствителността на 
измервателните уреди (Израел, М.,2009, в ЕО на ОУП на гр.София и Столична община).  
На базата на изложеното, може да се каже, че електромагнитните лъчения не бива да 
бъдат лимитиращ фактор за развитието и реализацията на рекреационния потенциал на 
Парка. Вероятността хората да са изложени по-често и на по-значимо електромагнитно 
лъчение в града е по-голяма, в сравнение с еспозицията на туристите в Парка.   
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Програма VІІ: Научни изследвания и комплексен мониторинг 

Таблица №1: Научни изследвания 
№ Наименование на проекта Цел Обект Методика 

1 

Разработване на обща 
класификация на 
растителността на ПП 
„Витоша“ по флористично-
екологичния метод на  Браун-
Бланке. 

По-пълно изясняване фитоценотичното разнообразие на 
територията на Парка и възможности за включване на установените 
синтаксони в Европейската синтаксономична система. Определяне 
на взаимовръзки между установените синтаксони от различни 
равнища и типовете природни местообитания, което ще даде 
възможности за тяхното по-детайлното картиране. 
До настоящия момент метода е прилаган  частично при проучване 
на отделни малки територии от парка. 

Цялата територия на ПП 
Витоша 

Съвременни варианти 
на методиката на 
Браун -Бланке 

2. 

Оценка въздействието на 
антропогенната фрагментация 
на местообитанията върху 
биоразнообразието в ПП 
„Витоша“ 

Анализиране на различните форми на нарушения, възникващи в 
естествените тревни съобщества в резултат на строежа на ски 
пистите и тяхната поддръжка, анализиране на промените във 
видовия състав на съобществата по ски пистите, формирани в 
резултат на дългогодишното им експлоатиране и сравняването на 
тези нови съобщества с естествените. 

С предимство ски-пистите и 
териториите прилежащите 
към тях 

Съвременни методи на 
изследвания  

3. 

Инвентаризация, картиране и 
мониторинг на находищата на 
Echium russicum J. F. Gmel. 
(Boraginaceae), 
Himantoglossum caprinum (M. 
Bieb.) Spreng. (Orchidaceae) и 
Tozzia carpathica Woloszczak 
(Scrophulariaceae) 

Ще се проучат и картират находищата за целите на по-доброто 
опазване на видовете. 

Echium russicum J. F. Gmel. 
(Boraginaceae), 
Himantoglossum caprinum 
(M. Bieb.) Spreng. 
(Orchidaceae) и Tozzia 
carpathica Woloszczak 
(Scrophulariaceae) 

Съвременни методи на 
флористичните 
изследвания и 
картиране 

4. Проучване върху глациалната 
реликтна фауна в ПП Витоша 

Установяване състоянието на популациите на глациалната реликтна 
фауна 

Актуализиране на данните 
за популациите на 
реликтните видове в парка 

Утвърдени методи в 
зоологията за 
установяване на 
видовата и подвидова 
принадлежност, 
численост и плътност 
на популациите. Улов 
с живоловни капани. 
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№ Наименование на проекта Цел Обект Методика 

5. 

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

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

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

Метод за наблюдение и 
оценка на смъртността 
на видовете. 

6. Обновяване на генетичния 
фонд на благородния елен 

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

Намаляване степента на 
хомозиготност и инбридинг 
в популацията на 
благородния елен на 
територията на ПП 
„Витоша“ 

Реинтродукция на 
индивиди от 
предварително 
подбрани популации в 
страната 

7. 
Поддържане и подобряване на 
условията в прилепните  
местообитания 

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

Съхраняване на 
местообитания на 
прилепите, създаване на 
условия за заселване и 
размножаване. 

Поставяне на къщички 
за прилепи, 
компенсиращи липсата 
на дървета. дървета, 
листа и пръст (в случай 
на необходимост от 
това).  
Премахване на 
мрежата  на входовете 
на пещерите, при 
необходимост 
поставяне на прилепна 
решетка, съобразена с 
инструкциите на 
EUROBATS. 
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Комплексен мониторинг 
Компоненти/ 

Обект 
Показатели Място за 

наблюдение 
Периодичн

ост 
Методика Външни 

изпълнители 
Необходимост Поток на 

информацията 
Местообитания Благоприятното природозащитно 

състояние (БПС)  на природните 
местообитания в района    

 Включени в 
програмата за 
комплексен 
мониторинг 

5 години Ръководство 
за оценка на 
БПС* 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители  

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

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

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

Местообитание- 
4060 Алпийски и 
бореални 
съобщества от 
ниски храстчета 

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

Местност – 
Конярника 
Географски 
координати -
42.58825 
N023.24646 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август. 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

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

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

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

Местообитание 
4060 Алпийски и 
бореални 

 Фитоценологично описание по 
методиката на Браун-
Бланке.Описанието  на видовият 

Местност. 
ПлатотоГеографск
и координати –

Веднаж 
годишно по 
време на 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
Изходните данни 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

съобщества от 
ниски храстчета 

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

42.59940 
N023.28104 Е 

активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

изпълнители се нанасят в 
стандартен 
формуляр. 
Стандартните 
формуляри се 
обработват, 
анализират и 
трайно се 
съхраняват от 
Дирекцията на 
парка. 

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

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

Местност –
Платото 
Географски 
координати – 
42.58645 
N023.28827 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
4080 Субарктични 
храсталаци от Salix 
spp. 

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

Местност – 
Платото 
Географски 
координати – 
42.58619 
N023.28866 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

трайно се 
съхраняват от 
Дирекцията на 
парка. 

Местообитание 
5130 Съобщества 
от Juniperus 
communis върху 
варовик 

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

Местност - 
Смильо 
Географски 
координати – 
42.49547 
N023.24937 Е 

Район Шумнатица 
(източно от 
вр.Петрус  ) 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

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

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

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

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
6150 Алпийски и 
бореални тревни 
съобщества върху 

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

Местност – Под 
връх Малък резен 
Географски 
координати – 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
Изходните данни 
се нанасят в 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

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

42.57744 N
023.28570 

Е 

вегетационе
н сезон през 
юли-август 

„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

стандартен 
формуляр. 
Стандартните 
формуляри се 
обработват, 
анализират и 
трайно се 
съхраняват от 
Дирекцията на 
парка. 

Местообитание 
6210 
Полуестествени 
сухи тревни и 
храстови 
съобщества върху 
варовик (Festuco-
Brometalia) 

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

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

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

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

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

Местност - 
Платото 
Географски 
координати 
42.58927 
N023.28525 Е 

Местност Платото 
Географски 
координати – 
42.60118 
N023.28204 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

ия и видове – 
фаза І“* 

Дирекцията на 
парка. 

Местообитание 
62A0 Източно 
субсредиземноморс
ки сухи тревни 
съобщества 
(Scorzonerataria 
vilosae) 

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

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

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
62D0 Планински-
Мизийски 
ацидофилни тревни 
съобщества 

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

Местност 
Платото, под връх 
Три уши 
Географски 
координати – 
42.60477 
N023.27493 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
6410 Ливади с 
Molinia на 
карбонатни, 
торфени или 
глинести почви 

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

Местност Платото 
Географски 
координати – 
42.58936 
N023.28516 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
Изходните данни 
се нанасят в 
стандартен 
формуляр. 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

(Molinion caeruleae) 
Местообитание  

инвазивни видове, други видове. 
Общо проективно покритие на 
тревостоя.. Заплахи  

юли-август на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Стандартните 
формуляри се 
обработват, 
анализират и 
трайно се 
съхраняват от 
Дирекцията на 
парка. 

6510 Низинни 
сенокосни ливади 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

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

Местност – Край 
с. Чуйпетлово 
Географски 
координати – 
42.51387 
N023.24052 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
7140 Преходни 
блата и плаващи 
подвижни торфища 

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

Местност - 
Конярника 
Географски 
координати: 
42.58670 N 
023.24671* 
Местност: 
Платото 
Географски 
координати: 
42.59720 
N023.28199 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

фаза І“* парка. 
Местообитание: 
8110 Силикатни 
сипеи от 
планинския до 
снежния пояс 
(Androsacetalia 
alpinae and 
Galeopsitalia ladani) 

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

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

Местност: 
изворите на р. 
Матница 
Географски 
координати: 
2.557479N 
023.244265E 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
8220 Хазмофитна 
растителност по 
силикатни скални 
склонове 

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

Местност: Връх 
Ушите 
Географски 
координати: 
42.60537 
N023.27451 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

фаза І“* парка. 
Местообитание: 
8230 Силикатни 
скали с пионерна 
растителност от 
съюзите Sedo-
Scleranthion или 
Sedo-albi – 
Vernicion dillenii 

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

Местност: 
Копитото 
Географски 
координати: 
42.63731 
N023.24249 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание: 
9110 Букови гори 
от типа Asperulo-
Fagetum 

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

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

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
9130 Букови гори 
от типа Luzulo-
Fagetum 

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

Местност: Заслон-
Винарна „Бай 
Кръстьо” 
Географски 
координати: 
42.60482 
N023.30107 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
Изходните данни 
се нанасят в 
стандартен 
формуляр. 
Стандартните 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Общо проективно покритие на 
тревостоя.. Заплахи  Местност: Преди 

Драгалевски 
манастир 
Географски 
координати: 
42.62161 
N023.29429 Е 

природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

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

Местообитание: 
9150 
Средноевропейски 
букови гори върху 
варовити терени от 
съюза 
Cephalanthero-
Fagion 
Местообитание: 
9170 Дъбово-
габърови гори от 
типа Galio-
Carpinetum 

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

Местност: 
Източно от с. 
Боснек 
Географски 
координати: 
42.50358 
 N023.20850 Е 
* 
Местност: Преди 
Драгалевски 
манастир 
Географски 
координати: 
42.62220 
N023.29340 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание: 
9180 Гори от съюза 
Tilio-Acerion по 
склонове, сипеи и 
дефилета 

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

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

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

фаза І“* парка. 
Местообитание 
91D0 Мочурни гори 

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

Местност: 
Конярника, 
северозападна 
част на торфището 
Географски 
координати: 
42.58681 
N023.24540 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

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

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

МестностИзточно 
от с. Кладница, р. 
Танчовица 
Географски 
координати: 
42.55497 
N023.19308 Е 
В горното течение 
на р. Струма в 
участъка с Alnus 
viridis; 2) в 
средното течение 
на р. Матница в 
участък с Alnus 
viridis; 3) в 
долното, средното 
и горното течение 
на р. Куртова, 
която е 
единствената река 
на Витоша 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Местообитание: 
91Н0 Панонски 
гори с Quercus 
pubescens 

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

Местност: 
„Кръста” преди с. 
Боснек 
Географски 
координати: 
42.49635 
N023.17283 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Местообитание 
91MO Балкано-
панонски церово-
горунови гори 

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

Местност Тихия 
кът 
Географски 
координати  
42.63800 
N023.21926 Е 

Веднаж 
годишно по 
време на 
активния 
вегетационе
н сезон през 
юли-август 

Методики, 
разработени 
за нуждите на 
проект 
„Картиране 
и определяне 
на 
природозащи
тното 
състояние на 
природни 
местообитан
ия и видове – 
фаза І“* 

Съвместни  
екипи от експерти 
на ДПП и външни 
изпълнители 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***.  

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

Флора - нисши 
Водорасли 

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

р. Бистришка 
(долната граница 
на парка), 
р.Боянска (под 
х.Момина скала), 
р. Струма (долната 
граница на парка), 
р. Драгалевска 

Веднъж 
годишно 

Стандартни 
методики за 
изследване на 
алгофлората 
и НАРЕДБА 
№ Н-4 от 
14.09.2012 г. 
за 

ДПП и външни 
изпълнители 

Висока, т.к. всички 
антропогенни и 
естествени промени и 
процеси във водните 
местообитания се 
отразяват пряко на 
състава и структурата на 
алгофлората. 

ОтДПП Витоша 
към ИАГ и ИАОС 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

(долната граница 
на парка), 
р.Владайска 
(долната граница 
на парка) 

характеризир
ане на 
повърхностн
ите води 

Флора - нисши 
Гъби 

Clavariadelphus 
ligula –  VU 

 Cortinarius  
violaceus  - EN  
Включен в НСМБР 
 Gomphus clavatus  - 
VU Включен в 
НСМБР  

Limacella guttata –  
VU 

Брой плодни тела, обилие и 
общественост. 

Брой плодни тела, обилие и 
общественост. 

Брой плодни тела, обилие и 
общественост. 

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

N 42º34.451'; E 
023º18. 342', 1688 
м.н.в. 

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

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

2-3 пъти в 
годината 

2-3 пъти в 
годината 

2-3 пъти в 
годината 

Методики, 
приети в 
НСМБР*** 

Методики, 
приети в 
НСМБР*** 

Опитна площ 
(радиус 30 м 
в кръг) в 
местообитани
ята 

Методики, 
приети в 
НСМБР*** 

Опитна площ 
(радиус 30 м 
в кръг) в 
местообитани
ята 
Методики, 

ДПП и външни 
изпълнители 

ДПП и външни 
изпълнители 

ДПП и външни 
изпълнители 

Необходими са за по-
пълно покриване на 
мониторираната 
територия 

Необходими са за по-
пълно покриване на 
мониторираната 
територия 

Необходими са за по-
пълно покриване на 
мониторираната 
територия 

Необходими са за по-
пълно покриване на 
мониторираната 
територия 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

приети в 
НСМБР*** 

Опитна площ 
(радиус 30 м 
в кръг) в 
местообитани
ята 

Флора - висши 
Мъхове 

Buxbaumia viridis 

Hamatocaulis 
vernicosus 

Brachythecium 
geheebii 

 Sphagnum fallax 

Съгласно методиката, приета в 
НСМБР 

Съгласно методиката, приета в 
НСМБР 

Съгласно методиката, приета в 
НСМБР 

Съгласно методиката, приета в 
НСМБР 

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

Местност: вр. 
Накев камък 
42.561281N 
023.224503Е 

Местност: над 
Драгалевци 
Географски 
координати: 
42.617279N 
023.297649E 

Местност: 
Конярника 

Ежегодно 

Ежегодно

Ежегодно 

Ежегодно 

Методики, 
приети в 
НСМБР 

Методики, 
приети в 
НСМБР 

Методики, 
приети в 
НСМБР 

Методики, 
приети в 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към 
ИАОС 

От ДПП към 
ИАОС 

От ДПП към 
ИАОС 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Географски 
координати: 
42.58670N 
023.24671E 

ID № на пробната 
площ – B-Sph-fal2 
ID № на пробната 
площ – М 7140-3 
Местност: 
изворите на р. 
Матница 
Географски 
координати: 
42.557479N 
023.244265E 

НСМБР външни 
изпълнители 

Висша флора 

• висши растения

 Lilium jankae 

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

Местност: 
Резерват 
„Бистришко 
бранище” 
Географски 
координати: 
42.58857 
 N023.30395 Е 
*    

2-3 пъти в 
годината 

Методика за 
мониторинг 
на висши 
растения, 
разработена 
за нуждите на 
НСМБР*** 

Eксперти на ДПП и 
/ или външни  
експерти 

Информацията допълва 
данните в НСМБР***. 

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

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Trollius europaeus 

Drosera rotundifolia 

Местност: Голи 
връх 
Географски 
координати: 
42.59067 
N023.29028 E 
* 
 Местност: 
Бистришко 
бранище 
Географски 
координати: 
42.57602 
N023.29970 E 

Местност Платото 
Географски 
координати: 
42.58804 
N023.28790 Е 
*    
Местност Голи 
връх 
Географски 
координати: 
42.58628 N 
023.29036 Е 

Конярника - 
Координати: 
42.586361 
23.247338; 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Arctostaphylos uva-
ursi 

Gentiana lutea, 

42.587171 
23.246630; 
42.586870 
23.246307; 
42.586098 
23.247026 

Камен дел - 
Координати: 
42.609654 
23.277513; 
42.609432 
23.277738; 
42.609292 
23.277552; 
42.609517 
23.277316 

заслон Ушите - 
Координати: 
42.608199 
23.278807; 
42.608056 
23.27892; 
42.607895 
23.278626; 
42.608015 
23.278492 

под Резньовете - 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

G. punctata 

Координати: 
42.568183 
23.297517; 
42.568117 
23.297583; 
42.56825 23.2978; 
42.56835 
23.297683 

под Резньовете - 
Координати: 
42.568233 
23.29755; 42.5682 
23.29745; 
42.568267 
23.297417; 
42.568267 23.2975 

под Резньовете - 
Координати: 
42.571983 
23.299367; 42.5721 
23.299233; 
42.572067 
23.299067; 
42.571917 
23.299183 

над Алеко - 
Координати: 
42.578467 
23.290917; 
42.578417 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

23.290833; 
42.578333 
23.290867; 
42.578417 
23.291000 

над Алеко - 
Координати: 
42.578267 
23.290933; 
42.578183 
23.291133; 
42.578033 
23.291000; 
42.57815 
23.290833 

Офелиите   
Координати: 
42.59863 23.23694; 
42.5985 23.23672; 
42.59832 23.23668; 
42.59843 23.23677 

районът на 

459



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 

Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Salix pentandra 

Tozzia carpatica 

Epipactis palustris 

Офелиите, 
районът на х. 
Артистите 

край пътеката 
между х. Момина 
скала и х. 
Септември 

районът на с. 
Железница 

Флора - висши 
Лечебни  
Растения 

Gentiana lutea 

Площ, плътност на популацията, 
фенологична фаза, проективно 
покритие, наличие на инвазивни 
видове, заплахи 

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

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

Ежегодно 

Ежегодно 

Стандартни 
методики 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

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

От ДПП към ИАГ 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Gentiana punctata 

Arctostaphyllos uva-
ursi 

Salix pentandra 

Galanthus 
elwesii 

Местност: хижа 
„Алеко“, в посока 
Черни връх 
Географски 
координати: 
42°34'75.2"N 
23°17'44.8"E 
*    

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

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

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

координати:  
42°38'15.37" N 
23°3615'33.49" Е 

Ежегодно 

Фауна  
Безгръбначна 
Консервационно 
значими видове от 
разред Coleoptera- 
еленов рогач- 
Lucanus cervus, 
буков сечко- 
Morimus asper 
funereus и алпийска 
розалия- Rosalia 
alpinа“. 
Maculinea 
nausithous  (Lepidop
tera)  

Поточен рак- 
Austropotamobius 
torrentium  

Мониторинг на 
водните кончета на 
територията на 

Плътност на популациите 

Присъствие, численост 

Брой видове 
Численост 

Подходящи горски 
местообитания на 
територията на 
ПП Витоша 

Подходящи 
местообитания на 
територията на 
ПП Витоша 

Реките на 
територията на 
ПП 

Всеки 
месец VI-IX 

Двукратно 
през 
годината 

Всеки 
месец VI-IX 

Трансектен 
метод 
Изброяване 
на 
екземпляри 

Трансектен 
метод 
Изброяване 
на 
екземпляри 

Трансектен 
метод 

Трансектен 
метод 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Осигуряване на 
информационна основа 
за прилагане на 
ефективна 
природозащитна 
политика и за 
информираност на 
широката общественост. 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

парка Плътност на популациите 
Влажни зони, 
крайречни 
местообитания 

Всеки 
месец VI-IX 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители От ДПП към ИАГ и 

ИАОС 
Птици 

Скален орел (Aquila 
chrystaetos)  

Мониторинг на 
високопланинската 
орнитофауна 

Мониторинг на 
реещите видове 
прелетни птици 

Брой двойки 

Брой видове, 
плътност 

Брой видове, численост 

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

Субалпийски 
местообитания в 
целия район 

Ежемесечно 
от март до 
юли. 

Ежегодно. 
През 
размножите
лния 
период поне 
двукратно. 

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

Основни 
методи, за 
установяване 
числеността 
на дневни 
грабливи 
птици. 

Картиране на 
гнезда през 
размножител
ния период, 
трансектен 
метод (Line 
transects) 
(Bibby et al., 
1992).  

Трансектен 
метод (Line 
transects) и 
методът на 
точковото 
броене (Point 
counts) (Bibby 
et al., 1992).  

Мичев, Т., Л. 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Изясняване състоянието 
на вида на територията 
на парка. 

Състояние на 
популациите на тези 
видове. Плътност и 
екологични параметри 

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

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

463



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 

Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

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

Брой видове, 
плътност 

Подходящи места 
за наблюдение на 
територията на 
ПП 

Горски 
местообитания 

октомври 

Ежегодно. 
През 
размножите
лния 
период поне 
двукратно. 

Профиров, 
2010 
Методически 
указания за 
провеждане 
на 
орнитологиче
н 
мониторинг. 
Утвърдени от 
МОСВ, юни 
2010 г. 
 Трансектен 
метод (Line 
transects) и 
методът на 
точковото 
броене (Point 
counts) (Bibby 
et al., 1992) 
през 
размножител
ния период. 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

през територията на 
парка 

Състояние на 
популациите на 
кълвачите 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

Бозайници 
Мониторинг на 
популацията на 
дива коза 

Мониторинг на 
популацията на 
лалугера 

Мониторинг на 
горската прилепна 
фауна в ПП Витоша 

Брой индивиди 

Брой активни колонии 

Субалпийската 
зона и района на 
реинтродукция 

Открити терени, 
места на 
колониите и 
реинтродукцията 
на вида 

Ежемесечно 

Ежемесечно 
от април до 
септември 

Приети в 
НСМБР 

Приети в 
НСМБР 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Наблюдение на 
състоянието на 
популацията, мерки, 
лимитиращи фактори и 
др. 

Актуализиране на 
данните. Нови данни за 
видовете прилепи и 
техните местообитания в 
слабоизучени части на 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Брой видове, численост Горски 
местообитания 

Ежемесечно 
от април до 
септември Регистрация 

и анализ на 
издаваните от 
прилепите 
ехолокацион
ни и 
социални 
ултразвуци 

парка 

Мониторинг върху 
глациалната 
реликтна фауна в 
ПП Витоша 
Мониторинг на 
смъртността на 
животинските 
видове следствие 
автомобилния 
трафик по 
пътищата в ПП 
Витоша 
Мониторинг на 
фауната в зоните с 
типични скални 
образувания, 
пещери и карстови 
форми 

Численост, плътност 

Брой видове и индивиди 

Брой видове, численост и 
плътност 

Субалпийската 
зона 

Най-натоварените 
пътища на 
територията на 
парка 

Скални и карстови 
райони 

Ежемесечно 
от април до 
юли 

Ежеседмич
но, 
целогодишн
о 

Ежемесечно 
от април до 
юли 

Трансектен 
метод 
Улов с 
живоловни 
капани. 

Метод за 
наблюдение и 
оценка на 
смъртността 
на видовете. 

Местност: 
Голи връх 
Географски 
координати: 
42.59067 
N023.29028 
E* 

Местност: 
Бистришко 
бранище 
Географски 
координати: 
42.57602 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Съвместни екипи от 
експерти на ДПП и 
външни 
изпълнители 

Актуализиране на 
данните за популациите 
на реликтните видове в 
парка 

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

Установяване 
състоянието на фауната в 
слабо изучени скални 
комплекси и карстови 
райони. 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 

От ДПП към ИАГ и 
ИАОС 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

N023.29970 E 

Местност 
Платото 
Географски 
координати: 
42.58804 
N023.28790 
Е* 

Местност 
Голи връх 
Географски 
координати: 
42.58628 
N023.29036 Е 

Утвърдени 
методи в 
зоологията за 
установяване 
на видовата 
принадлежно
ст, численост 
и плътност на 
популациите 

Почви pH (H2O), pH (CaCl2), Олово 
[mg/kg], Кадмий [mg/kg], Мед 
[mg/kg], Цинк [mg/kg], Натрий 
[mg/kg], Обменен калий 
[cmol+/kg], Обменен натрий 
[cmol+/kg], Обменен манган 
[cmol+/kg], Обменен калций 
[cmol+/kg], Обменен магнезий 
[cmol+/kg], Обменен алуминий 
[cmol+/kg], Обменна киселинност 

42.59067 
N023.29028 E* 

42.57602 
N023.29970 E 

42.58804 
N023.28790 Е* 

42.58628 

През 5 
години 

Методика за 
почвен 
мониторинг в 
МКП Гори** 

ДПП-Организира 
пробовзимането. 
ИАОС- химичен 
анализ на почвените 
проби. почвите 

Създаване  и поддържане 
на информационна 
система за състоянието 
на почвите.Установяване 
на  неблагоприятни 
тенденции по отношение 
състоянието на почвите 

ДПП-ИАГ-ИАОС 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

[cmol+/kg], Влагосъдържание, 
Общ азот [g/kg], Органичен 
въглерод [g/kg], Общ фосфор 
[mg/kg], Арсен [mg/kg], 
Алуминий [cmol+/kg], Желязо 
[cmol+/kg]. 

N023.29036 Е 

Реки 
р. Струма Температура, рН, 

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

Географски 
координати 
187288; 4711367 

В период на 
маловодие 

Пробонабира
не 
БДС ISO 
5667-9: 2002; 
Temp. БДС 
17.1.4.01- 77; 
рН- БДС 
3424-81; 
Електр. БДС 
EN 27 888: 
2002; 
Неразт. В-ва- 
БДС EN 872: 
2003; 
Разт. О2- 
Винклер; 
N-NH4+, N-
NO3-- ISO 
5665; 
Фосфати- 
БДС EN ISO 
6878-1: 2004; 
БПК5- 
Винклер; 
ПО- БДС EN 
ISO 8467: 
2001. 

ИАОС-София Уязвимост и 
потенциална опасност от 
влошаване на 
екологичния статус на 
реката, поради засилено 
присъствие на туристи и 
въдействие от хижата 

ДПП-ИАГ-ИАОС 

р. Матница 184897; 4717065 
р. Рударщица 186357; 4720899 
р. Мърчаевска 186652; 4723340 
р. Владайска 188827; 4726250 
р. Планинишка 188845; 4728145 
р. Боянска 193572; 4727974 
р. Палакария 193577; 4709742 
р. Куртова 198632; 4712693 
р. Железнишка 200450; 4715625 
р. Бистришка 199401; 4720005 
р. Янчовска 199589; 4721476 
р. Симеоновска 199093; 4723999 
р. Драгалевска 196779; 4725530 
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Компоненти/ 
Обект 

Показатели Място за 
наблюдение 

Периодичн
ост 

Методика Външни 
изпълнители 

Необходимост Поток на 
информацията 

Езера 

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

184483; 4717004 В период на 
маловодие 

Пробонабира
не 
БДС ISO 
5667-9: 2002; 
Temp. БДС 
17.1.4.01- 77; 
рН- БДС 
3424-81; 
Електр. БДС 
EN 27 888: 
2002; 
Неразт. В-ва- 
БДС EN 872: 
2003; 
Разт. О2- 
Винклер; 
N-NH4+, N-
NO3-- ISO 
5665; 
Фосфати- 
БДС EN ISO 
6878-1: 2004; 
БПК5- 
Винклер; 
ПО- БДС EN 
ISO 8467: 
2001. 

Уязвимост и 
потенциална опасност от 
влошаване на 
екологичния статус на 
езерото, поради засилено 
присъствие на туристи 

Боянско езеро 194107; 4727166 

БПС*- Благоприятно природозащитно състояние- Ръководство за оценка на БПС за видове и типове природни местообитания по 
Натура 2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008. 
МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските 
екосистеми“ 
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие 
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СЪКРАЩЕНИЯ 

АБРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ 
ААР Архитектурно-археологически резерват 
АУАН Акт за установяване на административно нарушение 
БАН Българска академия на науките 
БФКА Българска федерация по катерене и алпинизъм 
БФСп Българска федерация по спелеология 
БЧК Български Червен кръст 
ВОП Високопланинска обиколна пътека 
ДГС Държавно горско стопанство 
ДЛС Държавно ловно стопанство 
ЗАНН Закон за административните нарушения и наказания 
ЗМ Защитена местност 
КО Кът за отдих 
МИЕ Министерство на икономиката и енергетиката 
АПК Аграрно-промишлен комплекс 
МИЕТ Министерство на икономиката енергетиката и туризма 
ДПП Дирекция на Природен парк 
ЗЗТ Закон за защитените територии 
ЗС Заинтересовани страни 
ИЗП Използвана земеделска площ 
МЗХ Министерство на земеделието и храните 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
МПС Моторни превозни средства 
НПО Неправителствена организация 
НПП Национален парк „Пирин” 
НСИ Национален статистически институт 
ОД Областна дирекция 
ОС Общинска служба 
ПРСР Програмата за развитие на селските райони 
ПСС Планинска спасителна служба 
ПУ План за управление 
ПУ ПП План за управление на Природен парк 
СФ Селскостопанския фонд 
ТД Туристическо дружество 
ТКЗС Трудово кооперативно земеделско стопанство 
МТБ Материално техническа база 
НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 
НИПК Национален институт за паметници на културата 
НОП Нископланинска обиколна пътека 
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ОВМ Орнитоложко важно място 
ПП Природен парк 
ПСС Планинска спасителна служба 
ПУ План за управление 
Р Резерват 
РБ Република България 
СОЗ Санитарно-охранителни зони 
СОП Среднопланинска обиколна пътека 
ЮНЕСКО Организация на Обединените нации за образование, наука и култура 
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РЕЧНИК 

АЛПИНИЗЪМ И СКАЛНО КАТЕРЕНЕ: 
 Алпинизъм – преминаване на категоризирани алпийски обекти (скали, стени, върхове и била) с използването

на специализирани технически съоръжения и техника. То може да бъде лятно и зимно; 
 Боулдър катерене – катерене без въже на трудни скали с височина до 5 метра;
 Спортно катерене – катерене с въже по маршрути, екипирани с постоянни и надеждни осигурителни точки

(лепени клинове и/или болтове), като целта е те да се използват само за осигуряване, но не и за преминаване;
 Традиционно катерене - катерене с въже маршрути, по чиято дължина за осигуряване се разчита на

естествения скален релеф и поставяне на специални съоръжения: клеми, френдове, рингове и други, които
след преминаването се събират;

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

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

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

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

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

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

варовици и доломити. Карстовите форми биват пещери, ували, кари, понори, карстови извори и други; 
 Пещерняк - спелеолог.
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	По данни на НСИ към 31.12.2014 г.. населението на Столична община е 1316557 човека. Населението е нараснало спрямо 2005 г. с 110 989 души. Независимо от това, естественият прираст е отрицателен-1559 за 2014 г., докато механичният прираст нараства и е ...
	Любопитни са резултатите от извършените преброявания на населението - от първото през 1880 г. до 1992 г. София е нараснала през целия наблюдаван период (1880 - 1997 г.) над 54 пъти, докато населението на страната се е увеличило по-малко от 3 пъти.
	 Възрастова структура на населението
	 Образователната структура на населението
	В община Самоков лицата с висше образование са 12,21 %, със средно са 44 %. Висок е процентът на жителите с основно, по-ниско или без образование - над 30 %  .
	В община Радомир преобладава населението със средно образование–то съставлява 50,6%, но делът на хората с недостатъчна квалификация е висок – 28%
	 Етническа структура
	В Столична община българската етническа група представлява 96,4% от общото население, ромска 1,6% и турска 0,6%.
	В община Перник 95,9% са лицата с българска принадлежност; 1,92%- лица -с ромска принадлежност; 0,19% са лицата с турска принадлежност; 0,22%  са  лица с друга принадлежност; 0,27 % са лица не се самоопределят  като етнос,
	В община Радомир българската етническа група представлява 94,3% . Ромският етнос е вторият по численост в общината – 4,55% . Третата етническа група е турската – 0,17% .
	В Столична община са регистрирани 609 922 души заети на възраст от 15-64 г. (2012)
	В Община Перник броят на заетите лица г. се равнява на 21 628 души, но се наблюдава намаляване на заетостта. (2012)
	В община Самоков заетите лица са 7 639 д., като имаме увеличение с 14 % за последните три години. (2012)
	Община Радомир:  регистрирани са 10 201 души заети на възраст от 15-64 г. (2012)
	 Секторна структура на заетостта
	Столична община: Първичен сектор „Селско, ловно, горско и рибно стопанство”-0,6%; Вторичен сектор „Добивна промишленост, преработваща промишленост,производство и разпределение на електроенергия, газ и вода, Строителство”- 22,8%; Третичен сектор „Други...
	Община Перник: Най-много лица са заети в сектора на услугите и търговията-19%, в добивната промишленост са заети 14,2 %.
	Община Самоков:В структурата на заетостта за 2012 г. най-голям дял заемат дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”-23,21% и „Хотелиерство и ресторантьорство”-22,50%, следвани от “Добивна промишленост”-18,96% и „Образование”-8,36%. В п...
	Община Радомир: Заетите лица в община Радомир съставляват 30,6% от населението. Най-много заети и наети лица са в сектора „Индустрия”, а най-малко в сектора „Селско стопанство”.
	 Заетите в туризма в Югозападен район
	2)  Язовир ”Студена”
	3. Водохващания на „Софийска вода”

	Дейностите по лабораторното отглеждане и зарибяване са свързани и извършени по проект „Възстановяване на популацията на Главоча (Cottusgobio) на територията на Природен парк „Витоша”, финансиран по Проект № 5103020-116-54 „Изпълнение на приоритетни де...
	1.16.7.1. Състояние, промени и тенденции, свързани с условията за отдих, природосъобразен туризъм, спорт и услуги в ПП “Витоша”
	1.16.7.2. Исторически и съвременните тенденции за развитието на туризма
	1.16.7.3. Съвременното състояние на туризма
	1.16.7.4. Туристическа инфраструктура и елементи
	1.16.7.5 Практикуване на специфични видове спорт и туризъм.
	 Алпинизъм и скално катерене
	 Ски-алпинизъм в парка
	 Свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и фристайл ски
	В „Концепцията за развитие на свободни стилове ски – ски туризъм, извънпистови ски и фристайл ски на територията на ПП „Витоша” (от 2014 г.) са описани маршрути попадащи частично или изцяло в ЗТ „Резерват“, което недопуска тяхното практикуване. Такив...
	 Безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм).
	 Конен туризъм
	 Планински велотуризъм
	 Спелеология, спелеотуризъм.

	 Спортно ориентиране
	1.16.7.7. Актуални тенденции в развитието на туризма на национално, регионално и местно ниво.
	1.16.7.8. Въздействието на туризма в района върху елементите на природния комплекс.
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	1.17.1.1.  Безработица по данни на Общински планове за развитие за програмен период 2014-2020 г.
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	Община Самоков: Равнището на безработица в община Самоков е 18,8 % за 2011 г., 29 % от безработните са на възраст до 29 години, а 50 % или 1 464 д. са продължително безработни лица с регистрация над 1 година. Към 31.12.2013 г. безработните лица с нача...
	Община Радомир: По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник, равнището на безработица в община Радомир е устойчиво по-високо от равнището в областта за периода 2008 -2012г. Общият брой безработни лица в община Радомир е 1 130 към 31.12.2012 г., док...
	 Доходи
	Столична община: Средната заплата на населението от Столична община нараства през последните години, като  надвишава средната заплата за страната: 2007 г. – 5 141 лв.; 2008 г. – 9 054 лв. ; 2010 г. – 10 547 лв. ; 2011 г. – 11 249 лв.
	Община Перник: Средногодишната  заплата на населението  в общината нараства през последните години -  през 2009 е 5 729 и през 2011  достига 6 189 лв  по данни на НСИ. Средномесечната пенсия е 321 лв през 2012.
	Община Самоков: Средният общ доход за 2012 г. е 6 194 лева, като в частния сектор той е 5 764 лв., а в обществения сектор е 7 430 лв. Динамиката за периода от 2008 до 2012 г. е към увеличение с 27,14 %. За 2012 г. отраслите с най-голямо възнаграждение...
	Община Радомир: Средната работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение  е  по-ниска от средната за страната -  е 6123  лв. (2012)
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	 Места за хранене
	Столична община:
	Община Перник:
	Община Самоков:
	Община Радомир:
	1. 10002286. Късно средновековен оброк. GPS координати: N-42.601; E- 23.36211
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил:  И. Чолаков, 31.03.2014 г.

	2. 10002331. Селищна могила. GPS координати:  N- 42.59319; E - 23.155
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил: А. Бакъмска, 28.08.2014 г.

	3. 1700478. Късно антична крепост. GPS координати:  N- 42.41363; E- 23.20222.
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – Б
	Изготвил: В. Любенова, 02.02.1993 г.

	4. 1700255. Селище, крепост. GPS координати:  N-42.56985; E - 23.19604
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил: Е. Карамфилова, 11.10.1992 г.

	5. 1700256. Късносредновековен манастир. GPS координати: N-42.56875; Е-23.1956
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил: Е. Карамфилова, 10.10.1992 г.

	6. 1700257. Култови съоръжения, Възраждане. GPS координати: N-42.56917; E-23.19729
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил:  Е. Карамфилова, 08.10.1992 г.

	7. 1700258. Средновековна крепост. GPS координати:N-42.55109 E-23.20065
	(№4 в списъка на НДА на НИНКН за община Перник)
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил: Е. Карамфилова, 08.10.1992 г.

	8. 1700430. Железодобивни пещи. GPS координати:N-42.56942; E-23.19926
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – Б
	Изготвил: Е. Карамфилова, 02.02.1993 г.

	9. 1700259. Антично селище.GPS координати:N-42.4951; E- 23.18025
	( №3 в списъка на НДА на НИНКН за община Перник)
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил:Е. Карамфилова, 01.11.1992 г.

	10. 1700431. Крепост от късножелязна епоха. GPS координати:N-42.49894; E- 23.16976
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил: Е. Карамфилова, 10.10.1992 г.

	11. 1700432. Промиване. GPS координати:N-42.49266; E-23.17405
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – Б
	Изготвил: Е. Карамфилова, 20.01.1993 г.

	12. 1700433. Исторически период. GPS координати:N-42.49617; E-23.17274
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – Б
	Изготвил: Е. Карамфилова, 20.01.1993 г.

	13. 1720000. Скално светилище. Крепост. GPS координати:N-42.47362; E-23.20769.
	Местоположение
	Локализация
	Особености
	Вид и хронология
	История на проучването
	Опазване
	Режим на ползване – А
	Изготвил: Ф. Михайлов, 19.02.2009 г.
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	По данни на НСИ към 31.12.2014 г.. населението на Столична община е 1316557 човека. Населението е нараснало спрямо 2005 г. с 110 989 души. Независимо от това, естественият прираст е отрицателен-1559 за 2014 г., докато механичният прираст нараства и е ...
	Любопитни са резултатите от извършените преброявания на населението - от първото през 1880 г. до 1992 г. София е нараснала през целия наблюдаван период (1880 - 1997 г.) над 54 пъти, докато населението на страната се е увеличило по-малко от 3 пъти.
	 Възрастова структура на населението
	 Образователната структура на населението
	В община Самоков лицата с висше образование са 12,21 %, със средно са 44 %. Висок е процентът на жителите с основно, по-ниско или без образование - над 30 %  .
	В община Радомир преобладава населението със средно образование–то съставлява 50,6%, но делът на хората с недостатъчна квалификация е висок – 28%
	 Етническа структура
	В Столична община българската етническа група представлява 96,4% от общото население, ромска 1,6% и турска 0,6%.
	В община Перник 95,9% са лицата с българска принадлежност; 1,92%- лица -с ромска принадлежност; 0,19% са лицата с турска принадлежност; 0,22%  са  лица с друга принадлежност; 0,27 % са лица не се самоопределят  като етнос,
	В община Радомир българската етническа група представлява 94,3% . Ромският етнос е вторият по численост в общината – 4,55% . Третата етническа група е турската – 0,17% .
	В Столична община са регистрирани 609 922 души заети на възраст от 15-64 г. (2012)
	В Община Перник броят на заетите лица г. се равнява на 21 628 души, но се наблюдава намаляване на заетостта. (2012)
	В община Самоков заетите лица са 7 639 д., като имаме увеличение с 14 % за последните три години. (2012)
	Община Радомир:  регистрирани са 10 201 души заети на възраст от 15-64 г. (2012)
	 Секторна структура на заетостта
	Столична община: Първичен сектор „Селско, ловно, горско и рибно стопанство”-0,6%; Вторичен сектор „Добивна промишленост, преработваща промишленост,производство и разпределение на електроенергия, газ и вода, Строителство”- 22,8%; Третичен сектор „Други...
	Община Перник: Най-много лица са заети в сектора на услугите и търговията-19%, в добивната промишленост са заети 14,2 %.
	Община Самоков:В структурата на заетостта за 2012 г. най-голям дял заемат дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”-23,21% и „Хотелиерство и ресторантьорство”-22,50%, следвани от “Добивна промишленост”-18,96% и „Образование”-8,36%. В п...
	Община Радомир: Заетите лица в община Радомир съставляват 30,6% от населението. Най-много заети и наети лица са в сектора „Индустрия”, а най-малко в сектора „Селско стопанство”.
	 Заетите в туризма в Югозападен район
	2)  Язовир ”Студена”
	3. Водохващания на „Софийска вода”

	Дейностите по лабораторното отглеждане и зарибяване са свързани и извършени по проект „Възстановяване на популацията на Главоча (Cottusgobio) на територията на Природен парк „Витоша”, финансиран по Проект № 5103020-116-54 „Изпълнение на приоритетни де...
	1.16.7.1. Състояние, промени и тенденции, свързани с условията за отдих, природосъобразен туризъм, спорт и услуги в ПП “Витоша”
	1.16.7.2. Исторически и съвременните тенденции за развитието на туризма
	1.16.7.3. Съвременното състояние на туризма
	1.16.7.4. Туристическа инфраструктура и елементи
	1.16.7.5 Практикуване на специфични видове спорт и туризъм.
	 Алпинизъм и скално катерене
	 Ски-алпинизъм в парка
	 Свободни стилове ски - ски туризъм, извънпистови ски и фристайл ски
	В „Концепцията за развитие на свободни стилове ски – ски туризъм, извънпистови ски и фристайл ски на територията на ПП „Витоша” (от 2014 г.) са описани маршрути попадащи частично или изцяло в ЗТ „Резерват“, което недопуска тяхното практикуване. Такив...
	 Безмоторното летене (парапланеризъм и делтапланеризъм).
	 Конен туризъм
	 Планински велотуризъм
	 Спелеология, спелеотуризъм.

	 Спортно ориентиране
	1.16.7.7. Актуални тенденции в развитието на туризма на национално, регионално и местно ниво.
	1.16.7.8. Въздействието на туризма в района върху елементите на природния комплекс.





